
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
બુધિાર, ૧૭મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય માંત્રીશ્રી : મહેસૂલ 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી : શ્રમ અને રોજગાર, ડીઝાસ્ટર મેનજેમેન્ટ, યાત્રાધામ વિિાસ 

(૩) માનનીય માંત્રીશ્રી : સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા (અનુસૂવચત જાવત િલ્યાણ, સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ 
રીતે પછાત િગોનુાં િલ્યાણ સકહત) 

(૪) માનનીય માંત્રીશ્રી : પાણી પુરિઠા, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ વનમાાણ 

૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૨૪ શ્રી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય 
સારવાર કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૮૮ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૯,૬૮૭ 

--------- 
૨ 

દાહોદ વજલ્લામાાં મજૂરોનુાં સ્થળાાંતર 
* ૧૭૮૯૪ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ દાહોદ 
સ્જલ્લામાાંિી થિળાાંતર કરી મજુરી માટે બહાર ગામ જતા મજુરોની 
નોંધણી કરવામાાં આવે છે કે કેમ, 

  (૧) ના 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
દાહોદ સ્જલ્લામાાંિી કેટલા મજુરો બહાર મજૂરી અિે ગયા, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ થિાસ્નક રોજગારી મળી રહે તે માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) ૧. થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગે 
એકમોનુાં સરકારશ્રીના તા.૩૧-૩-૯૫ના ઠરાવની જોગવાઇઓ 
તરફ ધ્યાન દોરેલ છે. 
  ૨. થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઇઓનુાં પાલન સુચારુ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
  ૩. થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
રોજગાર ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી થિાસ્નક 
ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૩ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૬૮ શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસકડયા (કાલાવડ) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના 
હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) અને (૨) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર 
શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો તિા તે 
પૈકી જમીનમાાં કબજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો હોય તેની 
સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

િષા વજલ્લો શરતભાંગ 

િરી સરિારી 
પડતર 

દાખલ 
િરિાના 

હુિમો િરેલ 
જમીન 

(ચો.મી.) 

િબ્જો 

સરિારમાાં 
લેિામાાં 

આિેલ 
જમીન 

(ચો.મી) 

િબ્જો 

લેિાની 
બાિી  

આિેલ 
જમીન 

૨૦૧૭-૧૮ જામનગર ૮૪૯૨૫ ૮૪૯૨૫ ૦ 

દેવભૂસ્મ 
દ્વારકા 

૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ જામનગર ૪૦૦૬૨૬ ૩૫૦૯૨૬ ૪૯૭૦૦ 

દેવભૂસ્મ 

દ્વારકા 

૧૬૨૪૪૩૭ ૧૬૨૪૪૩૭ ૦ 

 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) જામનગર સ્જલ્લામાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ એક કેસમાાં 
અપીલનો સમયગાળો ચાલુ હોવાિી જમીનનો કબ્જજો લેવામાાં 
આવેલ નિી તિા અન્ય એક કેસમાાં કબ્જજો લેવાની કાયષવાહી 
ચાલુમાાં છે. દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૪ 
પાટણ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૭૯ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૧૧૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૬૧૧૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી? 

  (૩) ૬૧૧૯ 

--------- 

૫ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૬૧ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 
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વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

રાજકોટ ૭૫૦૮૩ 

પોરબાંદર ૩૧૯૦૭ 

િુલ ૧૦૬૯૯૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેતમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯ 
રાજકોટ ૪૦ 

પોરબાંદર ૧૮ 

િુલ ૫૮  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

રાજકોટ ૧૨ ૧૨,૦૦,૦૦૦/- 

પોરબાંદર ૦૭ ૦૭,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૧૯ ૧૯,૦૦,૦૦૦/-  
 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 
--------- 

૬ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં જમીન નામે િરી આપિાની મળેલ અરજીઓ 

* ૧૭૯૨૯ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૧૯૭૧ પહેલાાંનો 
કબજો ધરાવતા જમીન ધારકોને તે જગ્યા કબજા ધારકના નામે 
કરી આપવાની જાહેરાત સરકાર દ્વારા ક્યારે કરવામાાં આવેલ, 

  (૧) આવી કોઇ જાહેરાત કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જૂનાગઢ 
સ્જલ્લાના માાંગરોળ અને માળીયા (હા) તાલુકામાાં તે માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત મળેલ અરજીઓ પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરી, કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરી અને કેટલી અરજીઓ પડતર 
છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શુાં છે અને 

પડતર અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં સ્નકાલ કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૭ 
જામનગર વજલ્લામાાં ખારા પાણીને મીઠુાં  બનાિિાનો પ્રોજકે્ટ 

* ૧૮૦૪૨ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
સ્જલ્લાના જોડીયા ખાતે દૈસ્નક ૧૦ કરોડ લીટર દરરયાના ખારા 
પાણીને ડીસેલીનેશન દ્વારા મીઠુ પાણી બનાવવાના પ્રોજકે્ટની 
કામગીરી ક્યા તબકેે  છે, 

  (૧) હાલ આ પ્રોજક્ટ અાંતગષત આ કામોની એજન્સી મે. 
જોરડયા વોટર રડસેલીનેશન સ્લ., દ્વારા બાાંધકામ માટેની જરૂરી 
પયાષવરણીય માંજુરીઓ અને નાણાકીય વયવથિાપન માટેની 
કાયષવાહી પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 
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 (૨) ઉક્ત કામગીરી કયાાં સુધીમાાં પુણષ િશે,   (૨) પયાષવરણીય માંજુરીઓ અને નાણાકીય વયવથિાપન 
મળ્યા બાદ બે વર્ષમાાં કામગીરી પુણષ કરવાનુાં આયોજન છે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કઇ એજન્સી દ્વારા કરવામાાં આવે 
છે, અને 

  (૩) આ કામગીરી મે. જોરડયા વોટર રડસેલીનેશન સ્લ 
દ્વારા કરવામાાં આવી રહેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત મીઠુ પાણી ક્યા દરિી ખરીદવામાાં આવશે?   (૪) ટેન્ડરમાાં મળેલા અને સરકારશ્રીએ માંજુર કરેલા ભાવો 
અનુસાર ઇજારદાર પાસેિી પ્રસ્ત દીન ૧૦૦ એમ.એલ. પાણી 
વેચાણ લેવા માટે રૂ. ૫૭/- પ્રસ્ત હજાર લીટરના દરે 

Commercial Operation Date પછીના બે વર્ષ સુધી 
તિા ત્યારબાદ પુરા કન્સેશન સમયગાળા દરમ્યાન રૂ. ૫૭/- 
પ્રસ્ત હજાર લીટરના ભાવિી દર વર્ે ઉત્તરોત્તર ૩ ટકાના વધારા 
સાિે ખરીદવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૮ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુાંિરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૩ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ.૯,૧૦,૦૦૦/-  
--------- 

૯ 
સાબરિાાંઠા ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગાર 

* ૧૬૬૦૫ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સાબરકાાંઠા ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૨૭૬૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૨૫૦ 

--------- 

૧૦ 
પાટણ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૦ શ્રી સુરેશભાઇ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૧૧૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૬૧૧૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી? 

  (૩) ૬૧૧૯ 

--------- 
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૧૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૫૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્િણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૦૪૨  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને  

  (૨) ૯૫૨  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૪૬,૭૧,૪૨૩/-  
--------- 

૧૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સીટી સિે સુવપ્રન્ટેન્ડન્ટ અને સબ રવજસ્ટર ારની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૧૭૯૫૪ શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાાં સીટી સવે સુસ્પ્રન્ટેન્ડન્ટ અને સબ રસ્જથટર ારની 
જગ્યાઓ ખાલી છે તે હકીકત સાચી છે,    

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લામાાં 
-સ્સટી સવે સુસ્પ્રન્ટેન્ડન્ટની જગ્યા ભરાયેલ છે, 
- સબ રસ્જથટર ારની માંજૂર િયેલ ૧૧ (અસ્ગયાર) પૈકી ૦૫ 
(પાાંચ) જગ્યા ખાલી છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને   (૨) 

ક્રમ સબ રવજસ્ટર ાર 
િચેરીનુાં નામ 

જગ્યા ક્યારથી 
ખાલી છે?(તા.) 

૧ સબ રસ્જથટર ાર 
કચેરી-ખાાંભા 

૧૦-૦૧-૨૦૧૭ 

૨ સબ રસ્જથટર ાર 
કચેરી- વડીયા 

૨૬-૦૪-૨૦૧૭ 

૩ સબ રસ્જથટર ાર 
કચેરી-જાફરાબાદ 

૦૧-૦૯-૨૦૧૮ 

૪ સબ રસ્જથટર ાર 
કચેરી-બાબરા 

૧૧-૧૦-૨૦૧૮ 

૫ સબ રસ્જથટર ાર 
કચેરી-સાવરકુાં ડલા 

૧૧-૧૦-૨૦૧૮ 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) સબ રસ્જથટર ાર ગ્રેડ-૨ (વગષ ૩)ની ભરતી પ્રરિયા 
પૂણષ િયે આ જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૩ 
અમદાિાદ શહેરના સ્થળોનો પવિત્ર યાત્રાધામ તરીિે સમાિેશ  

* ૧૭૯૦૪ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં કયા થિળોનો પસ્વત્ર યાત્રાધામ તરીકે સમાવેશ 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં કોઇપણ થિળોનો પસ્વત્ર યાત્રાધામ તરીકે સમાવેશ 
કરવામાાં આવેલ નિી.  
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત યાત્રાધામવાર 
કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, અને  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ફાળવવામાાં આવેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમનો ખચષ 
કયા કામ માટે કરવામાાં આવયો?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૧૪ 
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૭૩૭૪ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને પાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લા રોજગાર કચેરીઓમાાં કેટલા સ્શસ્િત 
અને અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

બનાસકાાંઠા ૧૪૫૬૨ ૨૬૫ ૧૪૮૨૭ 

પાટણ ૧૦૪૧૭ ૨૫૬ ૧૦૬૭૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા બેરોજગારોને 
રોજગારી આપવામાાં આવી, અને  

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષામાાં (તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સધુી) અપાયેલ 

રોજગારી 

બનાસકાાંઠા ૧૪૩૮૫ 

પાટણ ૮૯૩૨  
 (૩) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલા બેરોજગારોને સરકારી અને 
કેટલાને ખાનગી રોજગારી મળી,  

  (૩) રોજગાર વાાંચ્છુઓને મળેલ રોજગારી  

વજલ્લો સરિારી ખાનગી િુલ 

બનાસકાાંઠા ૯૮૯ ૧૩૩૯૬ ૧૪૩૮૫ 

પાટણ ૭૯૪ ૮૧૩૮ ૮૯૩૨  
--------- 

૧૫ 
તાપી વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૨૭ શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાપી સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને  

  (૧) ૧૭૪  

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી?  

  (૨) ૨૧,૦૯૯  

--------- 

૧૬ 
અમરેલી અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૮૮ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 
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વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ) 

અમરેલી ૯૭૩૨૩ 

છોટાઉદેપુર ૧૦૯૩૮૮ 

િુલ ૨૦૬૭૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેતમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા  

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

અમરેલી ૯૦ 

છોટાઉદેપુર ૦૭ 

િુલ ૯૭  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

અમરેલી ૦૩ ૩,૦૦,૦૦૦/- 

છોટાઉદેપુર ૦૧ ૧,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૦૪ ૪,૦૦,૦૦૦/-  

 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 
પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામા આવશે.  

--------- 

૧૭ 
છેટાઉદેપુર વજલ્લાના હાાંફેશ્વર જુથ પાણી પુરિઠા યોજના 

* ૧૭૮૯૭ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લાના ક્વાાંટ-જતેપુર તાલુકાના ગામોમાાં પીવાના પાણી 
અાંગેની હાાંફેશ્વર જુિ પાણી પુરવઠા યોજના કયા તબકેે  છે,  

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના ક્વાાંટ તિા જતેપુર તાલુકાના ગામો માટે 
હાાંફેશ્વર જુિ પાણી પુરવઠા યોજનાની કામગીરી પ્રગસ્તના 
તબકેે  છે. આ યોજનાને રૂ.૧૨૧.૬૪ કરોડના અાંદાજીત ખચે 
િમશઃ માહે ૫/૨૦૨૦ સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવનાર છે. 

 (૨) આ યોજના કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવનાર છે, અને  

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
યોજના પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો?  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
યોજના પાછળ િયેલ ખચષની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

િષા થયેલ ખચા રૂ. (િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૨.૬૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૮.૫૬  
--------- 

૧૮ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૨૯ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 
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વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ) 

અરવલ્લી ૬૮૧૨૨ 

સાબરકાાંઠા ૭૮૮૧૯ 

િુલ ૧૪૬૯૪૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેતમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા  

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

અરવલ્લી ૩૨ 

સાબરકાાંઠા ૫૭ 

િુલ ૮૯  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

અરવલ્લી ૦૭ ૭,૦૦,૦૦૦/- 

સાબરકાાંઠા ૧૮ ૧૮,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૨૫ ૨૫,૦૦,૦૦૦/-  
 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામા આવશે.  
--------- 

૧૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૫૧ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૩૦-૧૦-
૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંકઃએસસીવાય-૧૦૨૦૧૮-૭૯૧-
સ.૧િી ભાવનગર સ્જલ્લાનો એક ગારીયાધાર તાલુકો 
દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ હતો જ ે તાલુકામાાં ઢોરવાડા શરૂ 
કરવા માટે મળેલ અરજીઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજૂ થયલે 
અરજીઓની સાંખ્યા 

િુલ 

૧ ગારીયાધાર ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે,  

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજૂ થયેલ અરજી પૈિી 

માંજૂર, નામાંજૂર અને પડતર અરજીની સાંખ્યા 

મળેલ 
અરજીની 

સાંખ્યા 

માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

૧ ગારીયાધાર ૧ ૧ ૦ ૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે, 
અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૦ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૩૬ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

િષા નિસારી વજલ્લામાાં જમીનમાાં 
શરતભાંગ િરી સરિારી 

પડતર દાખલ િરેલ 
જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

િલસાડ વજલ્લામાાં 
જમીનમાાં શરતભાંગ િરી 
સરિારી પડતર દાખલ 
િરેલ જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય શૂન્ય 

૨૦૧૮-૧૯ હે. ૧-૩૧-૩૩ ચો.મી. હે. ૦૩-૬૫-૬૦ ચો.મી. 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 

પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨) 

િષા નિસારી વજલ્લામાાં સરિાર 
દ્વારા િબ્જજા  લેિામાાં 

આિેલ  જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

િલસાડ વજલ્લામાાં 
સરિાર દ્વારા િબ્જજા  

લેિામાાં આિેલ  
જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય શૂન્ય 

૨૦૧૮-૧૯ હે. ૦-૯૪-૭૩ ચો.મી. હે. ૩-૬૩-૨૦ ચો.મી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩)  

૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય શૂન્ય 

૨૦૧૮-૧૯ હે. ૦-૩૬-૬૦ 
ચો.મી જમીનનો 

કબજો લેવાનો બાકી 

છે. (પિકારો હુકમ 

સામે નામ. મહેસૂલ 

સ્વભાગ (સ્વવાદ), 

અમદાવાદની કોટષમાાં 
ફેરતપાસ અરજી કરેલ 

હોવાિી). 

હે. ૦-૦૨-૪૦ 
ચો.મી જમીનનો 

કબજો લેવાનો બાકી 

છે. (નામ. હાઈકોટષના 

ઓરલ ઓડષર આધરે 

ક્લે. વલસાડની 

કોટષમાાં અપીલ ચાલુ 
હોવાિી). 

 

--------- 

૨૧ 
પાલનપુરની લડિી નદીમાાં દબાણો દૂર િરિા બાબત 

* ૧૮૬૯૪ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના પાલનપુર શહેરમાાંિી પસાર 
િતી લડવી નદીમાાં દબાણ દૂર કરવા માટે કલેક્ટર 
બનાસકાાંઠાએ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૮ ના પત્રની સ્વગતે 
સેટલમેન્ટ કસ્મશનર, ગાાંધીનગરને લડવી નદીની તિા 
આસપાસના લાગુ સવે નાંબરોની માપણી કરી ડીમાકેશન કરવા 
માગણી કરી હતી તે હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત દબાણ માપણીની કામગીરી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્યા તબકેે  છે, અને 

  (૨) સ્જલ્લા સ્નરીિક જમીન દફતર, બનાસકાાંઠાએ ઉક્ત 
દબાણ માપણીની કામગીરી પૂણષ કરેલ છે. 

 (૩) તે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવનાર છે?   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૨ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૪ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ગારરયાધાર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ 
બાકી છે, અને 

  (૧) ૮૭૨૧ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ િઈ ગયેલ છે. 

--------- 

૨૩ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૮૭ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવા હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

સમયગાળો સાબરિાાંઠા અરિલ્લી 

તાઃ૦૧-૦૬-૧૭ 
િી ૩૧-૦૫-૧૮ 

૩૩૨૮૫ 
ચો.મી. 

૮૫૨૮૮ 
ચો.મી. 

તાઃ૦૧-૦૬-૧૮ 
િી ૩૧-૦૫-૧૯ 

૮૩૧૭૪ 
ચો.મી. 

૩૮૬૯૨૪ 
ચો.મી. 

 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવા હુકમ કયો હોય તે પૈકી 
કેટલી જમીનનો કબજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  

સમયગાળો સાબરિાાંઠા અરિલ્લી 

તાઃ૦૧-૦૬-૧૭ 
િી ૩૧-૦૫-૧૮ 

૩૩૨૮૫ 
ચો.મી. 

૮૫૨૮૮ 
ચો.મી. 

તાઃ૦૧-૦૬-૧૮ 
િી ૩૧-૦૫-૧૯ 

૩૫૮૮૭ 
ચો.મી. 

૩૮૬૯૨૪ 
ચો.મી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) તાઃ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠામાાં 
ત્રણ સ્કથસામાાં કૂલ ૪૭,૨૮૭ ચોમી િેત્રફળ જમીનનો કબજો 
લેવાનો બાકી છે. જ ે પૈકી ૧ સ્કથસામાાં ૮૪-સી નો કેસ હોય 
પ્રાાંત અસ્ધકારીશ્રીના રીવયુ બાદ અને બાકીના ૨ કેસમાાં 

કાયષવાહી ચાલુ છે. અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં પ્રશ્ર્ન નિી.  
--------- 

૨૪ 
પાટણ વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૮૯ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ પાટણ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ પાટણ સ્જલ્લાના ૮ 
તાલુકાઓની તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ 
અરજીની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ તાલુિાના 
નામ 

ઢોરિાડા (િેટલ િેમ્પ) શરૂ િરિા 
માટે મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ પાટણ ૦ 

૨ સરથવતી ૦ 

૩ ચાણથમા ૦ 

૪ હારીજ ૦ 

૫ સમી ૦ 

૬ શાંખેશ્વર ૧ 

૭ રાધનપુર ૦ 

૮ સાાંતલપુર ૦ 

િુલ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 

પડતર છે, 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાના 
નામ 

ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજુ થયેલ અરજી પૈિી 
માંજુર, નામાંજુર અને પડતર અરજીની સાંખ્યા 

   મળેલ 
અરજીની સાંખ્યા 

માંજુર નામાંજુર  પડતર 

૧ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ સરથવતી ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ચાણથમા ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ હારીજ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ સમી ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ શાંખેશ્વર ૧ ૦ ૧ ૦ 

૭ રાધનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ સાાંતલપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧ ૦ ૧ ૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે, 
અને 

  (૩) શાંખેશ્વર તાલુકાની ૧ અરજીમાાં ઢોરવાડા માટે અરજી 
કરનાર સાંથિાએ ઢોરવાડો શરૂ કરવા દશાષવેલ જગ્યા ઉપર યોગ્ય 
છાયડાની વયવથિા, પશુઓ માટે પાણીની વયવથિા તેમજ તાર 
ફેન્સીંગ સુસ્વધા ઉપલબ્જધ નિી તિા જગ્યામાાં પાકનુાં વાવેતર 
કરવામાાં આવેલ હોઈ કેટલ કેમ્પ શરૂ કરવા બાબતે સરકારશ્રીના 
મહેસૂલ સ્વભાગ ગાાંધીનગરના તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ ના ઠરાવ 
િમાાંકઃ અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની જોગવાઈઓ અને 
શરતોનુાં પાલન િતુાં ન હોઈ અરજી નામાંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે ? 

  (૪)  પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૫ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાતીય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, 

  (૧) ૧૧૭ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ? 

  (૨) ૧૧,૧૭૦ 

--------- 
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૨૬ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૦ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૩ 
 રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭ 
મોરબી અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૭૧ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મોરબી અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

વજલ્લો િષા ૨૦૧૭-૧૮ િષા ૨૦૧૮-૧૯ 

મોરબી શૂન્ય ૧૪૩૬૬ ચો.મી 

અમદાવાદ ૨૮૯૪૨૦ ચો.મી. ૧૭૮૩૮૪.૩૩ ચો.મી. 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  

વજલ્લો િષા ૨૦૧૭-૧૮ િષા ૨૦૧૮-૧૯ 

મોરબી શૂન્ય શૂન્ય  

અમદાવાદ ૪૯૨૦ ચો.મી. ૧૦૮૭૫૯ ચો.મી.  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩)  
વજલ્લો િષા  

૨૦૧૭-૧૮ 
િષા  

૨૦૧૮-૧૯ 
િારણો 

મોરબી શૂન્ય ૧૪૩૬૬ 

ચો.મી 

લોકસભા સામાન્ય 

ચુાંટણી-૨૦૧૯ અને 

સ્વધાનસભા પેટાચૂાંટણી 
-૨૦૧૯ ને કારણે. 

અમદાવાદ ૨૮૪૫૦૦ 

ચો.મી. 

૬૯૬૨૫.૩૩  જમીન શરતભાંગ 

કરવાના હુકમો સામે 

કોટષ  લીટીગેશનો િવાના 

કારણોસર કબજા 

લેવામાાં આવેલ નિી.  
--------- 

૨૮ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૬ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 
દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
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અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 
તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના 

રોજ પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત 
અસ્ધકારીશ્રીઓ સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી 
અને તે અાંતગષત સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 

 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કાંઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨) ૧. IMD એ ‘‘વાયુ વાવાઝોડાની ચેતવણી આપતાાં 
તેની તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં આવી. 
૨. તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરુમ 
(DEOC)ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 
૩. આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 
આવયુાં. 
૪. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સને્ટર (SEOC) ખાતે િાઈસીસ 
મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે યોજવામાાં આવી. 
૫. િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 

સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળએ 
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા 
પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો 
કોન્ફરન્સિી ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ અાંગેની ચેતવણી આપી 
તેમજ તેને પહોંચી વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 
૬. ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. જ ે
અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ તુતષજ 
રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને સ્જલ્લા 

કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 
૭. સાંભસ્વત આફત સમયે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર 
કરવામાાં આવયા હતા. 
૮. સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 

૯. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત રાજ્ય 
આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની મદદ લઈને 
વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી વધુ નુકશાન 
િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં 
થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૦. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને ઝડપ 
જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રી અને માન.મુખ્ય સસ્ચવશ્રીને તેમજ 
રાજ્યના Crisis Management Group અવગત કરવામાાં 
આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ 
રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ શકાય. 
૧૧. જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ અને શુાં 
ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. તેમજ 
વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને વાકેફ 
કરવામાાં આવેલ. 
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૧૨. રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર રહેવા 

સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે જણાવવામાાં આવયુાં 
હતુાં. 
૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ કલાક 
શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા હતા. 
હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા બુલેરટનમાાં દશાષવેલ 
મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના 
માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં 
કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 
૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને ફાળવવામાાં 
આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે તેઓના સેટેલાઈટ ફોન 

ચાલુ હાલત છે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 
૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા કરવામાાં 
આવી હતી. 
૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન અાંતગષત 
સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે માનક કાયષ 
પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) ની જાણકારી 
આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ કરવામાાં 

આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને વાવાઝોડાિી બચવા 
અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયકલોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, ‘‘વાયુ’’ની બચાવ 
કામગીરી અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરુપ િયેલ હતા. 

--------- 

૨૯ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૨૫ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય 
સારવાર કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૮૮ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૯,૬૮૭ 

--------- 
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૩૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૭૭ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળવર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ સુરેન્રનગર 
સ્જલ્લાના ૭ તાલુકાઓની તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે 
મળેલ અરજીની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાના નામ ઢોરિાડા (િેટલ િેમ્પ) શરૂ િરિા માટે 
મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ લીંબડી ૩ 

૨ સાયલા ૨ 

૩ ધ્ાાંગધ્ા ૨ 

૪ પાટડી ૪ 

૫ મુળી ૦ 

૬ િાનગઢ ૦ 

૭ લખતર ૦ 

િુલ ૧૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે, 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાના 

નામ 
ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજુ થયેલ અરજી 
પૈિી માંજુર, નામાંજુર અને પડતર અરજીની 

સાંખ્યા 

  મળેલ 
અરજીની        
સાંખ્યા 

માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

૧ લીંબડી ૩ ૦ ૨ ૧ 

૨ સાયલા ૨ ૦ ૨ ૦ 

૩ ધ્ાાંગધ્ા ૨ ૧ ૧ ૦ 

૪ પાટડી ૪ ૦ ૧  ૩ 

૫ મુળી ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ િાનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ લખતર ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૧ ૧ ૬ ૪  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શુાં છે, 
અને 

  (૩) ૧. અન્ય સ્જલ્લાના ઢોર હોઈ અન્ય સ્જલ્લા માટે 
ઢોરવાડો ખોલવાની જોગવાઈ ન હોઈ અરજી નામાંજૂર કરેલ છે. 
૨. સાંથિા પાસે પશુ ન હોઈ, નાણાાંકીય ભાંડોળ ન હોઈ, પાણી 

તિા છાાંયડાની વયવથિા ન હોઈ થિાસ્નક પાંચાયતનો વાાંધો 
હોઈ નામાંજૂર કરેલ છે. 
૩. સાંથિાએ અધૂરી સ્વગતે અરજી કરેલ તેની પૂતષતા કરવા 
જણાવતા સાંથિા હવે ઢોરવાડો ખોલવામાાં માાંગતી ન હોઈ 
નામાંજૂર કરેલ છે. 
૪. સાંથિાએ રજુ કરેલ પશુની યાદીવાળા નામ સરકારશ્રીના 
ઠરાવના પરરસ્શષ્ટ્ મુજબ ન હોવાિી નામાંજૂર કરેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ કયાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૪) ઉક્ત બાકી-૪ અરજીઓ પૈકી 
તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટેની 
કોઈ અરજી પડતર ન હોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૩૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ડૉ. સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૧ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૩ 
  રૂ.૮,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
૩૨ 

પાટણ ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગાર 
* ૧૬૬૦૧ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, પાટણ ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૮૩૮ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૮૯૮ 

--------- 

૩૩ 
મોરબી વજલ્લામાાં પશુ દિાખાનાઓ 

* ૧૭૯૨૬ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લાના 
મોરબી અને માળીયા (મી) તાલુકાના કયા કયા થિળે પશુ 
દવાખાનાઓ આવેલા છે, 

  (૧) (અ) મોરબી તાલુકામાાં આવેલ પશુ દવાખાના 
  ૧. મોરબી 
  ૨. બગિળા 
  ૩. આમરણ 
 (બ) માળીયા (મી) તાલુકામાાં આવેલ પશુ દવાખાના 
  ૧. માળીયા (મી) 

 (૨) ઉક્ત દવાખાનાવાર વેટરનરી ડોક્ટરની કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ.નાં. પશુ 
દિાખાનાનુાં 

નામ 

પશુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

ભરાયેલ જગ્યાની 
સાંખ્યા 

ખાલી જગ્યાની 
સાંખ્યા 

૧ મોરબી ૧ ૦ 

૨ બગિળા ૧ ૦ 

૩ આમરણ ૧ ૦ 

૪ માળીયા (મી) ૧ ૦  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૩૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૪૩ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર, ખરાબા અને 
ગૌચરની જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં 
આવયા, 

  (૧) શૂન્ય. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૫ 
મહેસાણા અને િલસાડ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૨૪ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેત મજૂરો નોંધાયેલ છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 

વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

મહેસાણા ૧૨૧૩૬૭ 

વલસાડ ૬૧૯૧૨ 

િુલ ૧૮૩૨૭૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેત મજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા,  

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯ 
મહેસાણા ૫૨ 

વલસાડ ૬૯ 

િુલ ૧૨૧  

 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

 
 (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુાં ટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

મહેસાણા ૧૩ ૧૩,૦૦,૦૦૦/- 

વલસાડ ૦૪ ૦૪,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૧૭ ૧૭,૦૦,૦૦૦/-  

 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 
પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૩૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જાવતના સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૬૬૫૫ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અનુસૂસ્ચત જાસ્તના કેટલા સરકારી છાત્રાલયો ચાલે છે, 

  (૧) ૦૭ 

 (૨) આ છાત્રાલયોમાાં સ્વદ્યાિીઓની માન્ય સાંખ્યા કેટલી 
છે, 

  (૨) ૮૨૫ 

 (૩) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ 
આપેલ છે, અને 

  (૩) ૭૯૦ 

 (૪) ઉકત છાત્રાલયમાાં શી સગવડતાઓ આપવામાાં 
આવે છે ?  

  (૪) છાત્રાલયોમાાં રહેવાની, જમવાની તિા રમત-
ગમતના સાધનો, બુકબેંક, સામાસ્યકો સ્વગેરે સુસ્વધાઓ સ્વના 
મૂલ્યે પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૭ 
સુરત વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૦ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૨૬ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૦,૦૬૬ 

--------- 

૩૮ 
સુરત વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૨ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૨૬ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૦,૦૬૬ 

--------- 

૩૯ 
જામનગર ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગાર 

* ૧૬૬૦૩ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, જામનગર ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫૬૯૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૭૯૩૦ 

--------- 
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૪૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૩ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાસ્લતાણા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૮૭૨૧ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ િઈ ગયેલ છે. 

--------- 

૪૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૪૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વલસાડ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને  

  (૧) ૧૧૭  

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી?  

  (૨) ૧૧,૧૭૦  

--------- 
૪૨ 

મહેસાણા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત યોજના 
* ૧૬૬૩૮ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્તની યોજના 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન કેટલી 

અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૮૩ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૭૭૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૧૦,૦૨,૦૦૦/- 
--------- 

૪૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૩૪ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૨૬૫ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને
  

  (૨) ૧૧૯૮  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૫૩,૨૦,૬૨૫/- 
--------- 
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૪૪ 
સાબરિાાંઠા ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગાર 

* ૧૬૬૦૪ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સાબરકાાંઠા ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૨૭૬૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૨૫૦ 

--------- 

૪૫ 
ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ િન્ટર ી ક્લબ દ્વારા જમીન પર િરેલ દબાણ 

* ૧૭૯૮૩ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર-ઉત્તર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ 
એન્ડ કન્ટર ી ક્લબના માસ્લક દ્વારા ક્લબમાાં ખરાબા અને પડતર 
જમીન પર દબાણ કરેલ અને રથતાઓ બાંધ કરી દીધા હોવાની 
ફરરયાદ અન્વયે ડીથટર ીક્ટ ઈન્સપેક્ટર લેન્ડ રેકડષ  પાસે માપણી 
કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ અસ્ભપ્રાય માાંગેલ તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અસ્ભપ્રાય મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના, જી. 

 (૩) ઉક્ત અસ્ભપ્રાયમાાં કયા પ્રકારના દબાણો કયાષનુાં 
સામેલ આવેલ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૪૬ 
સુરેન્રનગર અને િડોદરા વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૭૨ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર સુરેન્રનગર અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

સુરેન્રનગર ૧૬૧૮૮૦ ૦ 

વડોદરા ૫૩ ૧૭૨૩૮૭ 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨) સુરેન્રનગર – શૂન્ય 
  વડોદરા     - શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) સુરેન્રનગરમાાં ૧,૬૧,૮૮૦ ચો.મી. જમીનના કબ્જજા 
સકષલ ઓરફસરની જગ્યા ખાલી હોવાિી, કામનુાં ભારણ તેમજ 
લોકસભાની ચૂાંટણીના કારણે કબ્જજા લેવાયેલ નિી. વડોદરામાાં 
૧,૭૨,૪૪૦ ચો.મી. કોટષ  કેસ ચાલુ હોવાિી તિા માપણી 
બાકી હોવાને કારણે કબ્જજા લેવાના બાકી છે. 

--------- 
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૪૭ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં સત્તાપ્રિાર નક્કી િરિા બાબત 

* ૧૭૯૨૩ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર મહેસુલી રેકડષમાાં કેટલા 
ખાતેદારોના નામે ચાલતી જમીનોનો સત્તાપ્રકાર (ટેન્યોર) 
નકે ી કરવાનો બાકી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર મહેસુલી રેકડષમાાં એક પણ 
ખાતેદારોના નામે ચાલતી જમીનોનો સત્તાપ્રકાર (ટેન્યોર) 
નકે ી કરવાનો બાકી નિી. 

 (૨) ઉક્ત સત્તાપ્રકાર નકે ી ન િવાના કારણો શા છે,   (૨) કોઈ કેસ બાકી ન હોવાિી, પ્રશ્ર્ન નિી. 

 (૩) આવા કેસોમાાં સત્તાપ્રકાર નકે ી કરવાની સત્તા કોની 
છે, અને 

  (૩) આવા કેસોમાાં સત્તા પ્રકાર નકે ી કરવાની સત્તા 
જમીન ફાળવણી કરનાર અસ્ધકારીશ્રીને છે. 

 (૪) આવા કેસોનો સ્નકાલ કરવા માટે શુાં કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી? 

  (૪) કોઈ કેસ બાકી ન હોવાિી, પ્રશ્ર્ન નિી. 

--------- 

૪૮ 
સુરત વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૧ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય પશપુાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૨૬ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૦,૦૬૬ 

--------- 

૪૯ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં રોજગાર વિવનમય િચેરી દ્વારા ઔદ્યોવગિ ભરતી મેળાનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૯૫ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લા રોજગાર સ્વસ્નમય કચેરી દ્વારા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ભરતી મેળાનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૩૨ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ ભરતીમેળામાાં કેટલા 
ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૯૮૩ 

--------- 

૫૦ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૦૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા અને 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા અને 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 
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વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

બનાસકાાંઠા ૧૫૮૯૦૪ 

કચ્છ ૮૦૧૨૪ 

િુલ ૨૩૯૦૨૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેતમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ સ્નપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

બનાસકાાંઠા ૮૬ 

કચ્છ ૮૭ 

િુલ ૧૭૩  
 (૩) ત ે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

બનાસકાાંઠા ૧૯ ૧૯,૦૦,૦૦૦/- 

કચ્છ ૧૬ ૧૬,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૩૫ ૩૫,૦૦,૦૦૦/-  

 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 
પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૫૧ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા જીલ્લામાાં યાત્રાધામોનો વિિાસ 

* ૧૫૩૨૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા જીલ્લાના કયા યાત્રાધામોના સ્વકાસ 
પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો, અને 

  (૧) * પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વર્ષવાર દરેક યાત્રાધામોમાાંિી સરકારને કેટલી 
આવક પ્રાપ્ત િઈ? 

  (૨) * પત્રક-૨ મુજબ 

(* પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૫૨ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પશુ દિાખાનાઓમાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૨૮૪  ડૉ. અવનલ ોવષયારા (સ્ભલોડા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા પશુ દવાખાનાઓ 
આવેલ છે, 

  (૧) અરિલ્લી વજલ્લો  
અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પશુદિાખાનાની સાંખ્યા 

૧ બાયડ ૩ 

૨ સ્ભલોડા ૬ 

૩ ધનસુરા ૨ 

૪ મોડાસા ૩ 

૫ માલપુર ૧ 

૬ મેઘરાજ ૫ 
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  સાબરિાાંઠા વજલ્લો 
અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પશુદિાખાનાની સાંખ્યા 

૧ રહાંમતનગર ૫ 

૨ ઈડર ૩ 

૩ વડાલી ૨ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૩ 

૫ પોશીના ૧ 

૬ પ્રાાંસ્તજ ૪ 

૭ તલોદ ૨ 

૮ સ્વજયનગર ૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાઓમાાં સ્જલ્લાવાર અને 
તાલુકાવાર કેટલા ડૉક્ટરોનુાં મહેકમ માંજૂર િયેલ છે, અને  

  (૨) અરિલ્લી વજલ્લો  

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પશુવચકિત્સા અવધિારી 
િગા-૨ માંજૂર મહેિમ 

૧ બાયડ ૩ 

૨ સ્ભલોડા ૨ 

૩ ધનસુરા ૨ 

૪ મોડાસા ૩ 

૫ માલપુર ૧ 

૬ મેઘરાજ ૪ 

  સાબરિાાંઠા વજલ્લો 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પશુવચકિત્સા અવધિારી 
િગા-૨ માંજૂર મહેિમ 

૧ રહાંમતનગર ૪ 

૨ ઈડર ૨ 

૩ વડાલી ૨ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૨ 

૫ પોશીના ૧ 

૬ પ્રાાંસ્તજ ૪ 

૭ તલોદ ૨ 

૮ સ્વજયનગર ૧  
 (૩) ઉક્ત પૈકી કેટલી જગ્યાઓ તાલુકાવાર ભરાયેલ અને 
કેટલી ખાલી છે? 

  (૩) અરિલ્લી વજલ્લો 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પશુવચકિત્સા અવધિારી 
િગા-૨ 

  ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ બાયડ ૨ ૧ 

૨ સ્ભલોડા ૨ ૦ 

૩ ધનસુરા ૧ ૧ 

૪ મોડાસા ૨ ૧ 

૫ માલપુર ૧ ૦ 

૬ મેઘરાજ ૨ ૨ 

  સાબરિાાંઠા વજલ્લો 

અ.ન. તાલુિાનુાં નામ પશુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા  

૧ રહાંમતનગર ૨ ૨ 

૨ ઈડર ૧ ૧ 

૩ વડાલી ૧ ૧ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૨ ૦ 



24 

૫ પોશીના ૦ ૧ 

૬ પ્રાાંસ્તજ ૨ ૨ 

૭ તલોદ ૧ ૧ 

૮ સ્વજયનગર ૧ ૦  
--------- 

૫૩ 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૩૮ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મહેસલુ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 

કરવામાાં આવયા, 

 (૧) દાહોદ સ્જલ્લાની મારહતી નીચે મુજબ છે. 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૮૧૪.૨૪ ચોમી 

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૪૧૨ ચોમી 

િુલ ૮૨૨૨૬.૨૪ ચોમી 

છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાની મારહતી શૂન્ય છે. 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

 (૨) દાહોદ સ્જલ્લાની મારહતી નીચે મુજબ છે. 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫૭૦૦.૫૩ ચોમી 

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬૪૧૨ ચોમી 

િુલ ૮૨૧૧૨.૫૩ ચોમી 

છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાની મારહતી શૂન્ય છે. 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાના 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં ૧૧૩.૭૧ ચોમી 
જમીનમાાં સીટી સવેની કચેરી ખાતે રેકડષમાાં નોંધ દાખલ ન 
િયેલ હોઈ કબજો લેવાનો બાકી છે તિા છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાની 
મારહતી બાબતે પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૫૪ 
મોરબી અને દાહોદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૫૫ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 

વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ 

મોરબી ૨૭૯૩૬ 

દાહોદ ૫૭૩૪૬ 

િુલ ૮૫૨૮૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખતેમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા  

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

મોરબી ૧૦ 

દાહોદ ૪૦ 

િુલ ૫૦  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 
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વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

મોરબી ૦૦ ૦૦ 

દાહોદ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦  
 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામા આવશે.  
--------- 

૫૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં રોજગાર વિવનમય િચેરી દ્વારા ઔદ્યોવગિ ભરતી મેળાનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૯૧ શ્રી િાાંતીભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લા રોજગાર સ્વસ્નમય કચેરી દ્વારા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળાનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુ, અને  

  (૧) ૪૧ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ ભરતીમેળામાાં કેટલા 
ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૧૬૪૨ 

--------- 

૫૬ 
પાટણ ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગાર 

* ૧૬૬૦૦ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાાં 
રોજગાર કચેરી, પાટણ ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, 
અને  

  (૧) ૧૦૮૩૮ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૮૯૮ 

--------- 

૫૭ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પશુ આરોગ્ય મેળાઓ 

* ૧૬૦૯૪ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલા પશુ આરોગ્ય મેળાઓનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવયુાં, 

  (૧)  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૯૫ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૬૪ 

 

 (૨) ઉક્ત પશુ આરોગ્ય મેળાઓમાાં કેટલા પશુઓને 
રસીકરણ કરવામાાં આવયુાં, અને  

  (૨) ૧,૧૧,૧૭૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ િયો?   (૩) રૂ.૨૫,૯૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૫૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજના 

* ૧૬૬૨૬ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં માનવ ગરરમા યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં 
અનુસૂસ્ચત જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૪૧૭ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંજૂર કરી, અને    (૨) ૮૬૨ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કીટ્સ સ્વતરણ કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) ૮૬૨ 

--------- 

૫૯ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૪૧ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર, ખરાબા 
અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના 
હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  
િષા ક્રમ તાલુિો જમીનનુાં 

સદર 
કે્ષત્રફળ ભાડે/ 

િેચાણ 
િુલ 

(ચો.મી.) 

૨૦૧૭ 

-૧૮ 

૧ કડાણા સરકારી 

પડતર 

૪૫૦૦ વેચાણિી ૪૭૦૦ 

૨ લુણાવાડા સરકારી 

પડતર 

૨૦૦ વેચાણિી 

૨૦૧૮ 
-૧૯ 

૧ વીરપુર સરકારી 
પડતર 

૨૦૦ વેચાણિી ૨૬૬૦૦ 

૨ લુણાવાડા સરકારી 

પડતર 

૧૫૦૦ વેચાણિી 

૩ લુણાવાડા ગૌચર ૪૯૦૦ વેચાણિી 

૪ સાંતરામપુર સરકારી 

પડતર 

૨૦૦૦૦ વેચાણિી 

િુલ ૩૧૩૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને  

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરરયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા? 

  (૩) મુદ્દા નાં.૨ ની સ્વગતે પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૬૦ 
આણાંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૭૦૧૧ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને ભરૂચ 
સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 
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વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

આણાંદ ૨૧૮૮૭૨ 

ભરૂચ ૧૦૪૩૧૪ 

િુલ ૩૨૩૧૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેત મજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા,  

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯ 
આણાંદ ૮૩ 

ભરૂચ ૪૦ 

િુલ ૧૨૩  

 (૩) ત ે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 

રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુાં ટુાંબોને સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

આણાંદ ૦૩ ૩,૦૦,૦૦૦/- 

ભરૂચ ૦૪ ૪,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૦૭ ૭,૦૦,૦૦૦/-  

 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 
પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૬૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૯૧ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળવર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાની 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ અરજીની સ્વગતો 
નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાના નામ ઢોરિાડા (િેટલ િેમ્પ) શરૂ 
િરિા માટે મળેલ અરજીઓની 

સાંખ્યા 

૧ સૂઈગામ ૧ 

૨ વાવ ૧ 

૩ ભાભર ૦ 

૪ િરાદ ૦ 

૫ કાાંકરેજ ૦ 

૬ ડીસા ૦ 

૭ ધાનેરા ૦ 

૮ રદયોદર ૧ 

૯ લાખણી ૦ 

િુલ ૩ 
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 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 

પડતર છે, 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાના નામ ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજૂ થયેલ અરજી પૈિી 

માંજૂર, નામાંજૂર અને પડતર અરજીની સાંખ્યા 

મળેલ અરજીની 

સાંખ્યા 

માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

૧ સૂઈગામ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૨ વાવ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૩ ભાભર ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ િરાદ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ કાાંકરેજ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ડીસા ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ધાનેરા ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ રદયોદર ૧ ૧ ૦ ૦ 

૯ લાખણી ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૩ ૨ ૧ ૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે, 
અને 

  (૩) જરૂરી માળખાકીય સુસ્વધા (પાણીની વયવથિા, 
છાાંયડાની વયવથિા અને ઘાસ ગોડાઉનની વયવથિા) તેમજ 
ઢોરવાડાના સાંચાલન માટે જરૂરી નાણાાં ભાંડોળના સ્ત્રોતોના 
પુરાવા રજુ ન કરી શકવાના કારણે નામાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યા સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે ?  

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૬૨ 

જૂનાગઢ ગીરનાર ડેિલપમેન્ટ ઓથોરીટીની રચના 
* ૧૫૧૯૯ શ્રી ભીખાભાઈ ોષી (જૂનાગઢ) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂનાગઢ ગીરનાર ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટીની રચના 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ ક્યારે કરેલ છે, 

  (૧) ઉદ્યોગ અને ખાણ સ્વભાગના તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૮ના 
ઠરાવ િમાાંકઃ પયબ-૧૦૨૦૧૮/૬૪૪/ય િી કરેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી રકમ 
ઉકત ઓિોરીટીને ફાળવવામાાં આવી, અને 

  (૨) કોઈ રકમ ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત ઓિોરીટીએ કઈ કામગીરી કરવાની િાય છે?    (૩) ગીરનાર યાત્રાધામ ખાતે યાત્રી સુસ્વધાઓ પુરતા 
પ્રમાણમાાં ઉપલબ્જધ િાય તિા ગીરનાર ખાતે રોપ-વે અને 
પગસ્િયાના રરનોવેશન સ્વગેરેની કામગીરીને લગતા મહત્વના 
સ્નણષયો લેવાની કામગીરી તિા ગીરનાર સ્વકાસ અાંગેની 
દરખાથત સરકારશ્રી સમિ રજૂ કરવાની કામગીરી આ 
ઓિોરીટીએ કરવાની િાય છે. 

--------- 

૬૩ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૪ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૨ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૯,૧૦,૦૦૦/- 
--------- 



29 

૬૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૦૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ 
સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) ૭૨૩૦ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૭૨૩૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ?  

  (૩) ૭૨૩૦ 

--------- 

૬૫ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૪ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 

દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 
તેવી જાણ િતાાં, GSDMA દ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ 
પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓ 
સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી અને તે અાંતગષત 
સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 

 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨) ૧. IMD એ વાયુ વાવાઝોડાની ચેતવણી આપતાાં 
તેની તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં આવી. 
૨. તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરુમ 
(DEOC)ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 

૩. આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 

આવયુાં. 

૪. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સને્ટર (SEOC) ખાતે િાઈસીસ 
મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે યોજવામાાં આવી. 

૫. િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળએ 
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા 
પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો 
કોન્ફરન્સિી ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ અાંગેની ચેતવણી આપી 
તેમજ તેને પહોંચી વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 
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૬. ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. જ ે

અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ તુતષજ 
રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને સ્જલ્લા 
કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 

૭. સાંભસ્વત આફત સમયે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર 
કરવામાાં આવયા હતા. 

૮. સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 

૯. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત રાજ્ય 
આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની મદદ લઈને 
વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી વધુ નુકશાન 
િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં 
થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૦. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને ઝડપ 
જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી અને માન.મુખ્ય સસ્ચવશ્રીને તેમજ 
રાજ્યના Crisis Management Group અવગત કરવામાાં 
આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ 
રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ શકાય. 

૧૧. જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ અને શુાં 

ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. તેમજ 
વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને વાકેફ 
કરવામાાં આવેલ. 

૧૨. રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર રહેવા 
સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે જણાવવામાાં આવયુાં 
હતુાં. 

૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ કલાક 
શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા હતા. 
હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા બુસ્લરટનમાાં દશાષવેલ 
મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના 
માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં 
કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 

૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને ફાળવવામાાં 
આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે તેઓના સેટેલાઈટ ફોન 
ચાલુ હાલત છે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 

૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા કરવામાાં 
આવી હતી. 



31 

૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન અાંતગષત 
સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે માનક કાયષ 

પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) ની જાણકારી 
આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ કરવામાાં 
આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને વાવાઝોડાિી બચવા 
અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયકલોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોને તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, ‘‘વાયુ’’ની બચાવ 

કામગીરી અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરુપ િયેલ હતા. 

--------- 

૬૬ 
આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૪૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી 
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા 
વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-(૧) મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ-૧ 
 

આણાંદ િડોદરા 

ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, 

ખરાબા અને 
ગૌચરની જમીનનુાં 

ક્ષત્રફળ (ચો.મી.) 

ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, 

ખરાબા અને 
ગૌચરની 

જમીનનુાં ક્ષત્રફળ 
(ચો.મી.) 

૧ આણાંદ ૦ ૧ કરજણ ૧૬૭૨૨ 

૨ આણાંદ 

(ગ્રામ્ય) 

૦ ૨ પાદરા ૫૪૦૫ 

૩ ઉમરેઠ ૦ ૩ વડોદરા 

શહેર 

(પૂવષ) 

૮૭૧૭૫ 

૪ આાંકલાવ ૦ ૪ વડોદરા 
ગ્રામ્ય 

૧૬૨૦૯૬ 

૫ બોરસદ ૪૦૦ ૫ વડોદરા 

શહેર 

(દસ્િણ) 

૧૬૨૨૦ 
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૬ પેટલાદ ૫૯૩૩.૪૦ ૬ વડોદરા 

શહેર 
(પસ્િમ) 

૬૬૬૭ 

૭ તારાપુર ૧૪૭૦૦ ૭ ડેસર ૧૧૯૪૪ 

૮ ખાંભાત ૩૫૨૦૦ ૮ સાવલી ૧૨૧૧૪ 

 ૯ વાઘોડીયા ૩૯૪૬ 

૧૦ ડભોઈ ૪૪૧૦૬૩ 

૧૧ સ્શનોર ૦ 

૧૨ વડોદરા 

શહેર 

(ઉત્તર) 

૦ 

 
--------- 

૬૭ 
અમદાિાદ વજલ્લા રોજગાર િચેરી દ્વારા સ્િરોજગાર વશવબરોનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૮૮ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠકે રબાપાનગર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલી થવરોજગાર 
સ્શસ્બરોનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૫૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્શસ્બરોમાાં કેટલા ઉમેદવારો હાજર રહ્ાાં હતા?   (૨) ૧૫૦૮૪ 

--------- 

૬૮ 
રાજ્યમાાં અનુસૂવચત જાવત આયોગની રચના 

* ૧૭૯૧૨ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
અનુસૂસ્ચત જાસ્ત આયોગની રચના કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો ના, તો ઉક્ત આયોગની રચના ન કરવાના 
કારણો શુાં છે, અને 

  (૨) નીસ્ત સ્વર્યક બાબત હોવાિી સરકારશ્રીની 
સ્વચારણા હેઠળ હોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં અનુસૂસ્ચત જાસ્ત આયોગ 
બનાવવાનુાં સરકારનુાં શુાં આયોજન છે ?  

  (૩) સરકારશ્રીની સરિય સ્વચારણા હેઠળ છે. 

--------- 

૬૯ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૬૪ શ્રી શશીિાન્ત પાંડયા (ડીસા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય 
યોજના અન્વયે તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૪૯૫ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૨૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?   (૩) રૂ.૧૮,૩૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૭૦ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાતીય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૨૬ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય 
સારવાર કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, 

  (૧) ૮૮ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ?  

  (૨) ૯,૬૮૭ 

--------- 

૭૧ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં બોઈલર બ્જલાસ્ટથી િામદારોના મૃત્યુ 

* ૧૮૬૨૫ શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 

વલસાડ અને નવસારી જીલ્લામાાં બોઈલર બ્જલાથટિી 
અકથમાતમાાં કયા એકમોમાાં કેટલા કામદારોનાાં મૃત્યુ િયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 

વલસાડ અને નવસારી જીલ્લામાાં બોઈલર બ્જલાથટિી અકથમાત 
િયેલ નિી તેમજ કોઇ કામદારનુાં મૃત્યુ િયેલ નિી. 

 (૨) મૃત્ય ુ પામેલ કેટલા કામદારોના વારસદારોને ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કેટલુાં વળતર ચૂકવવામાાં આવેલ છે,  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મૃત્યુ પામેલ કેટલા કામદારોને 
વળતર ચૂકવવાનુાં બાકી છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) બાકી વળતર ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ?   (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૭૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાણી પુરિઠા જૂથ યોજના 

* ૧૫૮૦૭ શ્રી ઇન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં 
મહુધા, ઠાસરા અને કઠલાલ તાલુકાની ૪૨ ગામની પાણી 
પુરવઠા જુિ યોજના માંજૂર િયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હાજી, 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં મહુધા, 
ઠાસરા અને કઠલાલ તલુકાની માંજુર િયેલ જુિ પાણી પુરવઠા 
સુધારણા યોજનાની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

અનુાં 
જુથ યોજનાનુાં 

નામ 

સમાવિષ્ટ ગામો 

મહુધા 
તાલુિો 

ઠાસરા 
તાલુિો 

િઠલાલ 
તાલુિો 

િુલ 

૧ 

ખીજલપુર જુિ 
પાણી પુરવઠા 
સુધારણા 
યોજના 

૨૬ ૧૨ ૦૦ ૩૮ 

૨ 

વનોડા જુિ 
પાણી પુરવઠા 
સુધારણા 
યોજના 

૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૪ 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ યોજનાનુાં કામ કયા 
તબકેે  છે, અને 

  (૨) અને (૩) ઉક્ત બને્ન યોજનાઓના ટેન્ડર માંજુરીની 
પ્રરિયા હેઠળ છે. જ ેમાંજુર િયેિી સમયબધ્ધ રીતે પૂણષ કરવાનુાં 

આયોજન છે.  (૩) ઉક્ત યોજના કયાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવાનુાં આયોજન 
છે ? 

 

--------- 

૭૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૫ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં , અને 

  (૧) ૧૩૨ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ? 

  (૨) ૧૬,૫૬૪ 

--------- 

૭૪ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૩૯ શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ખેડા અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી 
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા 
વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો 
સરિારી પડતર, ખરાબા અને 
ગૌચરની જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ 

ખેડા -- શૂન્ય 

પાંચમહાલ ઘોઘાંબા ૨૧૪૦૧ 

 હાલોલ ૯૦૪૫૦ 

 ગોધરા ૮૫૦૮૯ 

 જાાંબુઘોડા ૩૨૩૫૩ 

 શહેરા ૪૧૫૦૦ 

 મોરવા (હ) ૫૯૪૬૮ 

 કાલોલ ૧૫૦૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૭૫ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૪ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં,  

  (૧) ૧૩૨ 
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 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ? 

  (૨) ૧૬,૫૬૪ 

--------- 

૭૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૩૩ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં,  

  (૧) ૧૩૨ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ? 

  (૨) ૧૬,૫૬૪ 

--------- 

૭૭ 
િચ્છ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૯ ડૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૯૨૬૯ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં આવશે ?   (૨) તમામ બાકી નોંધોનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 
--------- 

૭૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૭૬ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર, ખરાબા 
અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના 
હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિો ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૧ ચોટીલા ૬૭૫૯૮.૮૮ 

૨ ચુડા ૨૫૦ 

૩ ધ્ાાંગધ્ા ૩૨૧૬ 

૪ પાટડી ૯૨૮૨૩ 

૫ મુળી ૭૦૬૪૭ 

૬ લખતર ૧૧૦૦૦ 

૭ વઢવાણ ૨૧૬૩૪ 

૮ સાયલા ૭૭૯૮૩૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૭૯ 
ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ િન્ટર ી ક્લબ દ્વારા જમીન પર િરેલ દબાણ 

* ૧૭૯૮૧ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ 
એન્ડ કન્ટર ી ક્લબના માસ્લક દ્વારા ક્લબમાાં ખરાબા અને પડતર 
જમીન પર દબાણ કરેલ અને રથતાઓ બાંધ કરી દીધા હોવાની 
ફરરયાદ અન્વયે ડીથટર ીક્ટ ઇન્થપેક્ટરશ્રી લેન્ડ રેકડષ  પાસે 
માપણી કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ અસ્ભપ્રાય માાંગેલ 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અસ્ભપ્રાય મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના જી 

 (૩) ઉક્ત અસ્ભપ્રાયમાાં કયાાં પ્રકારના દબાણો કયાષનુાં 
સામેલ આવેલ ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૮૦ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૩ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 
દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 
તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના 
રોજ પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત 
અસ્ધકારીશ્રીઓ સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી 
અને તે અાંતગષત સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 

 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કાંઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨) ૧. IMD એ વાયુ વાવાઝોડાની ચેતવણી આપતાાં 
તેની તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં આવી. 
૨. તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરુમ 
(DEOC)ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 

૩. આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 

આવયુાં. 

૪. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સને્ટર (SEOC) ખાતે િાઈસીસ 
મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે યોજવામાાં આવી. 

૫. િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળએ 
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા 
પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો 
કોન્ફરન્સિી ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ અાંગેની ચેતવણી આપી 
તેમજ તેને પહોંચી વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 
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૬. ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. જ ે

અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ તુતષજ 
રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને સ્જલ્લા 
કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 
૭. સાંભસ્વત આફત સમયે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર 
કરવામાાં આવયા હતા. 
૮. સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 
૯. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત રાજ્ય 
આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની મદદ લઈને 
વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી વધુ નુકશાન 

િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં 
થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૦. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને ઝડપ 
જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી અને માન.મુખ્ય સસ્ચવશ્રીને તેમજ 
રાજ્યના Crisis Management Group અવગત કરવામાાં 
આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ 
રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ શકાય. 

૧૧. જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ અને શુાં 
ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. તેમજ 

વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને વાકેફ 
કરવામાાં આવેલ. 

૧૨. રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર રહેવા 
સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે જણાવવામાાં આવયુાં 
હતુાં. 

૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ કલાક 
શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા હતા. 
હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા બુલેરટનમાાં દશાષવેલ 

મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના 
માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં 
કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 

૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને ફાળવવામાાં 
આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે તેઓના સેટેલાઈટ ફોન 
ચાલુ હાલત છે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 

૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા કરવામાાં 
આવી હતી. 
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૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન અાંતગષત 
સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે માનક કાયષ 

પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) ની જાણકારી 
આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ કરવામાાં 
આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને વાવાઝોડાિી બચવા 
અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયકલોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી ? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, ‘‘વાયુ’’ની બચાવ 

કામગીરી અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરૂપ િયેલ હતા. 

--------- 

૮૧ 
પીપાિાિ અને  રાજુલા ખાતે ખારાં  પાણી મીઠુ બનાિિા માટે પ્લાન્ટ સ્થાપિાની િામગીરી 

* ૧૭૯૦૦ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દરીયા કાાંઠાના 
સ્વથતારોમાાં  પીવાના પાણીની સમથયા ન રહે તે માટે દરીયાનુાં 
ખારુાં  પાણી મીઠુ બનાવવા માટે પીપાવાવ અને રાજુલા ખાતે 
પલાન્ટ થિાપવાની કામગીરી કયા તબકેે  છે, 

  (૧) અમરેલી જીલ્લાના પીપાવાવના રામપરા ખાતે ૨૦ 
એમ.એલ.ડી. િમતાના સી-વોટર રડ-સેલીનેશન પલાન્ટના 
કામોના ટેન્ડરની કાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવેલ છે.જ્યારે 
રાજુલા ખાતે પલાન્ટ થિાપવાની કોઈ જોગવાઈ હાલના તબકેે  
નિી. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી અન્વયે કેટલો ખચષ િનાર છે, અને    (૨) PPP ધોરણે કામો કરવાના િાય છે. જમેાાં 
સરકારશ્રીનો ફાળો રૂ.૮૦ કરોડ છે. ટેન્ડર આખરી િયે ભાવો 
સ્નધાષરરત િયા મુજબ ચુકવણાં કરવાનુાં રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કયાાં સુધીમાાં પુણષ કરવામાાં આવશે?   (૩) ઉક્ત કામગીરી માટે ટેન્ડરની કાયષવાહી પુણષ િતા 
પસાંદગી પામનાર કાંપનીને કામો સુપ્રત કયાષ બાદ પયાષવરણીય 
માંજુરી મળે્ય બે વર્ષમાાં પુણષ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
૮૨ 

રાજિોટ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જાવતના સરિારી છાત્રાલયો 
* ૧૬૬૫૪ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ અનુસૂસ્ચત જાસ્તના કેટલા સરકારી છાત્રાલયો ચાલે 
છે, 

  (૧) ૦૭ 

 (૨) આ છાત્રાલયોમાાં સ્વદ્યાિીઓની માન્ય સાંખ્યા કેટલી 
છે, 

  (૨) ૮૨૫ 

 (૩) વર્ષ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ 
આપેલ છે, અને  

  (૩) ૭૯૦ 
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 (૪) ઉક્ત છાત્રાલયમાાં શી સગવડતાઓ આપવામાાં 
આવે છે? 

  (૪) છાત્રાલયોમાાં રહેવાની, જમવાની, તિા રમત-
ગમતના સાધનો, બુકબેંક, સામસ્યકો સ્વગેરે સુસ્વધાઓ સ્વના 

મૂલ્યે પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 
--------- 

૮૩ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૯૨ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ કચ્છ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળગ્રથત  
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ કચ્છ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા નીચે મુજબની 
અરજીઓ મળેલ હતી.  

તાલુિાનુાં નામ ઢોરિાડો શરૂ િરિાની મળેલ અરજીઓ 

ભુજ ૨૦૦ 

લખપત ૬૭ 

મુન્રા ૧૭ 

માાંડવી ૨૨ 

ભચાઉ ૧૪ 

નખત્રાણા ૭૨ 

અાંજાર ૪૫ 

અબડાસા ૭૪ 

રાપર ૦૩ 

ગાાંધીધામ ૦૧ 

િુલ ૫૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે, 

  (૨) આ મળેલ અરજીઓ પૈકી માંજૂર, ના માંજૂર અને 
પડતર અરજીઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં નામ ઢોરિાડો શરૂ 
િરિાની મળેલ 

અરજીઓ 

માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

ભુજ ૨૦૦ ૧૯૭ ૦૩ ૦૦ 

લખપત ૬૭ ૬૭ ૦૦ ૦૦ 

મુન્રા ૧૭ ૧૬ ૦૧ ૦૦ 

માાંડવી ૨૨ ૨૨ ૦૦ ૦૦ 

ભચાઉ ૧૪ ૧૪ ૦૦ ૦૦ 

નખત્રાણા ૭૨ ૭૨ ૦૦ ૦૦ 

અાંજાર ૪૫ ૪૩ ૦૨ ૦૦ 

અબડાસા ૭૪ ૭૩ ૦૧ ૦૦ 

રાપર ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 

ગાાંધીધામ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

િુલ ૫૧૫ ૫૦૭ ૦૮ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે, 
અને 

  (૩) સાંબાંસ્ધત સાંથિા પાસે કેટલ કેમ્પ શરૂ કરવા માટેની 
જરૂરી માળખાકીય સુસ્વધા (પાણીની વયવથિા, છાાંયડાની 
વયવથિા) ઉપલબ્જધ ન હોઈ તિા સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના 
તા.૧૦-૧૨-૧૮ના ઠરાવ મુજબ નકે ી કરેલ જોગવાઈ શરતો 
મુજબ ઢોરવાડો શરૂ કરવાની પાત્રતા ધરાવતી ન હોઈ જિેી 
અરજી નામાંજુર કરવામાાં આવેલ છે. 
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 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૮૪ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૪૦ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૧૧૭ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૧,૧૭૦ 

--------- 

૮૫ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં બાાંધિામ મજૂરોના િલ્યાણ માટે ખચા 

* ૧૭૯૨૨ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
બાાંધકામ મજૂરોના સેસના કાયદા મુજબ વેલ્ફેર ફાંડમાાં સેસની 
કુલ કેટલી રકમ જમા છે, 

  (૧) ૨૩૪૭.૩૫ કરોડ 

 (૨) ઉક્ત જમા રકમ પૈકી અમદાવાદ શહેર અને 

સ્જલ્લામાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર બાાંધકામ 
મજૂરોના કલ્યાણ માટે કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાાં આવયો, 
અને 

  (૨) ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાાંધકામ શ્રમયોગી 

કલ્યાણ બોડષમાાં યોજનાકીય ખચષ ગ્રામ્ય અને શહેર એમ 
અલગ-અલગ સ્નભાવેલ નિી, પરાંતુ સ્જલ્લાવાર સ્નભાવવામાાં 
આવેલ છે. જિેી ઉક્ત જમા રકમ પૈકી અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
(અમદાવાદ શહેર સરહત) નીચે મુજબ રકમનો કુલ ખચષ 
કરવામાાં આવયો. 

િષા ખચા (રૂા. લાખમાાં) 

૧-૬-૨૦૧૭ િી  
૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૧૯૮૬.૬૩ 

૧-૬-૨૦૧૮ િી  
૩૧-૫-૨૦૧૯ 

૫૯૬.૭૨ 

િુલ ૨૫૮૩.૩૫  

 (૩) જો પૂણષ રકમનો ખચષ કરવામાાં ન આવયો હોય તો 
તેના કારણો શાાં છે? 

  (૩) વેલ્ફેર ફાંડમાાં સેસની જમા િયેલ પૂણષ રકમનો ખચષ 
કરવાની વૈધાસ્નક જોગવાઈ નિી. 

--------- 

૮૬ 
ગાાંધીનગર અને સુરત વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૩૪ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય શ્રમ રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર અને 
સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેત મજૂરો નોંધાયેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર અને સુરત 
સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 
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વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

ગાાંધીનગર ૬૯૬૯૨ 

સુરત ૧૫૦૨૨૦ 

િુલ ૨૧૯૯૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેત મજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ગાાંધીનગર ૪૯ 

સુરત ૭૭ 

િુલ ૧૨૬  
 (૩) તે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 

રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને  

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

ગાાંધીનગર ૧૧ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 

સુરત ૦૨ ૨,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૧૩ ૧૩,૦૦,૦૦૦/-  
 (૪) બાકીની  સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 
--------- 

૮૭ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પશુઓને રસીિરણ 

* ૧૬૫૩૬ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પશુપાલન ખાતા દ્વારા દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલા પશુઓને 
રસીકરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૩,૯૧,૫૬૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા પ્રકારના રોગો સામે રસીકરણ 
કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ગળસૂાંઢો, ગાાંરઠયો તાવ, ખરવા-મોવાસા, 
આાંત્રસ્વર્જ્વર, હડકવા, પી.પી.આર. અને ગોટ પોિ રસીકરણ 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૮૮ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૯૦ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ 
કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કરવામા આવયા, 

  (૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

બનાસકાાંઠા ૧૧૫૦૭.૨૨ ૧૯૫૬૬૫.૧૦ 

કચ્છ ૩૫૧૫૫૫ ૫૦૧૮૧ 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  

બનાસિાાંઠા ૫૪૪૬.૫૦ 

િચ્છ ૧૧૧૬૨૯  
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) પત્રક-૧ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 

બનાસિાાંઠા િચ્છ 

૨૦૧૭૨૫.૮૨ ચો.મી. 
જમીનમાાં કોટષમાાં લીટીગેશન 
ચાલતા હોવાિી, અપીલ 
પીરીયડ પુરો િયેલ ન 
હોવાિી તિા કોટષના મનાઈ 
હુકમ હોવાિી કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે. 

૨૯૦૧૦૭ ચો.મી. જમીનમાાં 
કબ્જજો લેવા માટે આખરી 
નોટીસ આપયા બાદ કબ્જજા 
લેવાની પ્રરિયા હાિ 
ધરવામાાં આવશે. 

 
--------- 

૮૯ 
િડોદરા વજલ્લામાાં રબર પ્લાન્ટમાાં આગ લાગતાાં િામદારોના મૃત્યુ 

* ૧૮૦૦૧ શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા 
જીલ્લાના ધનોરા ગામ ખાતે આવેલ રીલાયન્સ ઈન્ડથટર ીઝના 
પોલી બ્જયુટાડાઈન રબરના પલાન્ટમાાં આગ લાગતા નવેમ્બર-
૨૦૧૮માાં ૩ કામદારોના મૃત્યુ િયેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ કામદારોના 
વારસદારોને કામદાર વળતર ધારા અને કામદાર રાજ્ય વીમા 
યોજના હેઠળ કેટલી રકમની સહાય ઉક્ત સ્થિસ્તએ ચુકવવામાાં 

આવી, 

  (૨) સદર કારખાનુાં કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના હેઠળ 
આવરી લેવાયેલ ન હોઈ ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ 
કામદારોના વારસદારોને તે હેઠળ કોઈ સહાય ચુકવાયેલ નિી કે 

ચુકવવાપાત્ર નિી પરાંતુ કામદાર વળતર ધારા હેઠળ કામદારોના 
વારસદારોને કુલ રૂા.૨૧,૨૧,૨૦૦/- વળતર ચુકવાયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સહાય ચુકવવામાાં ન આવી 
હોય તો તેના કારણો શા છે, અને 

  (૩) લાગુ પડતુાં નિી. 

 (૪) ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે?   (૪) લાગુ પડતુાં નિી. 

--------- 

૯૦ 
ખેડા વજલ્લામાાં ડૉ. સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૪ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર આાંતરજ્ઞાસ્તય 
લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૪ 
  રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચુકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૯૧ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં મીઠા ઉદ્યોગોને લીઝની જમીન ફાળિિા બાબત 

* ૧૭૧૮૮ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાાં 
કયા કયા થિળે મીઠા ઉદ્યોગ આવેલ છે, 

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં ખાનપુરદેહ, ડોલીયા, ટાંકારી, 
ઇથલામપુર, કપુરીયા, આસરસા, નાડા, દેવલા, માલપુર, 
ઝામડી, સારોદ, વલીપોર, ઉબેર, પારડી, બાલોતા, વમલેશ્વર, 
સમલી, આાંકલવા, કતપોર, દેણવા, માાંગરોલ, દહેજ, ગાંધાર, 
પાણીયાદરા, અલાદર, કોલીયાદ, કલાદરા ગામે મીઠા ઉદ્યોગ 
આવેલા છે. 

 (૨) ઉક્ત મીઠા ઉદ્યોગને કેટલી જમીન સરકાર દ્વારા 
લીઝિી ફાળવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ૧૯,૯૨,૪૫,૯૫૧ ચો.મી. 

 (૩) તે પૈકી લીઝની મુદ્દત પૂણષ િઈ હોય અિવા 
શરતભાંગ િયેલ હોય તેવા કેટલા મીઠા ઉદ્યોગ સામે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) શૂન્ય. 

--------- 
૯૨ 

િચ્છ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 
* ૧૬૭૦૦ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા (માાંડવી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૯૨૬૯ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તમામ બાકી નોંધોનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં 
આવશે. 

--------- 

૯૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૬૩ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય 
યોજના અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૯૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૨૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૮,૩૦,૦૦૦/- 
--------- 

૯૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ડૉ. સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૭ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં એક 
વર્ષમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૦ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૩૯ 
  રૂ.૨૧,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૯૫ 
નમાદા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૫ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં નમષદા સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૪ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૯.૧૦ લાખ 

--------- 

૯૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૩૯ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
હેઠળ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૦૮૩ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૮૧૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૪૪,૭૧,૦૦૯/- 

--------- 

૯૭ 
નમાદા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૧ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમષદા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 



45 

૯૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં રોજગાર વિવનમય િચેરી દ્વારા ઔદ્યોવગિ ભરતી મેળાનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૯૩ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લા રોજગાર સ્વસ્નમય કચેરી દ્વારા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ભરતી મેળાનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૧ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ ભરતી મેળામાાં કેટલા 
ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૧૬૪૨ 

--------- 

૯૯ 
ખેડા વજલ્લામાાં સત્યિાદી રાજા હકરશચાંર મરણોત્તર સહાય યોજના 

* ૧૬૬૨૨ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં સત્યવાદી રાજા હરરશચાંર મરણોત્તર 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૮૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૧૪,૪૫,૦૦૦/- 

--------- 

૧૦૦ 
બોટાદ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં જમીન માાંગણીની અરજીઓ 

* ૧૭૩૬૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બોટાદ અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સખાવત/રહેણાાંક અને 
ઔદ્યોસ્ગક હેતુ માટે કેટલી જમીન માાંગણીઓની અરજીઓ 
આવી, અને 

  (૧) બોટાદ - ૭૮૪ 
  ભાવનગર - ૧૦૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીન ફાળવવામાાં 
આવી અને કેટલી બાકી છે? 

  (૨) બોટાદઃ- ફાળવેલ જમીન - ૮૦૦ ચો.મી. 
    બાકી જમીન - ૬૨૨૦૯ ચો.મી. 
  ભાવનગરઃ- ફાળવેલ જમીન - ૪૨૦૩૦૧૧૬ ચો.મી. 
       બાકી જમીન - ૭૩૪૮૬૩૩.૭૯ ચો.મી. 

--------- 

૧૦૧ 
આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૭૦૦૭ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 



46 

વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા  
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

આણાંદ ૨૧૮૮૭૨ 

પાંચમહાલ ૬૯૬૨૯ 

િુલ ૨૮૮૫૦૧ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉકત સ્જલ્લાવાર 
કેટલા ખેતમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

આણાંદ ૮૩ 

પાંચમહાલ ૬૧ 

િુલ ૧૪૪  

 (૩) ત ે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 

રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

 લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

આણાંદ ૦૩ ૩,૦૦,૦૦૦/- 

પાંચમહાલ ૧૧ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૧૪ ૧૪,૦૦,૦૦૦/-  

 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 
પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

--------- 
૧૦૨ 

તાપી વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 
* ૧૬૫૨૯ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાપી સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૧૭૪ 

 (૨) તેમાાં ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ?  

  (૨) ૨૧,૦૯૯ 

--------- 

૧૦૩ 
સુરત વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૪૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૨૬ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ?  

  (૨) ૪૦,૦૬૬ 

--------- 
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૧૦૪ 
િડોદરા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૩૨ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરડયા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૮૦ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૧૩ 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૭,૮૨,૫૯૩/- 

--------- 

૧૦૫ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સરિારી પડતર જમીન પ્રત્યક્ષ િબજા હેઠળ મેળિિા માાંગણીઓ 

* ૧૭૯૧૯ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંચમહાલ 

સ્જલ્લાના મસવાડ ગામની સરકારી પડતર જમીન કાયમ ખાતે 
પ્રત્યિ કબજા હેઠળ મેળવવા કેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, 

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) ઉક્ત માાંગણીઓ અન્વયે કલેકટર દ્વારા સરકારમાાં 
દરખાથત મોકલેલ હોય તેવી કેટલી દરખાથતો સરકારમાાં ક્યા 
તબકેે  પડતર છે, 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત દરખાથતો પૈકી બે કે તેિી વધુ વર્ષિી પડતર 
હોય તેવી દરખાથતો કેટલી છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉકત પડતર દરખાથતોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે ?  

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૬ 
રાજ્યમાાં આિેલ િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૫ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 
દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 

તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના 
રોજ પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત 
અસ્ધકારીશ્રીઓ સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી 
અને તે અાંતગષત સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 

 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨) ૧. IMD એ "વાયુ વાવાઝોડા"ની ચેતવણી આપતાાં 
તેની તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં આવી. 
૨. તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરુમ 
(DEOC)ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 
૩. આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 
આવયુાં. 
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૪. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સને્ટર (SEOC) ખાતે િાઈસીસ 
મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે યોજવામાાં આવી. 

૫. િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
સત્તામાંડળએ સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા 
કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ 
કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો કોન્ફરન્સિી ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ 
અાંગેની ચેતવણી આપી તેમજ તેને પહોંચી વળવા યોગ્ય 
માગષદશષન આપયુાં. 
૬. ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. જ ે
અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ તુતષજ 
રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક મુખ્ય 

સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને સ્જલ્લા 
કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 
૭. સાંભસ્વત આફત સમયે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર 
કરવામાાં આવયા હતા. 
૮. સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 
૯. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત રાજ્ય 
આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની મદદ લઈને 
વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી વધુ નુકશાન 
િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં 

થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 
૧૦. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને ઝડપ 
જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી અને માન.મુખ્ય સસ્ચવશ્રીને તેમજ 
રાજ્યના Crisis Management Group અવગત કરવામાાં 
આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ 
રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ શકાય. 

૧૧. જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટર ોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ અને શુાં 
ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. તેમજ 
વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને વાકેફ 
કરવામાાં આવેલ. 

૧૨. રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર રહેવા 
સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે જણાવવામાાં આવયુાં 
હતુાં. 

૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ કલાક 
શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા હતા. 
હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા બુલેરટનમાાં દશાષવેલ 
મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના 
માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં 
કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 
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૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને ફાળવવામાાં 

આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે તેઓના સેટેલાઈટ ફોન 
ચાલુ હાલત છે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 
૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા કરવામાાં 
આવી હતી. 
૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન અાંતગષત 
સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે માનક કાયષ 
પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) ની જાણકારી 
આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ કરવામાાં 

આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને વાવાઝોડાિી બચવા 
અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયક્લોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, ‘‘વાયુ’’ની બચાવ 
કામગીરી અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયક્લોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરુપ િયેલ હતા. 

--------- 

૧૦૭ 
તાપી વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૨૮ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાપી સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૧૭૪ 

 (૨) તેમાાં ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ?  

  (૨) ૨૧,૦૯૯ 

--------- 

૧૦૮ 
આણાંદ વજલ્લામાાં વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્તની યોજના 

* ૧૬૬૦૭ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં સ્પ્ર.મેટર ીક સ્શષ્યવૃસ્ત્ત યોજના હેઠળ 
કેટલા સ્વદ્યાિીઓની દરખાથત મળી, 

  (૧) ૨,૩૮,૫૫૪ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
સ્શષ્યવૃસ્ત્ત માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨,૩૮,૫૫૪ 
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 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ સ્શષ્યવૃસ્ત્તની કેટલી રકમ 
સ્વદ્યાિીઓને ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) રૂ.૧૬,૧૪,૨૯,૭૫૦/- 

--------- 

૧૦૯ 
અમદાિાદ વજલ્લા રોજગાર િચેરી દ્વારા સ્િરોજગાર વશવબરોનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૮૯ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લા રોજગાર કચેરી દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલી થવરોજગાર 
સ્શસ્બરોનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૫૬ 

 (૨) ઉકત સ્શસ્બરોમાાં કેટલા ઉમેદવારો હાજર રહ્ાાં હતા?   (૨) ૧૫૦૮૪ 
--------- 

૧૧૦ 
પાટણ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૦૮ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૧૧૯ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૬૧૧૯ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૬૧૧૯ 

--------- 

૧૧૧ 
તાપી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૩૭  શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર તાપી અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી જમીનમાાં 
શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કરવામાાં 
આવયા, 

  (૧), (૨) અને (૩) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર તાપી અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર 
શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો તિા તે 
પૈકી જમીનમાાં કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો હોય તેની 
સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

(િેત્રફળઃ ચો.મી.) 
િષા વજલ્લો શરતભાંગ 

િરી સરિારી 

પડતર 
દાખલ 

િરિાના 
હુિમો િરેલ 

જમીન 

િબ્જજા 
સરિારમાાં 

લેિામાાં 
આિેલ 

જમીન 

િબ્જો 
લેિાની 

બાિી  
આિેલ 

જમીન 

૨૦૧૭-
૧૮ 

તાપી ૨૭૦૭ ૨૭૦૭ ૦૦ 

ડાાંગ ૮૩૫૨૦.૭૭ ૦૦ ૮૩૫૨૦.૭૭ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

તાપી ૧૪૫૦૮ ૧૪૫૦૮ ૦૦ 

ડાાંગ ૭૭૯૪૩.૫૦ ૦૦ ૭૭૯૪૩.૫૦ 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 

પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

 



51 

 ઉક્ત સ્થિસ્તએ જમીનમાાં શરતભાંગ િયેલ કેસોમાાં 
અરજદારશ્રીઓ દ્વારા સસ્ચવશ્રી (સ્વવાદ) મહેસૂલ સ્વભાગમાાં 

તિા નામ.હાઈકોટષમાાં કેસ દાખલ કરેલ હોવાિી તેમજ જમીન 
મહેસૂલ અસ્ધસ્નયમની કલમ-૭૩ એએની પેટા કલમ-૫ 
અન્વયે પરત કબજો આપવાની કાયષવાહી ચાલુ હોવાિી સદર 
જમીનોના કબ્જજા લેવાના બાકી રહેવા પામેલ છે. 

--------- 
૧૧૨ 

આણાંદ વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 
* ૧૭૯૪૬ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

આણાંદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર, ખરાબા 
અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના 
હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

તાલુિા ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

આણાંદ (ગ્રામ્ય) ૦ 

આણાંદ (શહેર) ૦ 

બોરસદ ૪૦૦ 

પેટલાદ ૫૯૩૩.૪૦ 

ઉમરેઠ ૦ 

તારાપુર ૧૪૭૦૦ 

આાંક્લાવ ૦ 

સોજીત્રા ૦ 

ખાંભાત ૩૫૨૦૦  
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય. 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૧૩ 
ગીર સોમનાથ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૫૭  શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગીર સોમનાિ અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 

જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

 (૧)  
વજલ્લો િષા જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

(હે.આરે.ચો.મી.) 
િુલ 

ગીર-
સોમનાિ 

૨૦૧૭-૧૮ ૬-૦૦-૪૮ ૨૪-૫૫-૮૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮-૫૫-૩૫ 

રાજકોટ ૨૦૧૭-૧૮ ૮-૮૨-૦૭ ૧૦૮-૫૦-૭૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૯-૬૮-૭૦ 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયા, અને 

 (૨)  

 ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં હે.૨૪-૨૪-૭૩ ચો.મી. 

 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં હે.૧૬-૭૩-૪૩ ચો.મી. 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં હે.૦-૩૧-૧૦ ચો.મી. 
જમીનનો કબજો સરકાર હથતક સાંભાળવાનો બાકી છે. 
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િારણઃ નામ.હાઈકોટષ  દ્વારા તા.૨૮-૦૧-૧૯ના ઓરલ 
ઓડષ રિી મનાઈ હુકમ આપવામાાં આવેલ છે. 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં હે.૯૧-૭૭-૩૪ ચો.મી. જમીનનો  કબજો 
સરકાર હથતક સાંભાળવાનો બાકી છે. 

િારણઃ બાકી રહેલ જમીનમાાં શરતભાંગ અાંગેની અપીલોનો 
સ્નકાલ કલેક્ટર કચેરી ખાતે હાલમાાં જ િયેલ હોઈ સદરહુાં  
જમીનનો કબજો સરકાર હથતક સાંભાળવાનો બાકી છે. 

--------- 

૧૧૪ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત યોજના 

* ૧૬૬૩૭ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૮૩ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૭૭૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૧૦,૦૨,૦૦૦/- 

--------- 

૧૧૫ 
રાજિોટ અને સુરત વજલ્લામાાં સફાઈ િામદારોના મૃત્યુ 

* ૧૮૬૧૩ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ અને સુરત શહેર તિા સ્જલ્લામાાં ગટર અને ખાળકૂવાની 
સફાઈ કરતાાં કેટલા કામદારોના મૃત્યુ િયા છે, 

  (૧) ૦૩(ત્રણ) 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કામદારોના વારસદારોને કેટલુાં 
વળતર ચુાંકવયુાં છે, અને  

  (૨) ૦૩(ત્રણ) 

 (૩) આ ઘટના માટે દોસ્ર્તો સામે શાાં પગલાાં લીધા છે?   (૩) દોસ્ર્તો સામે ઈ.પી.કો. કલમ-૩૦૪,૧૧૪ તિા 
"ધી પ્રોરહબીશન ઓફ એમ્પલોયમેન્ટ એઝ મેન્યુઅલ થકેવેન્જસષ 
એન્ડ ધેર રેહેબીલીટેશન એક્ટ, ૨૦૧૩" ની કલમ-૭,૯ મુજબ 

તા.૧૮-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ ગુન્હો દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૧૧૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં રબર પ્લાન્ટમાાં આગ લાગતાાં િામદારોના મૃત્યુ 

* ૧૭૮૯૧ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા 
જીલ્લાના ધનોરા ગામ ખાતે આવેલ રીલાયન્સ ઈન્ડથટર ીઝના 
પોલી બ્જયુટાડાઈન રબરના પલાન્ટમાાં આગ લાગતા નવેમ્બર-
૨૦૧૮માાં ૩ કામદારોના મૃત્યુ િયેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ કામદારોના 
વારસદારોને કામદાર વળતર ધારા અને કામદાર રાજ્ય વીમા 

યોજના હેઠળ કેટલી રકમની સહાય ઉક્ત સ્થિસ્તએ ચુકવવામાાં 
આવી, 

  (૨) સદર કારખાનુાં કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના હેઠળ 
આવરી લેવાયેલ ન હોઈ ઉકત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ 

કામદારોના વારસદારોને તે હેઠળ કોઈ સહાય ચુકવાયેલ નિી કે 
ચુકવવાપાત્ર નિી પરાંતુ કામદાર વળતર ધારા હેઠળ કામદારોના 
વારસદારોને કુલ રૂ.૨૧,૨૧,૨૦૦/- વળતર ચુકવાયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સહાય ચુકવવામાાં ન આવી 
હોય તો તેના કારણો શા છે, અને  

  (૩) લાગુ પડતુાં નિી. 

(૪)   ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે?  (૪)   લાગુ પડતુાં નિી. 
--------- 

૧૧૭ 
જૂનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૬૨ શ્રી હષાિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જૂનાગઢ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

 (૧), (૨) અને (૩) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જૂનાગઢ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં 
સ્જલ્લાવાર શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
તિા તે પૈકી જમીનમાાં કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયા હોય 

તેની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
િષા વજલ્લો શરતભાંગ 

િરી સરિારી 

પડતર 
દાખલ 

િરિા હુિમો 
િરેલ જમીન 

(ચો.મી.) 

િબજા 
સરિારમાાં 

લેિામાાં 
આિેલ 

જમીન 
(ચો.મી) 

િબજા 
લેિાની 

બાિી  
જમીન 

(ચો.મી) 

૨૦૧૭-૧૮ જૂનાગઢ ૫૭૫૬૭ ૪૧૫૮૨ ૧૫૯૮૫ 

પોરબાંદર ૧૧૮૭૯૧૦ ૧૧૮૭૯૧૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ જૂનાગઢ ૫૨૬૯૦ ૦૦ ૫૨૬૯૦ 

પોરબાંદર ૮૫૪૪૫ ૪૭૩૧૯ ૩૮૧૨૬ 

 ઉક્ત સ્થિસ્તએ જમીનમાાં શરતભાંગ િયેલ કેસોમાાં 
અરજદારશ્રીઓ દ્વારા સસ્ચવશ્રી (સ્વવાદ) મહેસૂલ સ્વભાગ તિા 
લોકસભા સામાન્ય ચૂાંટણી તેમજ વહીવટી કારણોસર સદર 
જમીનોના કબ્જજા લેવાના બાકી રહેવા પામેલ છે. 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

 

--------- 

૧૧૮ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ડૉ. સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૬ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્િણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૩૯ 
રૂ.૨૧,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૧૧૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૭૮૮૮ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
જીલ્લામાાં આવેલ (૧) ટાટા મોટસષ પ્રા.સ્લ., નોિષ કોટપુરા,  
(૨) કોટન કોપોરેશન ઓફ ઈસ્ન્ડયા, આશ્રમ રોડ, (૩) થટીલ 
ઓિોરીટી ઓફ ઈન્ડીયા અને (૪) કોલ ઈસ્ન્ડયા લી. આશ્રમ 
રોડ, શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના 
ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના 
સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંધન કરતા હોવાની હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 
શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને ડીસેમ્બર અાંસ્તત 
થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર કરવામાાં આવતી હોઈ, 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ 
િમ નાં.(૧) ટાટા મોટસષ પ્રા.લી., નોિષ કોટપુરા અને  
(૩) થટીલ ઓિોરીટી ઓફ ઈન્ડીયા તરફિી મળેલ મરહતી 
અનુસાર ૮૫%  થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયમ ટકાવારી જળવાતી 

નિી, જ્યારે િમ નાં. (૨) કોટન કોપોરેશન ઓફ ઈન્ડીયા, 
આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ તરફિી મળેલ મરહતી અનુસાર ૮૫%  
થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી જળવાય છે અને િમ  
નાં. ૪ કોલ ઈન્ડીયા લી., આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ માકેટીંગ 
ઓરફસ હોવાિી તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર 

થિાસ્નક રોજગારીની જોવાઈઓ લાગુ પડતી નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  

(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના  
તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત 
ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઈનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો 
પાઠવેલ છે. 

(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩) થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની 
યાદી જીલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત જીલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજ્ય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 

(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની જુન-
૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ની 
પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક ઉમેદવારોને 
રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૨૦ 
નમાદા અને ડાાંગ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૭૦૩૯ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને ડાાંગ 
સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને ડાાંગ 
સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 

વજલ્લો ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 
(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

નમષદા ૪૯૦૮૪ 

ડાાંગ ૩૩૯૭૫ 

િુલ ૮૩૦૫૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર 

કેટલા ખેતમજૂરોના અકથમાતે મૃત્યુ નીપજ્યા, 

  (૨) નોંધાયેલ ખેતમજૂરો પૈકી છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 

અકથમાતિી મૃત્યુ પામેલ ખેતમજૂરોની સાંખ્યા 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

નમષદા ૨૪ 

ડાાંગ ૦૮ 

િુલ ૩૨  
 (૩) ત ે પૈકી કેટલા ખેતમજૂરોના વારસદારોને કેટલી 
રકમની સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૩) નીચે મુજબ ખેતમજૂરોના વારસદાર/કુટુાંબોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

લાભાથીની સાંખ્યા સહાયની રિમ 

નમષદા ૧૧ ૧૧,૦૦,૦૦૦/- 

ડાાંગ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૧૧ ૧૧,૦૦,૦૦૦/-  
 (૪) બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૪) પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશ.ે 
--------- 

૧૨૧ 
મીઠાપુર ખાતે ટાટા િેવમિલ્સ વલ.ને ફાળિેલ જમીનમાાં શરત ભાંગ 

* ૧૭૯૬૬ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાસ્ળયા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મીઠાપુર ખાતે ટાટા કેસ્મકલ્સ સ્લ.ને ફાળવવામાાં 
આવેલ જમીનમાાં શરતભાંગ અાંગે આસીથટન્ટ સોલ્ટ કસ્મશ્ર્નર, 

જામનગરને તા.૨૩-૦૫-૨૦૧૬ના રોજ તપાસ કરી પગલાાં 
લેવા જણાવેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, 

 (૨) જો હા, તો    તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
ઉક્ત કાંપની સામે ક્યારે શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) પ્રાાંત અસ્ધકારીશ્રી, દ્વારકાના તા.૨૩-૦૫-૨૦૧૬ના 
હુકમ િમાાંકઃજમન/શરતભાંગ/કેસ નાં.૨૩/૨૦૧૪િી 
આસીથટન્ટ સોલ્ટ કમીશનર, જામનગરને જરુરી  તપાસ કરી, 
ઘટીત પગલા લેવા જણાવેલ છે. 

 (૩) આસીથટન્ટ સોલ્ટ કસ્મશ્ર્નરશ્રી, જામનગર દ્વારા 
ક્યારે તપાસ અહેવાલ રજૂ કરવામાાં આવયો અને શાાં પગલા 
લેવામાાં આવયા? 

  (૩) આસીથટન્ટ સોલ્ટ કસ્મશ્ર્નર, જામનગર તરફિી તપાસ 
અહેવાલ મળેલ નિી. 

--------- 
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૧૨૨ 
સુરેન્રનગર ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગારો 

* ૧૬૫૯૬ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સુરેન્રનગર ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૪૧૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૯૬૫ 

--------- 

૧૨૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં રોજગાર વિવનમય િચેરી દ્વારા ઔદ્યોવગિ ભરતી મેળાનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૯૪ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લા રોજગાર સ્વસ્નમય કચેરી દ્વારા કેટલા 
ઔદ્યોસ્ગક ભરતી મેળાનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૩૨ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ ભરતી મેળામાાં કેટલા 
ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૯૮૩ 

--------- 

૧૨૪ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૮ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૧૮ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૪૪૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૪૪.૧૦ લાખ 

--------- 

૧૨૫ 
સુરેન્રનગર ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગારો 

* ૧૬૫૯૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબકરયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સુરેન્રનગર ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૦૪૧૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૪૯૬૫ 

--------- 
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૧૨૬ 
જામનગર ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગારો 

* ૧૬૬૦૨ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, જામનગર ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫૬૯૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૭૯૩૦ 

--------- 

૧૨૭ 
તાપી અને િલસાડ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૭૯૯૪ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

તાપી ૭૦૯૪ ૨૯૬ ૭૩૯૦ 

વલસાડ ૧૧૭૪૩ ૩૯૯ ૧૨૧૪૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામલે પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

તાપી વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ વયારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ વાલોડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ડોલવણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સોનગઢ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૫ ઉચ્છલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ સ્નઝર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ કુકરમુાંડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 
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પત્રિ-બ 

િલસાડ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ વલસાડ ૧૮ ૦ ૧૮ ૦ ૦ ૦ 

૨ પારડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ વાપી ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઉમરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ધરમપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ કપરાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨૧ ૦ ૨૧ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૧૨૮ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં રેિન્યુ વિલેજ જાહેર િરિા બાબત 

* ૧૮૬૧૦ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષ 
દરસ્મયાન પાંચમહાલ સ્જલ્લાના તાલુકાવાર રેવન્યુ સ્વલેજો 
માટેની કેટલી માાંગણી મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંચમહાલ 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષ દરસ્મયાન રેવન્યુ સ્વલેજ માટેની કોઈ 
માાંગણી મળેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા ગામોને રેવન્યુ સ્વલેજ જાહેર કયાષ અને 

કેટલા બાકી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રેવન્યુ સ્વલેજ ન જાહેર કયાષ હોય 
તેના મુખ્ય કારણો શાાં છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૯ 
આણાંદ અને  સુરત વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૪૪ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને સુરત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર, 
ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ 
આપવાના  હુકમો  કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-(૧) મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શુન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શાાં પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
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પત્રિ - ૧ 

આણાંદ  સુરત 

ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની 
જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

 ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની 
જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૧ આણાંદ ૦  ૧ મજૂરા ૦ 

૨ આણાંદ (ગ્રામ્ય) ૦  ૨ ઉધના ૦ 

૩ ઉમરેઠ ૦  ૩ અડાજણ ૦ 

૪ આાંકલાવ ૦  ૪ પુણા ૦ 

૫ બોરસદ ૪૦૦  ૫ કતારગામ ૦ 

૬ પેટલાદ ૫૯૩૩.૪૦  ૬ ઓલપાડ  ૨૫૦ 

૭ તારાપુર ૧૪૭૦૦  ૭ ચોયાષસી ૦ 

૮ ખાંભાત ૩૫૨૦૦  ૮ બારડોલી ૦ 

    ૯ કામરેજ ૬૨૫ 

    ૧૦ પલસાણા ૨૦૦ 

    ૧૧ મહુવા ૨૦૦ 

    ૧૨ માાંગરોલ ૦ 

    ૧૩ માાંડવી ૫૩૦૦ 

    ૧૪ ઉમરપાડા ૦ 

--------- 

૧૩૦ 
ખેડા વજલ્લામાાં સત્યિાદી રાજા હકરશચાંર મરણોત્તર સહાય યોજના 

* ૧૬૬૨૩ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં સત્યવાદી રાજા હરરશચાંર મરણોત્તર 
સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૮૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૮૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂા. ૧૪,૪૫,૦૦૦/- 
--------- 

૧૩૧ 
પાટણ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્લોટ માપણી ફી 

* ૧૭૯૦૬ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્બનખેતી 
પરવાનગી આપતી વખતે પલોટદીઠ માપણી ફી વસુલવામાાં 
આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો પલોટદીઠ કેટલી માપણી ફી વસુલવામાાં 
આવે છે, 

  (૨) પલોટ દીઠ રૂ.૩૦૦/- ફી વસુલવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પાટણ અને 
બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા પલોટોની માપણી ફી 
વસુલવામાાં આવી,  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પાટણ જીલ્લાના 
૯૧૯૯ પલોટોની અને બનાસકાાંઠા જીલ્લાના ૧૪૮૦ પલોટોની 
માપણી ફી વસુલવામાાં આવી. 

 (૪) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા પલોટોની 
માપણી પૂણષ કરવામાાં આવી, અને 

  (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જીલ્લાવાર પાટણ જીલ્લાના ૪૦૯૬ 
પલોટોની અને બનાસકાાંઠા જીલ્લાના તમામ ૧૪૮૦ પલોટોની 
માપણી પૂણષ કરવામાાં આવી છે. 
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 (૫) ઉક્ત બાકી માપણી પૈકી કેટલા પલોટોની માપણી 
એક વર્ષ કરતાાં વધુ સમયિી બાકી છે, તેના કારણો શા છે ? 

  (૫) ઉક્ત બાકી માપણી પૈકી બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં 
પલોટોની માપણી બાકી નિી. તિા રી-સવે માપણી 

પ્રમોલગેશન બાદ આવેલ વાાંધા અરજીઓની સ્નકાલ ઝુાંબેશના 
કારણે પાટણ જીલ્લાના ૫૧૩૦ પલોટોની માપણી બાકી છે. 

--------- 
૧૩૨ 

આણાંદ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
* ૧૬૬૩૩ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૨૬૫ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને    (૨) ૧૧૯૮ 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૫૩,૨૦,૬૨૫/- 

--------- 

૧૩૩ 
ગીરસોમનાથ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૬૦ શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ગીરસોમનાિ અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી 
સરકારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે 
અિવા વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) ગીર-સોમાનાથ 

ક્રમ તાલુિો 

િેચાણથી આપેલ 

જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 
(ચો.મી.) 

ભાડેથી આપેલ 

જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 
(ચો.મી) 

૧ વેરાવળ ૧૦૦૨૬ ૯૬૦ 

૨ તાલાલા ૧૫૭૧૦ ૦૦ 

૩ સુત્રાપાડા ૪૦૪ ૦૦ 

૪ કોડીનાર ૨૨૨૨ ૨૫૦ 

૫ ઉના ૫૮૮૦ ૦૦ 

૬ ગીર ગઢડા ૨૯૮૯.૨૨ ૮૦૯૪ 

િુલ ૩૭૨૩૧.૨૨ ૯૩૦૪ 

ભાિનગર 

ક્રમ તાલુિો 

િેચાણથી આપેલ 

જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 
(ચો.મી.) 

ભાડેથી આપેલ 

જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 
(ચો.મી) 

૧ ભાવનગર સીટી ૦૦ ૧૧૦૬૮૫૪૫ 

૨ ભાવનગર ગ્રામ્ય ૦૦ ૩૨૬૬૬૫૭૨ 

૩ ઘોઘા ૨૪૧૪૩ ૦૦ 

૪ સ્શહોર ૫૩૧૨ ૦૦ 

૫ વલ્લભીપુર ૧૦૯૧૯૨ ૦૦ 

૬ ઉમરાળા ૬૮૭૦ ૦૦ 

૭ પાલીતાણા ૦૦ ૦૦ 

૮ ગારીયાધાર ૦૦ ૦૦ 

૯ તળાજા ૦૦ ૨૮૦૨૫૦ 

૧૦ મહુવા ૧૦૨૨ ૩૦૦૦૦ 

૧૧ જસેર ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૧૪૬૫૩૯ ૪૪૦૪૫૩૬૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 
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 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૦૯ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસિોઇ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૦૪૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૧૦૪૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૧૧૦૪૩ 

--------- 

૧૩૫ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પશુઓને રસીિરણ 

* ૧૬૫૩૭ શ્રી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
પશુપાલન ખાતા દ્વારા દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલા પશુઓને 
રસીકરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૩,૯૧,૫૬૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા પ્રકારના રોગો સામે રસીકરણ 
કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ગળસૂાંઢો, ગાાંરઠયો, તાવ, ખરવા-મોવાસા, 
આાંત્રસ્વર્જ્વર, હડકવા, પી.પી.આર અને ગોટ પોિ રસીકરણ 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૩૬ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પાણી પુરિઠાની યોજનાઓ 

* ૧૭૮૯૫ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લાના 

ઝાલોદ તાલુકામાાં કેટલી પાણી પુરવઠાની યોજનાઓ અમલમાાં 
છે, 

  (૧) અને (૨) દાહોદ સ્જલ્લાના ઝાલોદ તાલુકામાાં અમલ 

િયેલ પાણી પુરવઠા યોજનાઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ યોજનાનુાં 

નામ 
યોજનાઓની 

સાંખ્યા 
િાયારત 

યોજનાઓની 

સાંખ્યા 

બાંધ 
યોજનાઓની 

સાંખ્યા 

૧ જુિ પાણી 

પુરવઠા 

યોજના 

૦૨ ૦૨ ૦ 

૨ થવતાંત્ર પાણી 

પુરવઠા 

યોજના 

૮૯ ૬૦ ૨૯ 

૩ મીની પાણી 

પુરવઠા 
યોજના 

૨૫૯ ૨૧૩ ૪૬ 

િુલ ૩૫૦ ૨૭૫ ૭૫ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલી કાયષરત છે,  
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાંધ યોજના હોઇ તેના કારણો 
યોજનાવાર શુાં છે, અને 

  (૩) અને (૪)  

 અમલમાાં આવેલ થવતાંત્ર પાણી પુરવઠા યોજનાઓનુાં 

આાંતરીક સ્વતરણ વયવથિાની પાણી સમીતી દ્વારા 
યોગ્ય સ્નભાવણી ન િતા, તેમજ સોસષ સ્નષ્ફળ 
િવાના કારણે યોજનાઓ બાંધ રહેલ છે. 

 ગ્રામ્ય પાણી સસ્મસ્તને તાાંસ્ત્રક માગષદશષન આપી 
આાંતરીક સ્વતરણનુાં યોગ્ય સાંચાલન કરાવી ઉક્ત 
તમામ બાંધ યોજનાઓ માટે જરૂરી કામોનુાં આયોજન 
કરી તબકે ાવાર પાણી શરૂ કરવાનુાં આયોજન છે. 

 (૪) ઉક્ત બાંધ યોજનાઓ ક્યાાં સુધીમાાં કાયષરત કરવામાાં 
આવશે ? 

 

--------- 

૧૩૭ 
જામનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૬૯ શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ જામનગર સ્જલ્લામાાં 

તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળવર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ જામનગર સ્જલ્લાના 

બે તાલુકાઓની તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ 
અરજીઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાના 

નામ 

ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટેની 
મળેલ અરજી 

િુલ 

૧ ધ્ોલ ૦ 

૨ જોડીયા ૦ 

િુલ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે,  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે, 
અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૭૦ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળવર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ રાજકોટ સ્જલ્લાના બે 
તાલુકાઓની તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ 
અરજીઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાના 

નામ 

ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટેની 
મળેલ અરજી 

િુલ 

૧ વીંછીયા ૦ 

૨ પડધરી ૦ 

િુલ ૦ 
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 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 

પડતર છે,  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શુાં છે, 
અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૯ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં યાત્રાધામોના વિિાસ માટે રિમ ફાળિણી બાબત 

* ૧૭૯૩૦ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં યાત્રાધામોના સ્વકાસ માટે કેટલી 
રકમ ફાળવી, 

  (૧)  

સમયગાળો રિમ રૂ.લાખમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૫૫૦.૦૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૨૫.૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત ફાળવેલ રકમ પૈકી કયા યાત્રાધામના સ્વકાસ 
માટે કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાાં આવયો, અને 

  (૨) ઉક્ત ફાળવેલ રકમ પૈકી નીચે મુજબ ખચષ િયેલ છે. 

ક્રમ યાત્રાધામનુાં નામ 
થયેલ ખચા 

(રૂ.લાખમાાં) 

૧ સનાતનધામ, મ.ુતા.ભેંસાણ ૨૪.૫૭ 

૨ 
થવાસ્મનારાયણ માંરદર, મુ.પીપલાણા, 
તા.માણાવદર 

૧૮.૬૮ 

૩ સ્ગરનાર સવાાંગી સ્વકાસ ૭.૭૪ 

૪ 
કનકેશ્વરી માતાજી માંરદર, મ.ુકનકાઇ-
ગીર, તા.સ્વસાવદર 

૧૯.૧૪ 
 

 (૩) જો રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો શા 
છે ? 

  (૩) (૧) સનાતનધામ, મુ.તા.ભેંસાણના સ્વકાસ કામ 
અન્વયે ટરથટની રજુઆત પ્રમાણેની કામગીરી પૂણષ િયેલ છે. 

(૨) થવાસ્મનારાયણ માંરદર, મુ.પીપલાણાના સ્વકાસ 
અનુસાંધાને સ્સસ્વલ કામગીરી પૂણષ િયેલ છે. જ્યારે સાંબાંસ્ધત 

ટ્રથટ દ્વારા સોલાર ઉજાષ રોશનીની કામગીરી ન કરવા જણાવેલ 
હોવાિી રકમ વણવપરાયેલ રહેલ છે. 

(૩) સ્ગરનાર પવષત અભયારણ્ય હોવાિી સ્વકાસ કામો 
અનુસાંધાને ફોરેથટ કન્ઝવેશન એક્ટ-૧૯૮૦ અને ભારતીય 
વન્ય પ્રાણી સાંરિણ અસ્ધસ્નયમ-૧૯૭૨ હેઠળ પ્રોજકે્ટ માટે 
માંજુરી મેળવવાની કાયષવાહી પ્રગસ્તમાાં છે. 

(૪) કનકેશ્વરી માતાજી માંરદર, મુ.કનકાઇ-ગીરના સ્વકાસ 
અનુસાંધાને સ્સસ્વલ કામગીરી પૂણષ િયેલ છે. જ્યારે સોલાર ઉજાષ 
રોશનીની કામગીરી અનુસાંધાને ટેન્ડરની કાયષવાહી પ્રગસ્તમાાં છે. 

--------- 
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૧૪૦ 
નમાદા વજલ્લામાાં બાિી  હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૮ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમષદા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં આવશે ?   (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૪૧ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૨૫ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ડૉ.સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૮ 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૫,૫૦,૦૦૦/- 

--------- 
૧૪૨ 

રાજિોટ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 
* ૧૬૬૯૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્િણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 

સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૧૦૧૮૯ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ કયારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) હાલની સ્થિસ્તએ તમામ બાકી નોંધોનો સ્નકાલ િઈ 
ગયેલ છે. 

--------- 

૧૪૩ 
અમરેલી અને સુરત વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૫૫ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અમરેલી અને સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી જમીનમાાં 
શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કરવામાાં 
આવયા, 

  (૧)  

િષા ૦૧/૦૬/૧૭ થી 
૩૧/૦૫/૧૮ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 
૩૧/૦૫/૧૯ 

અમરેલી ૧૦૩૨૭૬૨ ૨૦૦૩૧૭૦ 

સુરત ૦ ૦ 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  

અમરેલી ૯૨૮૬૫ 

સુરત પ્રશ્ર્ન ઉપથિસ્ત િતો નિી.  
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 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે ?  

  (૩) પત્રક-૧ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 

અમરેલી સુરત 

૨૯૪૩૦૬૭ ચો.મી. જમીનના કબજા 
લેવાના બાકી છે. અરજદારશ્રી તરફિી 
સસ્ચવશ્રી, સ્વવાદ, અમદાવાદ તિા નામ. 
ગુજરાત હાઈકોટષમાાં પીટીશન દાખલ કરેલ 
હોવાિી કબજા લેવાના બાકી છે. 

પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

 
--------- 

૧૪૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પાણી સવમવત વ્યિસ્થાવપત ગામની આાંતકરિ પેયજળ યોજના 

* ૧૭૩૭૫ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્ત છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ પેયજળ કાયષિમ હેઠળ પાણી સસ્મસ્ત 
વયવથિાસ્પત ગામની આાંતરરક પેયજળ યોજનાઓ અન્વયે 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કુલ કેટલી યોજનાઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧), અને (૨)  વર્ષ ૨૦૧૫-૨૦૧૬ સુધી રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ 
પેયજળ કાયષિમ અમલીકરણમાાં હતો. 
  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
ગ્રામીણ સ્વથતારમાાં નળ જોડાણમાાં વધારો કાયષિમ હેઠળ 
ગામની આાંતરરક પેયજળ યોજનાઓની કામગીરી હાિ ધરવામાાં 
આવેલ છે જ ેનીચેની સ્વગતે છે. 

ક્રમ તાલુિો યોજનાની 
સાંખ્યા 

અાંદાજીત રિમ 
(લાખમાાં) 

૧ દાાંતા ૨૮ ૧૫૭.૩૪ 

૨ અમીરગઢ ૧૦ ૯૮.૪૫ 

૩ રદયોદર ૭ ૬૬.૭૬ 

૪ ભાભર ૮ ૫૧.૧૦ 

૫ દાાંતીવાડા ૪ ૨૯.૫૨ 

૬ પાલનપુર ૬ ૧૨૭.૬૨ 

૭ વાવ ૭ ૭૬.૬૯ 

૮ સૂઈગામ ૩ ૩૪.૯૮ 

૯ ડીસા ૫ ૫૩.૦૪ 

૧૦ કાાંકરેજ ૬ ૬૮.૧૯ 

૧૧ ધાનેરા ૧ ૭.૨૯ 

૧૨ વડગામ ૧ ૪૬.૦૮ 

૧૩ િરાદ ૧૫ ૧૯૧.૦૩ 

૧૪ લાખણી ૫ ૬૬.૪૩ 

િુલ ૧૦૬ ૧૦૭૪.૫૨ 
 

 (૨) ઉકત માંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અાંદાજીત સ્કાંમત 
કેટલી છે ?  

 

--------- 

૧૪૫ 
નિસારી વજલ્લા રોજગાર િચેરી દ્વારા સ્િરોજગાર વશવબરોનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૮૬ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી સ્જલ્લા 
રોજગાર કચેરી દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલી થવરોજગાર 
સ્શસ્બરોનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૨૪ 

 (૨) ઉકત સ્શસ્બરોમાાં કેટલા ઉમેદવારો હાજર રહ્ાાં હતા?   (૨) ૩૩૦૨ 
--------- 
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૧૪૬ 
અમરેલી વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૫૩ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને 
ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાનાાં હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 
તા.૧/૬/૧૭ થી ૩૧/૫/૧૯ 

જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

અમરેલી 

ક્રમ તાલુિો ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૧ અમરેલી ૦ 

૨ વડીયા ૧૪૨૦૨ 

૩ લાઠી ૦ 

૪ બાબરા ૫૧૧૦૦ 

૫ સાવરકુાં ડલા ૪૯૦૦ 

૬ લીલીયા ૪૯૦૦ 

૭ ધારી ૦ 

૮ બગસરા ૦ 

૯ ખાાંભા ૦ 

૧૦ રાજુલા ૫૦૧૪૧ 

૧૧ જાફરાબાદ ૪૯૦૦ 

િુલ ૧૩૦૧૪૩ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 

જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરરયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય. 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરરયાદો સાંદભે શાાં પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં, ૭/૧૨, ૮-અ, માાં ૭૩એ, ૭૩એએ ની નોંધ 

* ૧૭૮૯૮ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા આરદજાસ્ત ખેડૂતોની માસ્લકીની 
જમીનના ૭/૧૨, ૮-અ માાં ૭૩એ, ૭૩એએ ની નોંધ 
પાડવાની બાકી છે, 

  (૧) શૂન્ય. 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધ ક્યાાં સુધીમાાં પાડવામાાં આવશે, 
અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન નિી. 

 (૩) ઉકત નોંધો સમયસર પાડવામાાં આવે તે માટે શાાં 
પગલાાં લીધા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન નિી. 

--------- 
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૧૪૮ 
ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ િન્ટર ી િલબ દ્વારા જમીન પર િરેલ દબાણ 

* ૧૭૯૮૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ 
એન્ડ કાં ન્ટર ી કબલના માસ્લક દ્વારા કલબમાાં ખરાબા અને પડતર 
જમીન ઉપર દબાણ કરેલ અને રથતાઓ બાંધ કરી દીધા હોવાની 
ફરીયાદ અન્વયે ડીથટર ીકટ ઈન્થપેકટરશ્રી લેન્ડ રેકડષ  પાસ ે
માપણી કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ અસ્ભપ્રાય માાંગેલ 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અસ્ભપ્રાય મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના,જી. 

 (૩) ઉકત અસ્ભપ્રાયમાાં ક્યાાં પ્રકારના દબાણો કયાષનુાં 
સામેલ આવેલ ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૯ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૫૨ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ભાવનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 

જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

િષા તા.૦૧/૦૬/૧૭ થી 
૩૧/૦૫/૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૧૮ થી 
૩૧/૦૫/૧૯ 

ભાવનગર ૨૪૨૩૭૧ ૧૬૫૯૯૩ 

બોટાદ ૭૪૩૦૫ ૨૫૭૦૮૨ 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  

ભાિનગર ૨૪૮૩૨૦ 

બોટાદ ૧૪૦૮૯૫  

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે ? 

  (૩) *પત્રક-૧ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 

ભાિનગર બોટાદ 

૧૬૦૦૪૪ ચો.મી. જમીનમાાં 
મહેસૂલ સ્વભાગ (સ્વવાદ) ખાતે 
રીવીઝન અરજી દાખલ િયેલ 
હોવાિી, અપીલ કેસ શરૂ 
હોવાિી તિા જમીનમાાં નામદાર  
ગુજરાત મહેસૂલ પાંચ, 
અમદાવાદ સમિ રીવીઝન 
અરજી િયેલ હોવાિી અને 
અપીલ પીરીયડ પુરો િયેલ ન 
હોવાિી કબ્જજા લેવાના બાકી છે.  

૧૯૦૪૯૨ ચો.મી.જમીનમાાં 
રીમાન્ડ કેસ ચાલુ હોવાિી 
તિા જમીનમાાં લોકસભા 
સામાન્ય ચૂાંટણી-૨૦૧૯ની 
કામગીરીના ભારણને લીધે, 
રીમાન્ડ કેસ હાલ શરતભાંગ 
પૈકીનો રીમાન્ડ કેસ હોય 
તેમજ અપીલ પીરીયડ 
સુધીમાાં અરજદારશ્રીએ અપીલ 
કરેલ છે કે કેમ ? તે અાંગે 
થપષ્ટ્તા િયેલ ન હોવાિી 
કબ્જજો લેવાના બાકી છે.  

--------- 
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૧૫૦ 
નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૭૯૯૩ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, 

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

નવસારી ૯૭૭૫ ૩૫૩ ૧૦૧૨૮ 

ડાાંગ ૨૯૩૫ ૧૭૫ ૩૧૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
નિસારી વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ જલાલપોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગણદેવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સ્ચખલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ વાાંસદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ખેરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ-બ 
ડાાંગ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ આહવા ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ વઘઈ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ સુબીર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૧૫૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં શરતભાંગ િાળી જમીન પર બાાંધિામ 

* ૧૮૬૯૫ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના મોજ ે
સદરપુર સવે નાં.૮૫ પૈકીની શરતભાંગ વાળી જમીન પર 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગેરકાયદેસર બાાંધકામ ઉભા 
કરવામાાં આવયા છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉપરોક્ત રહથસામાાં 
જવાબદારો સામે સરકારે શી કાયષવાહી હાિ ધરી છે? 

  (૨) જવાબદારો સામે કાયષવાહી કરવા કલેક્ટરશ્રી, 
બનાસકાાંઠા દ્વારા તા.૦૨-૦૫-૨૦૧૮ના પત્રિી સ્નયામકશ્રી 

નગરપાસ્લકાઓ, ગાાંધીનગરને જણાવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૨ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં જમીન માપણીની ફકરયાદો 

* ૧૮૨૮૭ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
જમીન માપણીમાાં િયેલ ભૂલોને કારણે ફરી માપણી કરવા 
માટેની તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ પડતર છે? 

  તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
જમીન માપણીમાાં િયેલ ભૂલોને કારણે ફરી માપણી કરવા 
માટેની તાલુકાવાર પડતર અરજીઓની સ્વગત નીચે પ્રમાણે છે. 

તાલુિા પડતર અરજીઓ 

ભાવનગર ૦૦ 

ઘોઘા ૦૦ 

સ્શહોર ૦૦ 

પાલીતાણા ૧૧ 

ગારીયાધાર ૦૦ 

તળાજા ૦૦ 

મહુવા ૦૦ 

વલ્લભીપુર ૪૪ 

ઉમરાળા ૩૩ 

જસેર ૦૦ 

િુલ ૮૮ 
 

--------- 

૧૫૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૮૦૨૩ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના પ્રાાંસ્તજ તાલુકામાાં આવેલ અાંબટી સીરાસ્મક્સ 
ઈન્ટરનેશનલ પ્રા.લી., અને સીટી ટાઈલ્સ લી., સીરામીક 

ઝોન, મુાં. દલપુર શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના  
તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ થિાસ્નકોને 
રોજગારી આપવાના સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરતા હોવાની હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 
શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના 
ઠરાવની જોગવાઇ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને 

ડીસેમ્બર અાંસ્તત થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર કરવામાાં 
આવતી હોઇ, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લાના પ્રાાંસ્તજ તાલુકામાાં આવેલ 

૧. અાંબટો સીરાસ્મક્સ ઇન્ટરનેશનલ પ્રા.લી. તરફિી મળેલ 

મારહતી અનુસાર ૮૫% થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી 
જળવાતી નિી. 

૨. સીટી ટાઈલ્સ લી. સીરામીક ઝોન, મુાં. દલપુર તરફિી જુન-
૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ મળેલ મારહતી અનુસાર આ એકમમાાં 
૮૫% થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી હતી અને 
જુલાઇ-૨૦૧૮િી આ એકમ હાંગામી ધોરણે બાંધ કરવામાાં 
આવેલ છે. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા 
પગલાાં લીધા? 

  (૨)  
(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના 

તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત 
ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઈઓનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો 
પાઠવેલ છે.  

(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની 
યાદી સ્જલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત સ્જલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાસ્ણજય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 

(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની જુન-
૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૧૭ ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ના 
પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક ઉમેદવારોને 
રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૫૪ 
રાજ્યમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૧૯ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ 
ઓએનજીસી કાંપનીમાાં રાજ્યમાાં થિાસ્નકોને ૮૫ ટકા રોજગારી 
આપવાના પરીપત્રનુાં પાલન િતુાં નિી તે ફરીયાદિી સરકાર 
વાકેફ છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે માટે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઉક્ત કાંપની સામે શા પગલાાં લીધાાં ? 

  (૨)  
(૧) થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગે એકમોનુાં 
સરકારશ્રીના તા.૩૧-૩-૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ તરફ 
ધ્યાન દોરેલ છે. 
(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
(૩) નાયબ સ્નયામક (રોજગાર) દ્વારા દર છ માસે ઉકત ઠરાવ 
અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોના 
પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ સાિે બેઠક યોજી ઠરાવની સમજૂતી આપીને 
થિાસ્નકોની ટકાવારી જાળવવા જણાવેલ છે તિા તેમના 
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એકમમાાં થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવામાાં પડતી 
મુશ્કેલીની જાણકારી મેળવી તેનુાં સ્નરાકરણ કરવા જરૂરી 

માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 
(૪) થિાસ્નક રોજગારીનુાં પ્રમાણ જાળવે તે માટે નાયબ 
સ્નયામક(રોજગાર), પ્રાદેસ્શક કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત એકમને 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા ધ્યાન દોરતા પત્રો 
પાઠવેલ છે.  

--------- 

૧૫૫ 
િલસાડ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૮૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૨૭૧૧ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૨-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત તમામ બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૬ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૯ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૬૧૬૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૫૭ 
મોરબી અને મહીસાગર વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૮૦૨૮ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

મોરબી ૪૧૫૭ ૩૧૪ ૪૪૭૧ 

મહીસાગર ૮૭૪૫ ૩૩૮ ૯૦૮૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 
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પત્રિ-અ 

મોરબી વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧. મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨. વાાંકાનેર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩. હળવદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪. ટાંકારા ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૫. માળીયા સ્મયાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ-બ 

મહીસાગર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ સાંતરામપુર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ લુણાવાડા ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૩ કડાણા ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૪ ખાનપુર ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૫ સ્વરપુર ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૬ બાલાસ્સનોર ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૫ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૧૫૮ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પશુઓને રસીિરણ 

* ૧૬૫૩૮ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
પશુપાલન ખાતા દ્વારા દાહોદ સ્જલ્લામાાં કેટલા પશુઓને 
રસીકરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૩,૯૧,૫૬૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા પ્રકારના રોગો સામે રસીકરણ 
કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ગળસૂાંઢો, ગાાંરઠયો તાવ, ખરવા-મોવાસા, 
આાંત્રસ્વર્જ્વર, હડકવા, પી.પી.આર અને ગોટ પોિ. 

--------- 

૧૫૯ 
સુરેન્રનગર અને પાટણ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૭૮ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સરેુન્રનગર અને પાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

સુરેન્રનગર ૧,૬૧,૮૮૦ ચો.મી. ૦ 

પાટણ ૪૯,૬૭૨ ચો.મી. ૧,૮૮,૦૪૫ ચો.મી. 
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 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨) સુરેન્રનગર – ૦ ચો.મી. 
  પાટણ - ૧૬૯૯૨૫ ચો.મી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) સુરેન્રનગરમાાં ૧,૬૧,૮૮૦ ચો.મી. જમીનના કબ્જજા 
સકષલ ઓરફસરની જગ્યા ખાલી હોવાિી, કામનુાં ભારણ તેમજ 
લોકસભાની ચૂાંટણીના કારણે કબ્જજા લેવાયેલ નિી. પાટણ 

સ્જલ્લામાાં ૬૭,૭૯૨ ચો.મી. જમીનમાાં SSRDમાાં રીવીઝન તેમજ 
નામ. હાઇકોટષમાાં પીટીશનો દાખલ હોવાિી કબ્જજા લેવાના બાકી 
છે. 

--------- 

૧૬૦ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૧૦ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૬૧૬૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) બાકી નોંધોનો સ્નયત સમય મયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૬૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૯ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૭૫૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૭૩૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૨૭૩.૪૦ લાખ 
--------- 

૧૬૨ 
મોરબી વજલ્લામાાં િારસાઈની બાિી એન્ટર ીઓ 

* ૧૭૯૨૭ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર વારસાઈની કેટલી એન્ટર ીઓ પાડવાની બાકી છે, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ બાિી 
િારસાઈની પાડિાની એન્ટર ીઓ 

મોરબી ૦ 

ટાંકારા ૦ 

માળીયા (મીં) ૦ 

વાાંકાનેર ૪ 

હળવદ ૦ 

િુલ ૪ 
 



74 

 (૨) ઉક્ત બાકી એન્ટર ીઓ ન પાડવાના કારણો શાાં છે, 
અને 

  (૨) એન્ટર ીઓ ન પાડવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧.  પેઢીઆાંબામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 

૨.  પેઢીઆાંબાના પાંચરોજ કામમાાં અધુરાશ હોવાિી. 

૩.  વારસાઈ દાંડની પહોંચ મોડી રજુ કરેલ હોવાને કારણે. 
 (૩) ઉક્ત બાકી એન્ટર ીઓ ક્યાાં સુધીમાાં પાડવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ઉક્ત બાકી નોંધો અાંગે અરજદારશ્રી તરફિી પુતષતા 
િઈ આવયે આગળની કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૬૩ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૮૦૦૬ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

ખેડા ૧૬૫૬૮ ૫૯૨ ૧૭૧૬૦ 

પાંચમહાલ ૧૩૭૨૬ ૨૨૫ ૧૩૯૫૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 

શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 

ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

ખેડા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ નરડયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ મહેમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ કઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ કપડવાંજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ માતર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ઠાસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ગલતેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ વસો ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ મહુધા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 



75 

પત્રિ-બ 

પાંચમહાલ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ ગોધરા ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૧૪ 

૨ કાલોલ ૦ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૩ હાલોલ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૪ જાાંબુઘોડા ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૫ ઘોઘાંબા ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૬ શહેરા ૦ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૭ મોરવા(હ) ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૩૧ ૦ ૩૧ 

--------- 

૧૬૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૮૦૨૧ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાાં આવેલ (૧)ફોડષ  ઇસ્ન્ડયા પ્રા.લી., નોિષકોટ, સાણાંદ 
(૨) હોન્ડા મોટરસાયકલ ઇસ્ન્ડયા પ્રા.લી. રસુલપુરા, સાણાંદ 
અને (૩) સુઝુકી મોટર ગુજરાત પ્રા.લી. શ્રમ અને રોજગાર 
સ્વભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ 
થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરતા 

હોવાની હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લીધા? 

  (૨)  
(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના 
તા.૩૧/૦૩/૧૯૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત 
ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઈઓનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો 

પાઠવેલ છે.  
(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
 (૩) થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની 
યાદી સ્જલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત સ્જલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાસ્ણજય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 
(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની જુન-
૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૧૭ ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ના 
પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 
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(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક ઉમેદવારોને 

રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે.  
--------- 

૧૬૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત યોજના 

* ૧૬૬૫૯ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા  
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૦૮ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૮૦૭ 

 (૩) ઉક્ત  સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૯૫૪૨૫૦/- 

--------- 

૧૬૬ 
તાપી વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૨૭ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૪૭ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૪.૭૦ લાખ 

--------- 

૧૬૭ 
સુરત વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત યોજના 

* ૧૬૬૬૫ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના અન્વયે 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૧૧ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૧૪૧૧ 

 (૩) ઉક્ત  સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૧૬,૩૯,૨૫૦/- 

--------- 
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૧૬૮ 
જામનગર વજલ્લામાાં સાંતસુરદાસ યોજના 

* ૧૬૬૩૬ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર સ્જલ્લામાાં સાંતસુરદાસ યોજના અન્વયે 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૭૨ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૨,૯૧,૦૦૦/- 

--------- 

૧૬૯ 
િલસાડ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૨૭૧૧ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૦૨-૦૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત તમામ બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૭૦ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવતની યોજના 

* ૧૬૬૭૪ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્પ્ર-મેટર ીક સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના હેઠળ 
કેટલા સ્વદ્યાિીઓની દરખાથત મળી, 

  (૧) ૨,૪૧,૫૨૮ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
સ્શષ્યવૃસ્ત માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨,૪૧,૫૨૮ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્શષ્યવૃસ્તની કેટલી રકમ 
સ્વદ્યાિીઓને ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૦,૦૬,૩૭,૭૫૦/- 

--------- 

૧૭૧ 
આણાંદ વજલ્લામાાં વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્તની યોજના 

* ૧૬૬૬૯ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં સ્પ્ર-મેટર ીક સ્શષ્યવૃસ્ત્ત યોજના હેઠળ 
કેટલા સ્વદ્યાિીઓની દરખાથત મળી,  

  (૧) ૨,૩૮,૫૫૪ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
સ્શષ્યવૃસ્ત્ત માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨,૩૮,૫૫૪ 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્શષ્યવૃસ્ત્તની કેટલી રકમ 
સ્વદ્યાિીઓને ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૧૬,૧૪,૨૯,૭૫૦ 

--------- 
૧૭૨ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 
* ૧૬૬૨૪ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં એક 
વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૮ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૫,૫૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૭૩ 
મહેસાણા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૮૪ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ મહેસાણા અને 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ 
કરવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ગાાંધીનગર સ્જલ્લાને દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરેલ ન 
હોવાિી, ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ઢોરવાડા શરૂ કરવાની અરજીનો 
પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળગ્રથત વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ મહેસાણા સ્જલ્લાના ચાર 
તાલુકાની તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ અરજીની 
સ્વગતો નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાના નામ ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટેની 
મળેલ અરજી 

૧ જોટાણા ૦ 
૨ સ્વસનગર ૦ 
૩ ખેરાલ ુ ૦ 
૪ ઉંઝા ૦ 

િુલ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી 
અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ પડતર છે, 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે, અને   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 

કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૪ 
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ જીલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૭૩ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
સુરેન્રનગર અને રાજકોટ જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી 
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા 
વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 

મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ-૧ 

સુરેન્રનગર  રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિો 
સરિારી પડતર, ખરાબા 
અને ગૌચરની જમીનનુાં 

ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

 
ક્રમ તાલુિો 

સરિારી પડતર, ખરાબા 
અને ગૌચરની જમીનનુાં 

ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૧ ચોટીલા ૬૭૫૯૮.૮૮  ૧ રાજકોટ ૬૭૩૬૧૧ 

૨ ચુડા ૨૫૦  ૨ ગોંડલ ૦ 

૩ ધ્ાાંગધ્ા ૩૨૧૬  ૩ કોટડાસાાંગાણી ૫૩૮૨૦૬ 

૪ પાટડી ૯૨૮૨૩  ૪ ઉપલેટા ૧૯૬૦૦ 

૫ મુળી ૭૦૬૪૭  ૫ સ્વછીંયા ૧૮૯૨૦૦ 

૬ લખતર ૧૧૦૦૦  ૬ જામકાંડોરણા ૭૬૭ 

૭ વઢવાણ ૨૧૬૩૪  ૭ જતેપુર ૧૧૫૧૭૬૭ 

૮ સાયલા ૭૭૯૮૩૮  ૮ જસદણ ૨૧૪૧૧૬ 

    ૯ પડધરી ૩૫૭૨૦ 

    ૧૦ લોધીકા ૧૯૬૫૨૨૭ 

--------- 

૧૭૫ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં રોજગાર અને વિવનમય િચેરીમાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૭૯૨૪ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર રોજગાર સ્વસ્નમય કચેરીમાાં 
સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) *પત્રક-'અ' મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર, સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરેલી અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, 
અને 

  (૨) *પત્રક-'બ' મુજબ 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ ભરવામાાં આવશે. 
(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૭૬ 
સુરત ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગાર 

* ૧૬૫૯૯ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સુરત ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૪૩૮૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૪૪૭૧ 

--------- 
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૧૭૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૧૧ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

હેઠળ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૧૦૮૩ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 

અને  

  (૨) ૮૧૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૪૪,૭૧,૦૦૯/- 

--------- 

૧૭૮ 
રાજ્યમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૧૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ 

ઓએનજીસી, એરપોટષ  ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડયા અને 

આઈઓસી કાંપનીમાાં રાજ્યમાાં થિાસ્નકોને ૮૫ ટકા રોજગારી 

આપવાના પરીપત્રનુાં પાલન િતુાં નિી તે ફરીયાદિી સરકાર 

વાકેફ છે, અને 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ઉક્ત કાંપનીઓ સામે શા પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  

૧. થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગે એકમોનુાં 

સરકારશ્રીના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ 

તરફ ધ્યાન દોરેલ છે. 

૨. થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 

જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત 

સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. નાયબ સ્નયામક (રોજગાર) દ્વારા દર છ માસે ઉક્ત ઠરાવ 

અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા 

એકમોના પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ સાિે બેઠક યોજી ઠરાવની 

સમજૂતી આપીને થિાસ્નકોની ટકાવારી જાળવવા 

જણાવેલ છે તિા તેમના એકમમાાં થિાસ્નકોની સ્નયત 

ટકાવારી જાળવવામાાં પડતી મુશ્કેલીની જાણકારી મેળવી 

તેનુાં સ્નરાકરણ કરવા જરૂરી માગષદશષન આપવામાાં આવેલ 

છે. 

૪. થિાસ્નક રોજગારીનુાં પ્રમાણ જાળવે તે માટે નાયબ 

સ્નયામક (રોજગાર), પ્રાદેસ્શક કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત 

એકમને થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા ધ્યાન 

દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 

--------- 
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૧૭૯ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં સરિારી જમીન ભાડે અથિા િેચાણ આપિા બાબત 

* ૧૭૮૮૬ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ગામની 
કેટલી સરકારી પડતર જમીન કયા હેતુ માટે ભાડે અિવા 
વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) મારહતી પત્રક આ સાિે સામેલ રાખેલ છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 

આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ 

ગાાંધીનગર વજલ્લો 

િષા તાલુિો ગામ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) હેતુ ભાડે/િેચાણ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

દહેગામ રખીયાલ ૩૦૦ ચો.મી. દૂધ ઉત્પાદક માંડળીના મકાનના હેતુ માટે વેચાણિી 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

ગાાંધીનગર પુાંરાસણ ૪,૦૪૭ ચો.મી. પ્રા.શાળાના રમત-ગમતના મેદાન માટે ભાડે 

મહેસાણા વજલ્લો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ઉંઝા બ્રાહ્મણવાડ ૧૨૧૪૧૦ ચો.મી. આધુસ્નક માકેટયાડષ  માટે વેચાણ 

સ્વજાપુર સાંઘપુર ૭૪.૩૨ ચો.મી. માજી સૈસ્નકને રહેણાાંક હેતુ માટે વેચાણ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

ઉંઝા ઐઠોર ૨૩૭૮ ચો.મી. પાસ્કાંગના હેતુ માટે વેચાણ 

--------- 

૧૮૦ 
આકદજાવત વિસ્તારના યાત્રાધામોના વિિાસ માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૮૪૩૬ ડૉ.અવનલ ોવષયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
યાત્રાધામોના સ્વકાસ માટે વર્ષવાર કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાાં 
આવી, અને 

  (૧)  
    (રૂસ્પયા કરોડમાાં) 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૯૩.૩૭ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૪૬.૪૯ 

 

 (૨) એમાાંિી બજટે હેડ-૯૬ આરદજાસ્ત સ્વકાસ હેઠળની 
આરદજાસ્ત સ્વથતારના યાત્રાધામોના સ્વકાસ માટે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી? 

  (૨)  
    (રૂસ્પયા કરોડમાાં) 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૧.૫૭ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૧.૪૨ 

 
--------- 
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૧૮૧ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આગની ઘટનાથી િામદારોના મોત 

* ૧૮૦૦૪ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં દહેજ ખાતે આવેલ મેઘમણી 
ઓગેસ્નક કાંપનીના યુસ્નટમાાં આગની ઘટના માચષ-૨૦૧૯માાં 
બનેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત આગની ઘટનામાાં કેટલા 
કામદારોના મોત સ્નપજ્યા છે, અને કેટલા કામદારો ગાંભીર રીતે 
ઘવાયા છે, 

  (૨) ૫ કામદારોના મોત સ્નપજલે છે. 
  ૫ કામદારો ગાંભીર રીતે ઘવાયેલ છે. 

 (૩) ઉકત આગ લાગવાના કારણો શા હતા, અને   (૩) કારખાનાના સાયપર મેપિીન (ટેકનીકલ) પલાન્ટમાાં 
ગોઠવેલ રીએકટર વેસલમાાંિી હેકઝેન નામના સોલવન્ટ 

સાિેનો જથ્િો બહાર પ્રસરતાાં તેને થપાકષ  મળવા આગ લાગેલ. 
 (૪) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જવાબદારો 
સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવયા ?  

  (૪) સદરહુ કારખાનામાાં આગ લાગેલ સાયપર મેપ્તીન 
પલાન્ટને મનાઈ હુકમ આપી બાંધ કરાવેલ છે તિા કારખાનાના 
કબ્જજદેાર સામે સલામતીની જોગવાઈના ભાંગ બદલ 
કારખાનાધારા હેઠળ નામદાર કોટષમાાં કેસ દાખલ કરેલ છે. 

--------- 
૧૮૨ 

મોરબી વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 
* ૧૭૯૭૪ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ મોરબી સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળવર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ મોરબી સ્જલ્લાના 
ત્રણ તાલુકાઓમાાં તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ 
અરજીની સ્વગતો નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાના નામ ઢોરિાડા (િેટલ િેમ્પ) શરૂ િરિા 
માટે મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ વાાંકાનેર ૮ 

૨ માળીયા (મીં) ૧ 

૩ મોરબી ૧ 

િુલ ૧૦ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે, 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાના 

નામ 
ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજૂ થયેલ અરજી પૈિી 
માંજૂર, નામાંજૂર અને પડતર અરજીની સાંખ્યા 

મળેલ 
અરજીની 

સાંખ્યા 

માંજૂર નામાંજૂર તા.૩૧-૫-૧૯ની 
વસ્થવતએ પડતર 

રહેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

૧ વાાંકાનેર ૮ ૬ ૧ ૧ 

૨ માળીયા(મીં) ૧ ૦ ૧ ૦ 

૩ મોરબી ૧ ૦ ૧ ૦ 

િુલ ૧૦ ૬ ૩ ૧  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શુાં છે, 
અને 

  (૩) નામાંજૂર, કરેલ ત્રણ અરજીઓની નામાંજૂરીના કારણો 
નીચે મુજબ છે. 
 ૧. સ્બનદુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારમાાં કેટલ કેમ્પ ખોલવા 
અરજી કરાયેલ હોવાિી. 
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 ૨. સાંથિાના બદલે વયસ્કત દ્વારા અરજી કરવામાાં આવેલ 
હોવાિી. 

 ૩. નાણાાંકીય સધ્ધરતાના આધારો રજૂ િયેલ ન હોય 
તિા એક જ પશુઓ એકિી વધારે ગામોમાાં દશાષવેલ હોવાના 
કારણે નામાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે.  

 (૪) ઉકત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યા સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે ?  

  (૪) તા.૩૧-૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ ૧ પડતર અરજી પરત્વ ે
કલેકટરશ્રી દ્વારા સાંથિા પાસેિી જરૂરી સ્વગતો માંગાવતા, સાંથિા 
દ્વારા દુષ્કાળની સ્થિસ્ત પૂણષ િતા સુધી સ્વગતો રજૂ ન કરાતા 
તિા વાાંકાનેર તાલુકામાાં હાલ ૧૮૪ મી.મી. વરસાદ નોંધાયેલ 
હોવાિી કલેકટરશ્રી દ્વારા અરજી દફતરે કરવામાાં આવેલ હોય 
પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૮૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૭ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૧૮ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૪૪૧ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૪૪.૧૦ લાખ. 

--------- 

૧૮૪ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પશુ દિાખાનાઓમાાં મહેિમ 

* ૧૬૦૯૫ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલા પશુ દવાખાનાઓ આવેલ છે, 

  (૧)  

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પશુ દિાખાનાની સાંખ્યા 

૧ દાહોદ ૨ 

૨ ગરબાડા ૨ 

૩ દેવગઢબારીયા ૨ 

૪ ઝાલોદ ૩ 

૫ સાંજલેી ૧ 

૬ લીમખેડા ૧ 

૭ સીંગવડ ૧ 

૮ ધાનપુર ૨ 

૯ ફતેપુરા ૫ 
 

 (૨) ઉકત પશુ દવાખાનાઓમાાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ 
મહેકમ કેટલુાં છે, અને 

  (૨)  

પશુવચકિત્સા 
અવધિારી િગા-૨ 
નુાં માંજૂર મહેિમ 

ડરેસર િગા-૪ નુાં 
માંજૂર મહેિમ 

પટ્ટાિાળા/ 
એટેન્ડન્ટ/ એટેન્ડન્ટ 
િમ ડરેસર િગા-૪ નુાં 

માંજૂર મહેિમ 

૧૩ ૭ ૯  
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 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ માંજૂર મહેકમ પૈકી સાંવગષવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરેલી અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે 

અને ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ?  

  (૩) સાંવગષવાર ભરેલી જગ્યાઓ અને ખાલી જગ્યાઓ 
પત્રક-૧ મુજબ છે. 

  પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની જગ્યાઓ શક્ય 
તેટલી ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે ડરેસર, પટ્ટાવાળા/ 
એટેન્ડન્ટ/એટેન્ડન્ટ કમ ડરેસર વગષ-૪ની જગ્યાઓ સ્જલ્લા 
પાંચાયત દ્વારા આઉટ સોસીંગિી ભરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-૧ 
સાંિગાનુાં નામ ભરેલી 

જગ્યાઓ 
ખાલી 

જગ્યાઓ 
ખાલી જગ્યાની વિગત િેટલા સમયથી ખાલી 

પશુ સ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ ૧૦ ૩ (૧) પશુ દવાખાના, ધઢરા તા.ફતેપુરા તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭ 

  (૨) પશુ દવાખાના, ઘુઘસ, તા.ફતેપુરા તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭ 

  (૩) પશુ દવાખાના, પાટીયા, તા.ગરબાડા તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭ 

ડરેસર વગષ-૪ ૩ ૪ (૧) પશુ દવાખાના, લીમખેડા, તા.લીમખેડા તા.૨૯/૦૮/૨૦૦૮ 

  (૨) પશુ દવાખાના, ઝાલોદ, તા.ઝાલોદ તા.૧૮/૦૭/૨૦૦૭ 

  (૩) પશુ દવાખાના, દાહોદ તા.દાહોદ તા.૧૮/૦૭/૨૦૦૭ 

  (૪) પશુ દવાખાના, ફતેપુરા, તા.ફતેપુરા તા.૧૬/૧૦/૨૦૦૮ 

પટ્ટાવાળા/એટેન્ડન્ટ/એટેન્ડન્ટ કમ 
ડરે સર વગષ-૪ 

૩ ૬ (૧) પશુ દવાખાના, રણધીકપુર, તા.સીંગવડ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

  (૨) પશુ દવાખાના, સાંજલેી, તા.સાંજલેી તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૧ 

  (૩) પશુ દવાખાના, લીંમડી, તા.ઝાલોદ તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૯ 

  (૪) પશુ દવાખાના, દાહોદ, તા.દાહોદ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ 

  (૫) પશુ દવાખાના, ગરબાડા, તા.ગરબાડા તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૫ 

  (૬) પશુ દવાખાના, લીમખેડા, તા.લીમખેડા તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૯ 

--------- 

૧૮૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૫ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૬૫૯ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૬૨૨ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ?  

  (૩) ૯૬૨૨ 

--------- 

૧૮૬ 
મહીસાગર અને ભરૂચ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૪૨ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મહીસાગર અને ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  
વજલ્લો િષા જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ 

(હે.આરે.ચો.મી.) 

મહીસાગર ૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય 

 ૨૦૧૮-૧૯ શૂન્ય 

ભરૂચ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૨-૨૫-૩૮ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮-૦૪-૧૮ 
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 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨) મહીસાગર સ્જલ્લામાાં મુદ્દા નાં.૧ ની સ્વગતે પ્રશ્ર્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી. 

  ભરૂચ સ્જલ્લામાાં ઉકત તમામ જમીનનો કબજો સરકાર 
હથતક લેવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શાાં છે ?  

  (૩) મુદ્દા નાં.૨ ની સ્વગતે પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 

--------- 

૧૮૭ 
આણાંદ અને દાહોદ વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૫૦ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

આણાંદ અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર, 
ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ 
આપવાનાાં હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ છે. 

પત્રિ-૧ 
આણાંદ  દાહોદ 

ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, 

ખરાબા અને 
ગૌચરની 

જમીનનુાં 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, 

ખરાબા અને 
ગૌચરની 

જમીનનુાં 
કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

૧ આણાંદ ૦ ૧ દાહોદ ૦ 

૨ આણાંદ 

(ગ્રામ્ય) 

૦ ૨ ગરબાડા ૦ 

૩ ઉમરેઠ ૦ ૩ ફતેપુરા ૧૨૨.૫૩ 

૪ આાંકલાવ ૦ ૪ ઝાલોદ ૭૨૫૦૦.૦૦ 

૫ બોરસદ ૪૦૦ ૫ સાંજલેી ૧૦૦૦૦.૦૦ 

૬ પેટલાદ ૫૯૩૩.૪૦ ૬ દવેગઢબારીયા ૪૯૦૦.૦૦ 

૭ તારાપુર ૧૪૭૦૦ ૭ લીમખેડા ૩૪૬૧.૦૦ 

૮ ખાંભાત ૩૫૨૦૦ ૮ ધાનપુર ૨૯૧૮.૦૦ 

   ૯ સીંગવડા ૦ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરરયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય. 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરરયાદો સાંદભે શાાં પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૮૮ 
રાજ્યમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૩૧ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ 
ઓએનજીસી,એરપોટષ  ઓિોરીટી ઓફ ઈન્ડીયા અને 
આઈઓસી કાંપનીમાાં રાજ્યમાાં થિાસ્નકોને ૮૫ ટકા રોજગારી 
આપવાના પરીપત્રનુાં પાલન િતુાં નિી તે ફરીયાદિી સરકાર 
વાકેફ છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે માટે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઉકત કાંપનીઓ સામે શાાં પગલાાં લીધાાં ? 

  (૨) (૧) થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગે 
એકમોનુાં સરકારશ્રીના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈઓ તરફ ધ્યાન દોરેલ છે. 
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  (૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી 
ઠરાવની જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત 

સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 
  (૩) નાયબ સ્નયામક (રોજગાર) દ્વારા દર છ 
માસે ઉકત ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી ન 
જાળવતા એકમોના પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ સાિે બેઠક યોજી ઠરાવની 
સમજૂતી આપીને થિાસ્નકોની ટકાવારી જાળવવા જણાવેલ છે 
તિા તેમના એકમમાાં થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવામાાં 
પડતી મુશ્કેલીની જાણકારી મેળવી તેનુાં સ્નરાકરણ કરવા જરૂરી 
માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 
  (૪) થિાસ્નક રોજગારીનુાં પ્રમાણ જાળવે તે માટે 
નાયબ સ્નયામક (રોજગાર), પ્રાદેસ્શક કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત 
એકમને થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા ધ્યાન દોરતા 
પત્રો પાઠવેલ છે. 

--------- 

૧૮૯ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૬૪ શ્રી ભીખાભાઈ ોષી (જૂનાગઢ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને 
ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા અને 
ગૌચરની ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ જમીનની સ્વગતો નીચે 
મુજબ છે. 
િષાઃ ૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ (કે્ષ.ચો.મી.) 

ક્રમ તાલુિા સરિારી 
પડતર 

ખરાબા ગૌચર 

૧ જૂનાગઢ શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ જૂનાગઢ ગ્રામ્ય ૨૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૩ ભેંસાણ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ સ્વસાવદર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ વાંિલી ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ માણાવદર ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ કેશોદ ૧૦૫૦ ૦૦ ૦૦ 

૮ માાંગરોળ ૬૦૫૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯ મેંદરડા ૨૫૦ ૦૦ ૪૯૦૦ 

૧૦ માળીયા હાટીના ૪૦૪ ૬૦૬ ૦૦ 

િુલ ૬૨૪૦૪ ૬૦૬ ૪૯૦૦ 
િષાઃ ૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ (કે્ષ.ચો.મી.) 

ક્રમ તાલુિા સરિારી 
પડતર 

ખરાબા ગૌચર 

૧ જૂનાગઢ શહેર ૫૫૭.૫૪ ૦૦ ૦૦ 

૨ જૂનાગઢ ગ્રામ્ય ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૩ ભેંસાણ ૧૨૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ સ્વસાવદર ૪૦૪ ૦૦ ૪૯૦૦ 

૫ વાંિલી ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ માણાવદર ૫૩૦૪ ૦૦ ૦૦ 
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૭ કેશોદ ૪૦૪ ૦૦ ૦૦ 

૮ માાંગરોળ ૧૦૦૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯ મેંદરડા ૦૦ ૨૦૨ ૦૦ 

૧૦ માળીયા 
હાટીના 

૧૮૧૮ ૧૬૧૬ ૦૦ 

િુલ ૧૯૬૮૭.૫૪ ૧૮૧૮ ૪૯૦૦ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) ‘‘શૂન્ય’’ 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૯૦ 
નમાદા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૧૬ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં નમષદા સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૪ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૧ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૯,૧૦.૦૦૦/- 
--------- 

૧૯૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના  

* ૧૬૬૮૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) ૯૬૫૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૬૨૨ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી? 

  (૩) ૯૬૨૨ 

--------- 
૧૯૨ 

આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 
* ૧૭૯૪૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 
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 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨) આણાંદ-શુન્ય 
પાંચમહાલ-શુન્ય 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) પત્રક-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

િષા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

આણાંદ ૦ ૧૪૨૨૮૮ 

પાંચમહાલ ૧૧૫૩૪ ૧૪૧૬૪ 

પત્રિ-૨ 

આણાંદ પાંચમહાલ 

(૧) સરકાર દાખલ કરવાના મામ. અને કૃસ્ર્પાંચશ્રીના હુકમ 
સામે અરજદારશ્રી દ્વારા અપીલ િયેલ  
(૨) સરકાર દાખલ કરવાના નાયબ કલેક્ટરશ્રી, ખાંભાતના 
હુકમ સામે અરજદારશ્રી દ્વારા અપીલ િયેલ 

સરકારી પડતર દાખલ કરેલ જમીનમાાં કબજા સરકાર હથતક 
લેવાની કાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

--------- 

૧૯૩ 
જામનગર વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૨ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠકે રબાપાનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં જામનગર સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૮ 
રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૯૪ 
રાજ્યમાાં વબનઅનામત આયોગની રચના 

* ૧૭૯૧૩ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 

સ્બનઅનામત આયોગની રચના ક્યારે કરવામાાં આવી, 

  (૧) તા.૦૫-૧૦-૨૦૧૭ 

 (૨) ઉક્ત આયોગની રચના બાદ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલુાં બજટે ફાળવવામાાં આવયુાં છે, 

  (૨)  

િષા ફાળિેલ બજટે રૂવપયા (લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૪.૮૦ 

૨૦૧૯-૨૦ ૪૯.૦૯ 
 (એસ્પ્રલ િી જૂલાઈ સુધી)  

 (૩) ઉક્ત ફાળવેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમનો વર્ષવાર 
ખચષ કરવામાાં આવયો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને  

  (૩)  

િષા ખચા રિમ 
(લાખમાાં) 

િણિપરાયેલ 
રિમ (લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૭.૫૦ ૧૭.૩૦ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૦.૮૩ ૩૮.૨૬  
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(૪) ઉક્ત રકમ જો વણવપરાયેલ રહી હોય તો તેના કારણો 
શુાં છે? 

 (૪)   વહીવટી કારણોસર 

--------- 

૧૯૫ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં બુલેટ ટરે ન માટે જમીન સાંપાદન 

* ૧૮૬૨૬ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને નવસારી 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર બુલેટ ટરેન માટે કેટલી જમીન કયા ભાવે 
સાંપાદન કરવામાાં આવેલ છે? 

  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને નવસારી 
સ્જલ્લામાાં બુલેટ ટરેનમાાં નીચે મુજબ જમીન સાંપાદનની પ્રરિયા 
ચાલુ છે. 

િલસાડ વજલ્લો 

નાં તાલુિો ક્ષેત્રફળ 
(હે.આરે.ચોમી.) 

૧ વલસાડ ૩૯-૧૪-૮૪ 

૨ પારડી ૨૬-૪૪-૪૦ 

૩ વાપી ૩૧-૫૫-૦૬ 

૪ ઉમરગામ ૧૪-૨૪-૬૩ 

 િુલ ૧૦૯-૩૮-૯૩ 

નિસારી વજલ્લો 

નાં તાલુિો ક્ષેત્રફળ 
(હે.આરે.ચોમી.) 

૧ નવસારી ૨૮-૫૧-૭૨ 

૨ ગણદેવી ૪૨-૨૪-૭૧ 

૩ જલાલપોર ૫-૮૩-૦૮ 

૪ ચીખલી ૭-૬૦-૨૧ 

 િુલ ૮૪-૧૯-૭૨ 

જ્યારે જમીન ક્યાાં ભાવે સાંપાદન કરવામાાં આવી તે બાબતે 
થપષ્ટ્તા કરવાની િાય છે કે, જમીન સાંપાદન અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૩ની કલમ-૨૬માાં િયેલ જોગવાઈઓ ધ્યાને લઈ 
વળતરની રકમ સ્નયત કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૯૬ 
આણાંદ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં જમીન તિેદારી સવમવતની બેઠિો 

* ૧૫૮૦૯ શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા અને આણાંદ સ્જલ્લાની સ્જલ્લા જમીન તકેદારી સસ્મસ્ત 
(S.I.T) ની કેટલી બેઠકો મળી,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સ્જલ્લા જમીન તકેદારી સસ્મસ્ત (S.I.T) ની ખેડા સ્જલ્લામાાં ૧૫ 
અને આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૬ બેઠકો મળી છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા સ્જલ્લામાાં કેટલી ફરરયાદોનુાં 
સ્નરાકરણ કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં ૮૮ અને આણાંદ 
સ્જલ્લામાાં ૪૩ ફરરયાદોનુાં સ્નરાકરણ કરવામાાં આવયુાં છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા વર્ષિી કેટલી ફરીયાદોનુાં 
સ્નરાકરણ કયા કારણોસર બાકી છે? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં વર્ષ-૨૦૧૮ની ૧ 
ફરરયાદ અને વર્ષ-૨૦૧૯ની ૫ અરજીઓ એમ કુલ-૬ 
ફરરયાદો તિા આણાંદ સ્જલ્લામાાં વર્ષ-૨૦૧૯ની કુલ-૧૪ 
ફરરયાદો તપાસ હેઠળ હોઈ બાકી રહેલ છે. 

--------- 
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૧૯૭ 
સુરત વજલ્લામાાં પશુઓ માટે જાવતય આરોગ્ય સારિાર િેમ્પ 

* ૧૬૫૪૩ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં પશુઓ માટે કેટલા જાસ્તય આરોગ્ય સારવાર 
કેમ્પનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૨૬ 

 (૨) તેમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામાાં આવી ? 

  (૨) ૪૦,૦૬૬ 

--------- 

૧૯૮ 
ખેડા અને નમાદા વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૪૦ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર ખેડા અને નમષદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી જમીનમાાં 
શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કરવામાાં 
આવયા, 

  (૧)  

વજલ્લો જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

ખેડા શૂન્ય શૂન્ય 

નમષદા શૂન્ય ૯૯૨૧૪ 
 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨) ૯૯૨૧૪ ચો.મી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાના 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન નિી. 

--------- 

૧૯૯ 
સુરત ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગારો 

*૧૬૫૯૮ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સુરત ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૪૩૮૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૪૪૭૧ 

--------- 

૨૦૦ 
સુરત ખાતે નોંધાયેલ બેરોજગારો 

* ૧૬૫૯૭ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ  (ચોયાષસી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરી, સુરત ખાતે કેટલા બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, અને 

  (૧) ૨૪૩૮૦ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૩૪૪૭૧ 

--------- 
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૨૦૧ 
ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ િન્ટર ી ક્લબ દ્વારા જમીન પર િરેલ દબાણ 

* ૧૭૯૮૦ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ 
એન્ડ કન્ટર ી ક્લબના માસ્લક દ્વારા ક્લબમાાં ખરાબા અને પડતર 
જમીન ઉપર દબાણ કરેલ અને રથતાઓ બાંધ કરી દીધા હોવાની 
ફરરયાદ અન્વયે ડીથટર ીક્ટ ઇન્થપેક્ટરશ્રી લેન્ડ રેકડષ  પાસે 
માપણી કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ અસ્ભપ્રાય માાંગેલ 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અસ્ભપ્રાય મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના જી 

 (૩) ઉક્ત અસ્ભપ્રાયમાાં કયા પ્રકારના દબાણો કયાષનુાં 
સામેલ આવેલ ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૨૦૨ 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 
* ૧૭૯૮૨ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ના રોજ અમદાવાદ સ્જલ્લાના 
દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ ત્રણ તાલુકાઓ સ્વરમગામ, માાંડલ 
અને દેત્રોજમાાં તાલુકાવાર ઢોરવાડા શરૂ કરવા માટે મળેલ 
અરજીઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાના નામ 
ઢોરિાડા (િેટલ િેમ્પ) શરૂ િરિા માટે 

મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

૧ સ્વરમગામ ૪ 

૨ માાંડલ ૦ 

૩ દેત્રોજ ૦ 

િુલ ૪ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે,  

  (૨) ઉક્ત અરજીઓ પૈકી માંજૂર, નામાંજૂર અને પડતર 
અરજીઓની તાલુકાવાર સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાના 

નામ 

ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે રજુ થયેલ ઉપર મુજબની 

અરજીઓ પૈિી માંજુર, નામાંજુર અને પડતર 

અરજીની સાંખ્યા 

મળેલ અરજીની 
સાંખ્યા 

માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

૧ સ્વરમગામ ૪ ૦ ૪ ૦ 

૨ માાંડલ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ દેત્રોજ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૪ ૦ ૪ ૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે, 
અને 

  (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ 
છે. 
૧. સ્વરમગામ તાલુકાના શાહપુરા ગામે ઢોરવાડો ખોલવા માટે 
મળેલ અરજીમાાં દશાષવેલ માલધારીઓના નામ તિા પશુઓની 
સ્વગતનો ગુજરાત સરકાર મહેસૂલ સ્વભાગના ઠરાવ િમાાંક : 
અછત-૧૦-૨૦૧૯-૭૪૯-સ.૧, તા.૨૮-૩-૧૯ પ્રમાણેના 
ઠરાવમાાં સામેલ પરરસ્શષ્ટ્-૧ માાં સમાવેશ િતો નિી માટે, 
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૨. ચકાસણી કરતા ઢોરવાડો ખોલવા માટેના થિળ પર 
સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-૧૮ના ઠરાવ 

િમાાંક: અછત-૧૦૨૦૧૮-૧૦૬૮-સ.૧ ની ઢોરવાડો શરૂ 
કરવા માટેની જોગવાઈ મુજબ કોઇ વયવથિા ના હોવાિી, 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૦૩ 
અમરેલી વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ બાબત 

* ૧૭૯૦૨ શ્રી અાંબરીષભાઇ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર અમરેલી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી જમીનમાાં શરતભાંગ 
કરી, સરકાર પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  ૯૨૮૬૫ ચો.મી. 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાના 

બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩) ૨૯૪૩૦૬૭ ચો.મી. જમીન ના કબજા અરજદારશ્રી 

તરફિી સસ્ચવશ્રી (સ્વવાદ), અમદાવાદ તિા નામ. ગુજરાત 
હાઇકોટષમાાં પીટીશન દાખલ હોઇ લેવાના બાકી 

પત્રિ-૧ 
૧-૬-૨૦૧૭ થી ૩૧-૫-૨૦૧૯ 

ક્રમ તાલુિો 
િેટલી જમીનમાાં શરતભાંગ સરિારી પડતર સદરે દાખલ િરિાના 

હુિમો િરિામાાં આવ્યા (ચો.મી) 
  ૧-૬-૧૭ થી ૩૧-૫-૧૮ ૧-૬-૧૮ થી ૩૧-૫-૧૯ 

૧ અમરેલી ૧૫૦૦ ૧૯૯૫૦ 
૨ વડીયા ૦ ૦ 
૩ લાઠી ૦ ૨૪૭૧૪ 
૪ બાબરા ૧૦૩૧૨૬૨ ૫૪૯૩૧૪ 
૫ સાવરકુાં ડલા ૦ ૬૨૫૫૧૮ 
૬ લીલીયા ૦ ૦ 
૭ ધારી ૦ ૦ 
૮ બગસરા ૦ ૦ 
૯ ખાાંભા ૦ ૦ 

૧૦ રાજુલા ૦ ૭૨૦૧૩૮ 
૧૧ જાફરાબાદ ૦ ૬૩૫૩૬ 

િુલ ૧૦૩૨૭૬૨ ૨૦૦૩૧૭૦ 

--------- 

૨૦૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત યોજના 

* ૧૬૬૫૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૦૮ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૮૦૭ 
 (૩) ઉક્ત  સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૯૫૪૨૫૦/- 

--------- 
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૨૦૫ 
િચ્છ વજલ્લામાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૧૩ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાાં 
કેટલા ખાનગી ઔદ્યોસ્ગક એકમો ૮૫ ટકા થિાસ્નક લોકોને 
રોજગારી આપતા નિી, 

  (૧) શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-
૧૯૯૫ના ઠરાવની જોગવાઇ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત 
અને ડીસેમ્બર અાંસ્તત થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર 
કરવામાાં આવતી હોઇ, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ કચ્છ 
સ્જલ્લામાાં ૪ (ચાર) ખાનગી ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં ૮૫% 
થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર તેવા કયા 
એકમો સામે શુાં કાયષવાહી કરી, અને 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી 
જળવાતી નિી તેવા એકમોની વર્ષવાર યાદી : 

િષા : ૨૦૧૭ 
(૧) કોથટલ ગુજરાત પાવર લી. મુ.ટુાં ડા, તા.મુન્રા 
(૨) લુઈસ ડરે કૂઇસ કાંપની ઇસ્ન્ડયા પા.લી. મુ.ભીમાસર 

તા.અાંજાર 
(૩) અદાણી પાવર લી. મુ.ટુાં ડા તા.મુન્રા  

(૪) બાલાકૃર્ણ ટાયર લી. મુ.પધ્ધર તા.ભુજ 
(૫) નોબલ નેચરલ રીસોસીસ ઇસ્ન્ડયા લી. મુ.ભીમાસર 

તા.અાંજાર 
િષા : ૨૦૧૮ 
(૧) કોથટલ ગુજરાત પાવર લી. મુ.ટુાં ડા, તા.મુન્રા 
(૨) લુઈસ ડરે કૂઇસ કાંપની ઇસ્ન્ડયા પા.લી. મુ.ભીમાસર 

તા.અાંજાર 
(૩) અદાણી પાવર લી. મુ.ટુાં ડા તા.મુન્રા  
(૪) નોબલ નેચરલ રીસોસીસ ઇસ્ન્ડયા લી. મુ.ભીમાસર 

તા.અાંજાર 
ઉક્ત એિમો સામે િરેલ િાયાિાહીની વિગતો 
(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના 

તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫નાાં ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની 
સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઇઓનુાં ધ્યાન 
દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 

(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઇઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત 
સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩)  થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની 
યાદી જીલ્લા  કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સબાંસ્ધત 
જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજ્ય વેરા કચેરીને જરૂરી 
કાયષવાહી સારૂ મોકલવામાાં આવેલ છે. 

(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર 
દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) 
રાજ્યમાાં થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા 
એકમોની જુન-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૯-
૧૭ના પત્રિી, ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી 
તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ના પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની 
યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના પત્રિી અને ડીસેમ્બર-
૨૦૧૮ની અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૯ના 
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પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 

આવેલ છે. 
(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 

ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી થિાસ્નક 
ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં 
આવે છે.  

 (૩) ૮૫ ટકા થિાસ્નક લોકોને રોજગારી આપવાના 
સ્નયમનો કડક અમલ િાય તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં શુાં કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) ખાંડ-(૨) ના જવાબમાાં જણાવયાનુસાર કાયષવાહી 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૬ 
િલસાડ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૦ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૨૭૧૧ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં આવશે ?   (૨) તા.૨-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત તમામ બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૭ 
ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ એન્ડ િન્ટર ી ક્લબ દ્વારા જમીન પર િરેલ દબાણ 

* ૧૭૯૮૬ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલા ગુલમહોર ગ્રીન્સ ગોલ્ફ 
એન્ડ કાં ન્ટર ી ક્લબના માસ્લક દ્વારા ક્લબમાાં ખરાબા અને પડતર 
જમીન ઉપર દબાણ કરેલ અને રથતાઓ બાંધ કરી દીધા હોવાની 
ફરરયાદ અન્વયે ડીથટર ીક્ટ ઈન્સપેક્ટર લેન્ડ રેકડષ  પાસે માપણી 
કરીને તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ના રોજ અસ્ભપ્રાય માાંગેલ તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અસ્ભપ્રાય મળેલ છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના જી 

 (૩) ઉક્ત અસ્ભપ્રાયમાાં કયા પ્રકારના દબાણો કયાષનુાં 
સામેલ આવેલ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૦૮ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૮૦૧૭ શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા અને 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, 

  (૧)  

વજલ્લો 
નોંધાયેલ બેરોજગારો 

િુલ 
વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

બનાસકાાંઠા ૧૪૫૬૨ ૨૬૫ ૧૪૮૨૭ 

કચ્છ ૧૦૯૨૬ ૧૮૭૨ ૧૨૭૯૮ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 

બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તથા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત 

બેરોજગારોને પુરી પાડિામાાં આિેલ સરિારી નોિરી 

બનાસિાાંઠા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ પાલનપુર ૩૨૭ ૦ ૩૨૭ ૫૫ ૦ ૫૫ 

૨ અમીરગઢ ૧૨ ૦ ૧૨ ૫ ૦ ૫ 

૩ વડગામ ૧૧૫ ૦ ૧૧૫ ૩૯ ૦ ૩૯ 

૪ ડીસા ૯૧ ૦ ૯૧ ૩૫ ૦ ૩૫ 

૫ કાાંકરેજ ૩૨ ૦ ૩૨ ૨૬ ૦ ૨૬ 

૬ રદયોદર ૧૯ ૦ ૧૯ ૧૬ ૦ ૧૬ 

૭ ભાભર ૧૧ ૦ ૧૧ ૩ ૦ ૩ 

૮ વાવ ૧૯ ૦ ૧૯ ૬ ૦ ૬ 

૯ િરાદ ૧૫ ૦ ૧૫ ૧૫ ૦ ૧૫ 

૧૦ ધાનેરા ૨૫ ૦ ૨૫ ૧૨ ૦ ૧૨ 

૧૧ દાાંતીવાડા ૨૨ ૦ ૨૨ ૫ ૦ ૫ 

૧૨ દાાંતા ૧૯ ૦ ૧૯ ૩૫ ૦ ૩૫ 

૧૩ સુઇગામ ૬ ૦ ૬ ૪ ૦ ૪ 

૧૪ લાખણી ૧૨ ૦ ૧૨ ૮ ૦ ૮ 

િુલ ૭૨૫ ૦ ૭૨૫ ૨૬૪ ૦ ૨૬૪ 

પત્રિ-બ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ િચ્છ વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને પુરી 
પાડિામાાં આિેલ સરિારી નોિરી 

િચ્છ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ ભુજ ૯ ૧૫ ૨૪ ૧ ૦ ૧ 

૨ ભચાઉ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ રાપર ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૪ ગાાંધીધામ ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૫ અાંજાર ૬ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ 

૬ મુન્રા ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૭ માાંડવી ૬ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ 

૮ લખપત ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૯ અબડાસા ૧૩ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ નખત્રાણા ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૪૫ ૧૫ ૬૦ ૨ ૦ ૨ 

--------- 
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૨૦૯ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આગની ઘટનાથી િામદારોના મોત 

* ૧૮૦૦૨ શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં દહેજ ખાતે આવેલ મેઘમણી 
ઓગેસ્નક કાંપનીના યુસ્નટમાાં આગની ઘટના માચષ-૨૦૧૯માાં 
બનેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત આગની ઘટનામાાં કેટલા કામદારોના 
મોત સ્નપજ્યા છે, અને કેટલા કામદારો ગાંભીર રીતે ઘવાયા છે, 

  (૨) ૫ કામદારોના મોત સ્નપજલે છે. 
  ૫ કામદારો ગાંભીર રીતે ઘવાયા છે. 

 (૩) ઉકત આગ લાગવાના કારણો શા હતા, અને   (૩) કારખાનાના સાયપર મેપિીન (ટેકનીકલ) પલાન્ટમાાં 
ગોઠવેલ રીએકટર વેસલમાાંિી હેકઝેન નામના સોલવન્ટ 
સાિેનો જથ્િો બહાર પ્રસરતાાં તેને થપાકષ  મળતા આગ લાગેલ. 

 (૪) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જવાબદારો 
સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવયા ?  

  (૪) સદરહુ કારખાનામાાં આગ લાગેલ સાયપર મેપિીન 
પલાન્ટને મનાઈ હુકમ આપી બાંધ કરાવેલ છે તિા કારખાનાના 
કબ્જજદેાર સામે સલામતીની જોગવાઈના ભાંગ બદલ કારખાના 
ધારા હેઠળ નામદાર કોટષમાાં કેસ દાખલ કરેલ છે. 

--------- 

૨૧૦ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૭૯૯૮ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત જીલ્લામાાં 
આવેલ (૧) રીલાયન્સ ઇન્ડથટર ીઝ લી. ગાંધાર કોમ્પલેિ દહેજ, 
(૨) એવરેથટ ઇન્ડથટર ીઝ લી. દહેજ (૩) ઓએનજીસી 
અાંકલેશ્વર અને (૪) પેટર ોનેટ એલ એન જી લી. શ્રમ અને 
રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ઠરાવની જોગવાઈ 
મુજબ થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંધન કરતા 
હોવીની હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  
(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-
૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી 
જાળવવા અાંગેની જોગવાઈનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 
(૨) ઠરાવનો ભાંગ કરતા એકમો સાિે થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા 
બેઠક યોજી ઠરાવની જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા 

માટે સ્વથતૃત સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 
(૩) થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવાતા એકમોની 
યાદી જીલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત જીલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજ્ય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 
(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની જુન-
૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ના 
પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
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પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 

સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 
(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી થિાસ્નક ઉમેદવારોને 
રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૧૧ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૨ શ્રી વિરેન્રવસાંહભાઈ જાડેજા (માાંડવી) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 
દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 

તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના 
રોજ પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત 
અસ્ધકારીશ્રીઓ સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી 
અને તે અાંતગષત સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 

 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કાંઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨) ૧. IMD એ ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ની ચેતવણી 
આપતાાં તેની તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં 
આવી. 
૨. તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરુમ 
(DEOC)ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 
૩. આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 
આવયુાં. 
૪. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સને્ટર (SEOC) ખાતે િાઈસીસ 
મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે યોજવામાાં આવી. 
૫. િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળએ 
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા 
પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો 
કોન્ફરન્સિી ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ અાંગેની ચેતવણી આપી 

તેમજ તેન ેપહોંચી વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 
૬. ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. જ ે
અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ તુતષજ 
રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને સ્જલ્લા 
કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 
૭. સાંભસ્વત આફત સાિે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર કરવામાાં 
આવયા હતા. 
૮. સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 
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૯. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત રાજ્ય 

આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની મદદ લઈને 
વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી વધુ નુકશાન 
િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં 
થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 
૧૦. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને ઝડપ 
જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી અને માન.મુખ્ય સસ્ચવશ્રીને તેમજ 
રાજ્યના Crisis Management Group અવગત કરવામાાં 
આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ 
રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ શકાય. 
૧૧. જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ અને શુાં 

ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. તેમજ 
વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને વાકેફ 
કરવામાાં આવેલ. 
૧૨. રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર રહેવા 
સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે જણાવવામાાં આવયુાં 
હતુાં. 
૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ કલાક 
શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા હતા. 
હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા બુસ્લરટનમાાં દશાષવેલ 

મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના 
માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં 
કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 
૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને ફાળવવામાાં 
આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે તેઓના સેટેલાઈટ ફોન 
ચાલુ હાલત છે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 
૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા કરવામાાં 
આવી હતી. 
૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન અાંતગષત 

સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે માનક કાયષ 
પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) ની જાણકારી 
આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ કરવામાાં 
આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને વાવાઝોડાિી બચવા 
અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયકલોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
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અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, ‘‘વાય’’ની બચાવ 

કામગીરી અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરુપ િયેલ હતા. 

--------- 
૨૧૨ 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૮ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ સ્વકસસ્ત 

જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૭૨૬ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૫૩૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 

કરી ? 

  (૩) ૯૫૩૦ 

--------- 

૨૧૩ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૩૦ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં વડોદરા સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ કેટલી 

અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૯૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૬૭૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૬૭.૯૦ લાખ 

--------- 

૨૧૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૧ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૦૪૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી અને 

  (૨) ૧૧૦૪૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૧૧૦૪૩ 

--------- 
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૨૧૫ 
આણાંદ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં રેિન્યુ ઈન્સ્પેક્શન િવમશ્નર દ્વારા તપાસ બાબત 

* ૧૮૪૩૨ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં રેવન્યુ ઈન્થપેક્શન કસ્મશ્ર્નર 
ધ્વારા કેટલી કચેરીમાાં કેટલીવાર તપાસ કરવામાાં આવી, 

  (૧) આણાંદ વજલ્લો 
તપાસણી િરેલ િચેરીનુાં નામ િેટલીિાર 

તપાસણી િરી 

કલેક્ટર કચેરી, આણાંદ વર્ષ-૦૯/૨૦૧૭, ૫/૨૦૧૯  ૨ 

પ્રાાંત કચેરી, બોરસદ વર્ષ- ૬/૨૦૧૭ ૧ 

પ્રાાંત કચેરી, આણાંદ વર્ષ- ૧/૨૦૧૮ ૧ 

પ્રાાંત કચેરી, પેટલાદ વર્ષ- ૦૫/૨૦૧૮ ૧ 

મામલતદાર કચેરી, સોજીત્રા વર્ષ- ૦૫/૨૦૧૮ ૧ 

મામલતદાર કચેરી, આાંકલાવ વર્ષ- ૧/૨૦૧૮ ૧ 

મામલતદાર કચેરી, પેટલાદ વર્ષ- ૧/૨૦૧૮ ૧ 

મામલતદાર કચેરી, આણાંદ(શ) વર્ષ- ૦૬/૨૦૧૭ ૧ 

સ્જલ્લા પાંચાયત કચેરી, આણાંદ વર્ષ-૦૯/૨૦૧૭, 

પ/૨૦૧૯ 

૨ 

તાલુકા પાંચાયત કચેરી, આાંકલાવ વર્ષ- ૦૧/૨૦૧૮ ૧ 

તાલુકા પાંચાયત કચેરી, પેટલાદ વર્ષ- ૧/૨૦૧૮ ૧ 

િુલ ૧૩ 

 અમદાિાદ વજલ્લો 
તપાસણી િરેલ િચેરીનુાં નામ િેટલીિાર 

તપાસણી િરી 

પ્રાાંત કચેરી, ધાંધુકા વર્ષ- ૯/૨૦૧૭ ૧ 

પ્રાાંત કચેરી, ધોળકા વર્ષ- ૧૦/૨૦૧૭ ૧ 

પ્રાાંત કચેરી, દશિોઈ વર્ષ- ૦૭/૨૦૧૭ ૧ 

સ્બનખેતી એકમ કલેક્ટર કચેરી અમદાવાદ  

વર્ષ- ૦૩/૨૦૧૮ 

૧ 

ખાસ જમીન સાંપાદન અસ્ધકારી ઓએનજીસી અમદાવાદ 

વર્ષ- ૦૨/૨૦૧૯ 

૧ 

મામલતદાર કચેરી, ધાંધુકા વર્ષ- ૨/૨૦૧૮ ૧ 

તાલુકા પાંચાયત કચેરી, ધાંધુકા વર્ષ- ૨/૨૦૧૮ ૧ 

િુલ ૭  
 (૨) ઉક્ત ઈન્થપેક્શન દરસ્મયાન મુખ્યત્વે કઈ 
બાબતોની તપાસ કરવામાાં આવી, 

  (૨) ઈન્થપેક્શન દરમ્યાન મહેસૂલ તપાસણી કસ્મશનરશ્રીની 
કચેરી ધ્વારા મહેસૂલી તિા પાંચાયત કચેરીઓની સ્નયત િયેલ 
પ્રશ્ર્નાવલીમાાં જણાવેલ બાબતોની તપાસ કરવામાાં આવી જનેી 

સ્વગત આ સાિે સામેલ *પરરસ્શષ્ટ્-૧ િી ૧૦માાં દશાષવેલ છે. 
 (૩) ઈન્થપેક્શનમાાં કેટલી કચેરીમાાં કેટલા પ્રકારની 
ગેરરીસ્ત-િસ્તઓ ધ્યાને આવી, અને 

  (૩) આણાંદ સ્જલ્લામાાં કલેક્ટર કચેરી-૨, પ્રાાંત કચેરી-૩, 
મામલતદાર કચેરી-૪, સ્જલ્લા પાંચાયત કચેરી-૨ તિા તાલુકા 

પાંચાયત કચેરી-૦૨ મળી કુલ ૧૩ કચેરી તેમજ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાાં પ્રાાંત કચેરી-૩, સ્બનખેતી એકમ કલેક્ટર કચેરી-૧, 
ખાસ જમીન સાંપાદન અસ્ધકારી ઓએનજીસી કચેરી-૧ 
મામલતદાર કચેરી-૧, તાલુકા પાંચાયત કચેરી-૦૧ મળી 
કુલ-૭ કચેરીની તપાસણી કરવામાાં આવેલી છે. 
 તપાસણી દરમ્યાન વરહવટી િસ્તઓ, કેસના સ્નકાલની 
કામગીરીમાાં સ્વલાંબ તિા કાયષપધ્ધસ્તમાાં િયેલ સામાન્ય ત્રુટી-
િસ્તયુક્ત કાયષવાહી કરવામાાં આવતી હોવાની બાબત ધ્યાનમાાં 
આવેલ છે. 

 (૪) તે અન્વયે શાાં પગલાાં ભરવામાાં આવયાાં?   (૪) ૧. િસ્તઓ અન્વયે વહીવટી બાબતોમાાં જરૂરી 
સુધારાઓ કરવાની સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે. 
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૨. સ્નયત કાયષવાહી િસ્ત માટે ભસ્વષ્યમાાં કાળજી લેવાની 
સૂચનાઓ આપવામાાં આવે છે.  

૩. િસ્ત નોંધના મુદ્દાઓની પુતષતા સાંબાંસ્ધત કચેરી ધ્વારા 
કરાતાાં પારા ચકાસણી કરી સ્નકાલ ગણવામાાં આવે છે. બાકી 
રહેલ પુતષતા માટે  કલેક્ટરશ્રી તિા પ્રાાંત અસ્ધકારીશ્રીઓને અધષ 
સરકારી પત્રો ધ્વારા પ્રસાંગોપાત ધ્યાન દોરવામાાં આવે છે. 
તેમજ મેમોરીડીંગ વખતે જરૂરી સૂચનાઓ/માગષ દશષન 
આપવામાાં આવે છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૧૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં રોજગાર વિવનમય િચેરી દ્વારા ઔદ્યોવગિ ભરતી મેળાનુાં આયોજન 

*૧૬૫૯૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લા રોજગાર સ્વસ્નમય કચેરી દ્વારા કેટલા 

ઔદ્યોસ્ગક ભરતી મેળાનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૪૧ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ ભરતીમેળામાાં કેટલા 

ઉમેદવારોને રોજગારી આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૧૬૪૨ 

--------- 

૨૧૭ 
િડોદરા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૧૨ શ્રી મઘુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરડયા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 

સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૮૭૯૩ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૨) તા.૨૪-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉપરોક્ત તમામ 

નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૧૮ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં શ્રમયોગીઓના સાંતાનોને ઉચ્ચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૭૯૨૦ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા શ્રમયોગીઓ નોંધાયેલ છે, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ નોંધાયેલ શ્રવમિો 

છોટાઉદેપુર ૩૬૨૦ 

પાવી જતેપુર ૨૮૧૩ 

બોડેલી ૧૧૩૦ 

સાંખેડા ૨૭૨૭ 

નસવાડી ૯૬૦ 

કવાાંટ ૨૩૭૭ 
 

 (૨) શ્રમયોગીઓના સાંતાનોને ઉચ્ચ સ્શિણ માટે કેટલી 
સહાય આપવામાાં આવે છે, 

  (૨) પત્રિ-અ મુજબ 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જતેપુર પાવી તાલુકાના કેટલા 
શ્રમયોગીના સાંતાનોને  સહાય આપવાની માાંગણી પડતર છે, 

અને 

  (૩) ૧૪૫ 

 (૪) ઉક્ત પડતર રહેલ માાંગણીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં 
સ્નકાલ કરવામાાં આવશે?  

  (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો હાલની તારીખે સ્નકાલ 
િયેલ છે. 

પત્રિ-અ 

અભ્યાસક્રમ અભ્યાસ સહાયની રિમ રૂા. હોસ્ટેલ સહાય રૂા. પુસ્તિ સહાય રૂા. 

ડીપલોમાાં કોર્ષ (૧) ડીપલોમાાં એન્જીનીયર (૨)ANM નસ્સાંગ (૩) 
GNM નસ્સાંગ (૪)PGDCA 

૫૦૦૦ ૨૫૦૦ ૩૦૦૦ 

ડીગ્રીકોર્ષ (૧)બી.બી.એ (૨)બી.કોમ (૩)બી.એ. (૪)બી.એસ.સી 
(૫)એલ.એલ.બી (૬)બી.સી.એ (૭)બી.એડ 

૧૦૦૦૦ ૫૦૦૦ - 

પી.જી.કોર્ષ (૧)એમ.એ.(૨)એમ.કોમ (૩)એમ.એડ. 
(૪)એમ.એસ.સી (પ)M.S.W (૬)L.L.M (૭)M.C.A. 

(૮)M.B.A 

૧૫૦૦૦ ૫૦૦૦ - 

(૧) B.P.T(બેચરલ ઓફ ફીઝીયોિેરાપી) 
(૨) M.P.T(માથટર ઓફ ફીઝીયોિેરાપી) 
(૩) B.V.Sc(બેચરલ ઓફ વેટરનરી સાયન્સ) 
(૪) હોસ્મયોપેિી (૫) આયુવેદ (૬) ફામષસી  
(૭) બી.એસ.સી, નસ્સાંગ 

૧૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ 

મેડીકલ (૧)M.B.B.S (૨)BDS (બેચરલ ઓફ ડેન્ટલ સજષરી) 
(૩)M.D.ડોક્ટર ઓફ મડેીસીન (૪)M.D.S (માથટર ઓફ ડેન્ટલ 
સજષરી)  
(૫)M.S (માથટર ઓફ સજષરી) 

૨૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૧૦૦૦૦ 

એન્જીનીયરીંગ (૧)B.E. (૨)M.E (૩)M.TECH  
(૪)આઈ.આઈ.ટી 

૨૫૦૦૦ ૫૦૦૦ ૫૦૦૦ 

(૧)પી.એચ.ડી. (૨)એમ.ફીલ (એક વખત ઉચ્ચક) ૨૫૦૦૦ - - 

--------- 

૨૧૯ 
નિસારી વજલ્લા રોજગારી િચેરી દ્વારા સ્િરોજગાર વશવબરોનુાં આયોજન 

* ૧૬૫૮૭ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી સ્જલ્લા 
રોજગાર કચેરી દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલી થવરોજગાર 
સ્શસ્બરોનુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) ૨૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્શસ્બરોમાાં કેટલા ઉમેદવારો હાજર રહ્ાાં હતા?   (૨) ૩૩૦૨ 
--------- 

૨૨૦ 
િડોદરા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ સાધન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૩૧ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સાધન સહાય યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૮૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૩૧૩ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૭,૮૨,૫૯૩/- 

--------- 
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૨૨૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૨૧ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૭૫૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૭૩૪ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૨૭૩.૪૦ લાખ.  

--------- 
૨૨૨ 

િચ્છ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 
* ૧૬૬૯૮ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૯૨૬૯ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ કયારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) તમામ બાકી નોંધોનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં 
આવશે.  

--------- 

૨૨૩ 
તાપી વજલ્લામાાં રોજગારી માટે નાગરીિોનુાં સ્થળાાંતર 

* ૧૭૯૯૫ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય શ્રમ અન રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લાના 

સ્નઝર, કુકરમુડા, ઉચ્છલ અને સોનગઢ તાલુકામાાંિી રોજગારી 

માટે નાગરીકો થિળાાંતર કરે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત તાલુકાઓમાાં થિાસ્નક રોજગારી 

મળી રહે તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પગલાાં 

લેવામાાં આવયા, અને 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં, વર્ષવાર ઉક્ત  

તાલુકાવાર કેટલા થિાસ્નકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી ?  

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સ્થાવનિોને રોજગારી 

િષા ૨૦૧૭ િષા ૨૦૧૮ 

૧ સ્નઝર ૦ ૦ 

૨ કુકરમુડા ૦ ૦ 

૩ ઉચ્છલ ૬૨ ૬૩ 

૪ સોનગઢ ૧૦૦૦ ૧૦૨૪ 

િુલ રોજગારી ૧૦૬૨ ૧૦૮૭  
--------- 
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૨૨૪ 
ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૬૧ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, ખરાબા 
અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના 
હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિો િેચાણથી આપેલ 

જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

ભાડેથી આપેલ 
જમીનનુાં કે્ષત્રફળ 

(ચો.મી.) 

૧ વેરાવળ ૧૦૦૨૬ ૯૬૦ 

૨ તાલાલા ૧૫૭૧૦ ૦૦ 

૩ સુત્રાપાડા ૪૦૪ ૦૦ 

૪ કોડીનાર ૨૨૨૨ ૨૫૦ 

૫ ઉના ૫૮૮૦ ૦૦ 

૬ ગીર ગઢડા ૨૯૮૯.૨૨ ૮૦૯૪ 

િુલ ૩૭૨૩૧.૨૨ ૯૩૦૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૨૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૫ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૧૭૪૬૧ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ કયારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે.  

--------- 

૨૨૬ 
બનાસિાાંઠા અને રાજિોટ વજલ્લામાાં આિાસોનુાં બાાંધિામ 

* ૧૮૬૧૫ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ગ્રામ ગૃહ સ્નમાષણની કઈ 
યોજનાઓ હેઠળ કેટલા આવાસો બાાંધવામાાં આવયા છે, અને 

  (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સરદાર આવાસ યોજના-૧ 
અને સરદાર આવાસ યોજના-૨ હેઠળ કોઈ લક્ષયાાંક ફાળવેલ 
નિી. પરાંતુ થપીલ ઓવરના કુલ ૨૦૯૩ (૧૯૬૪+૧૨૯) 
મકાનો નીચે મુજબ પૂણષ કરવામાાં આવયા છે. 

યોજનાનુાં નામ બનાસિાાંઠા રાજિોટ 

સરદાર આવાસ યોજના-૧ ૨૪૧ ૬૭ 

સરદાર આવાસ યોજના-૨ ૧૭૨૩ ૬૨ 

િુલ ૧૯૬૪ ૧૨૯ 
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 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ તે માટે કેટલો ખચષ કરવામાાં આવયો 
છે ?  

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ તે માટે નીચે મુજબ ખચષ કરવામાાં 
આવયો છે. 

યોજનાનુાં નામ બનાસિાાંઠા  
(ખચા રૂ.લાખમાાં) 

રાજિોટ  
(ખચા રૂ.લાખમાાં) 

સરદાર આવાસ યોજના-૧ ૧૦૮.૪૫ ૭૦.૭૯ 

સરદાર આવાસ યોજના-૨ ૬૮૯.૨૦ ૫૪.૩૯ 

િુલ ૭૯૭.૬૫ ૧૨૫.૧૮  
--------- 

૨૨૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આગની ઘટનાથી િામદારોના મોત 

* ૧૭૮૯૨ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં દહેજ ખાતે આવેલ મેઘમણી 

ઓગેસ્નક કાંપનીના સાયપર મેપિીન પલાન્ટમાાં આગની ઘટના 
માચષ-૨૦૧૯માાં બનેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત આગની ઘટનામાાં કેટલા 
કામદારોના મોત સ્નપજ્યા છે, અને કેટલા કામદારો ગાંભીર રીતે 
ઘવાયા છે, 

  (૨) ૫ કામદારોના મોત સ્નપજલે છે. 
  ૫ કામદારો ગાંભીર રીતે ઘવાયેલ છે. 

 (૩) ઉકત આગ લાગવાના કારણો શા હતા, અને   (૩) કારખાનાના સાયપર મેપિીન (ટેકનીકલ) પલાન્ટમાાં 
ગોઠવેલ રીએકટર વેસલમાાંિી હેકઝેન નામના સોલન્ટ સાિેનો 
જથ્િો બહાર પ્રસરતાાં તેને થપાકષ  મળતા આગ લાગેલ. 

 (૪) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જવાબદારો 
સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવયા ?  

  (૪) સદરહુ કારખાનામાાં આગ લાગેલ સાયપર મેપ્તીન 
પલાન્ટને મનાઈ હુકમ આપી બાંધ કરાવેલ છે તિા કારખાનાના 
કબ્જજદેાર સામે સલામતીની જોગવાઈના ભાંગ બદલ કારખાના 
ધારા હેઠળ નામદાર કોટષમાાં કેસ દાખલ કરેલ છે. 

--------- 

૨૨૮ 
જૂનાગઢ અને જામનગર વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૬૩ શ્રી હષાદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને જામનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, 
ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ 
આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને જામનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, 
ખરાબા અને ગૌચરની ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ જમીનની 
સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો તાલુિા જમીન ક્ષેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

જૂનાગઢ જૂનાગઢ શહેર ૫૫૭.૫૪ 

જૂનાગઢ ગ્રામ્ય ૨૦૦ 

ભેંસાણ ૧,૨૦૦ 

સ્વસાવદર ૫,૩૦૪ 

વાંિલી ૦ 

માણાવદર ૫,૩૦૪ 

કેશોદ ૧,૪૫૪ 

માાંગરોળ ૭૦,૫૦૦ 

મેંદરડા ૫,૩૫૨ 

માળીયા હાટીના ૪,૪૪૪ 
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જામનગર જામનગર  ૫,૨૪,૪૩૭ 

જોડીયા ૩,૫૦,૩૬,૩૯૩ 

જામજોધપુર ૨૬,૬૭,૩૯૩ 

લાલપુર ૨૫,૪૦૦ 

ધ્ોલ ૧,૬૦,૫૬૨ 

કાલાવડ ૨,૦૪,૮૦૦ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 

જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 

મળેલ છે, અને 

  (૨) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 

આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૨૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૭ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્િણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં  

ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ સ્વકસતી 

જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૭૨૬ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૫૩૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 

કરી ?  

  (૩) ૯૫૩૦ 

--------- 

૨૩૦ 
ધોલેરા સરમાાં ટીપી એિટ મુજબ જાંત્રી િસુલિા બાબત 

* ૧૭૮૮૯ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ધોલેરા સરમાાં 

આવતી ખેતીની જમીનના દથતાવેજોમાાં જાંત્રી મુજબના બદલે 

ટીપી એકટ મુજબ જાંત્રી વસુલવામાાં આવતી હોવાના કારણે 

ભાઈઓ વચ્ચે ભાગની વહેંચણી તિા ખેડૂતિી ખેડૂતના વેચાણ 

દથતાવેજમાાં થટેમ્પ ડયુટી ભરવી પડે છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત ફરીયાદ સ્નવારવા છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, અને 

  (૨) ASR 2011 ની ગાઈડ લાઈનના મુદ્દા ૧ મુજબ 

સ્મલકતની બજાર સ્કાંમત નકે ી કરી થટેમ્પ ડયુટી વસુલ કરવામાાં 

આવે છે. અને તે મુજબ પિકાર થટેમ્પ ડયુટી ભરવા તૈયાર ન 

હોય તો દથતાવેજ પરત્વે ગુજરાત થટેમ્પ એકટ ૧૯૫૮ની 

જોગવાઈઓ હેઠળ કાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 (૩) જાંત્રી મુજબ થટેમ્પ ડયુટી વસુલવામાાં આવે તેના 

માટે શુાં આયોજન કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) ASR 2011 જાંત્રીમાાં િયેલ જોગવાઈ મુજબ બજાર 

સ્કાંમત નકે ી કરી તે મુજબ થટેમ્પ ડયુટી વસુલાતની કાયષવાહી 

કરવામાાં આવે છે.   

--------- 
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૨૩૧ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આગની ઘટનાથી િામદારોના મોત 

* ૧૮૦૦૦ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં દહેજ ખાતે આવેલ મેઘમણી 
ઓગેસ્નક કાંપનીના સાયપર મેપિીન પલાન્ટમાાં આગની ઘટના 
માચષ-૨૦૧૯માાં બનેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત આગની ઘટનામાાં કેટલા 
કામદારોના મોત સ્નપજ્યા છે, અને કેટલા કામદારો ગાંભીર રીતે 
ઘવાયા છે, 

  (૨) ૫ કામદારોના મોત સ્નપજલે છે.  
૫ કામદારો ગાંભીર રીતે ઘવાયા છે. 

 (૩) ઉક્ત આગ લાગવાના કારણો શા હતા,અને    (૩) કારખાનાના સાયપર મેપિીન (ટેકનીકલ) પલાન્ટમાાં 
ગોઠવેલ રીએક્ટર વેસલમાાંિી હેક્ઝેન નામના સોલવન્ટ સાિેનો 

જથ્િો બહાર પ્રસરતાાં તેને થપાકષ  મળતા આગ લાગેલ. 
(૪)   તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જવાબદારો સામે શાાં 
પગલાાં લેવામાાં આવયા? 

 (૪) સદરહુ કારખાનામાાં આગ લાગેલ સાયપર મેપિીન 
પલાન્ટને મનાઈ હુકમ આપી બાંધ કરાવેલ છે તિા કારખાનાના 
કબ્જજદેાર સામે સલામતીની જોગવાઈના ભાંગ બદલ 
કારખાનાધારા હેઠળ નામદાર કોટષમાાં કેસ દાખલ કરેલ છે. 

--------- 

૨૩૨ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ઢોરિાડા શરૂ િરિા માટે અરજીઓ 

* ૧૭૯૬૭ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય મહેસલુ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ દેવભૂસ્મ દ્વારકા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ઢોરવાડા (કેટલ કેમ્પ) શરૂ કરવા માટે 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
કેટલી અરજીઓ નામાંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી અરજીઓ 
પડતર છે,  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે, 
અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

 (૪)    પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૩૩ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૭૬ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 

સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) ૫૨૬૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૫૨૬૯ 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી? 

  (૩) ૫૨૬૯ 

--------- 

૨૩૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત્ત યોજના 

* ૧૬૬૬૧ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના 

અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૪૦ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 

અને 

  (૨) ૫૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૬,૦૫,૫૦૦/- 

--------- 

૨૩૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્તની યોજના  

* ૧૬૬૭૩ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્પ્ર-મેટર ીક સ્શષ્યવૃસ્ત્ત યોજના હેઠળ 

કેટલા સ્વદ્યાિીઓની દરખાથત મળી,  

  (૧) ૨,૪૧,૫૨૮ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 

સ્શષ્યવૃસ્ત્ત માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨,૪૧,૫૨૮ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્શષ્યવૃસ્ત્તની કેટલી રકમ 

સ્વદ્યાિીઓને ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૦,૦૬,૩૭,૭૫૦/- 

--------- 

૨૩૬ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૭૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 

સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

સ્વકસતી જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ 

મળી, 

  (૧) ૫૨૬૯ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૫૨૬૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 

કરી? 

  (૩) ૫૨૬૯ 

--------- 
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૨૩૭ 
જામનગર વજલ્લામાાં સાંતસુરદાસ યોજના 

* ૧૬૬૩૫ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર સ્જલ્લામાાં સાંતસુરદાસ યોજના અન્વયે 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૧ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૭૨ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૨,૯૧,૦૦૦/- 

--------- 

૨૩૮ 
સુરત વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૭૯૯૭ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ જીલ્લામાાં 

આવેલ (૧) એલ. એન્ડ ટી થપેશીયલ થટેલ એન્ડ હેવી ફોરજીન 
પ્રા.લી. (૨) ઓએનજીસી, હજીરા પલાન્ટ (૩) ગેઈલ ઈસ્ન્ડયા 
લી., હજીરા અને (૪) રહન્દુથતાન પેટર ોલીયમ કોપોરેશન, 
હજીરા, શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના 
ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના 
સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંધન કરતા હોવાની હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  
(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-
૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી 
જાળવવા અાંગેની જોગવાઈનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 
(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
(૩) થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવાતા એકમોની 
યાદી જીલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત જીલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજ્ય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 
(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની  
જુન-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ના 
પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 
(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક ઉમેદવારોને 
રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૩૯ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પશુ દિાખાનામાાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૮૬૧૧ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર પશુ દવાખાનમાાં માંજૂર મહેકમ 
કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ.ન. તાલુિાનુાં 
નામ 

પશુ 
વચકિત્સા 
અવધિારી 
િગા-૨ 
માંજુર 
મહેિમ 

ડરેસર 
િગા-૪ 
માંજુર 
મહેિમ 

પટ્ટાિાળા/ 
એટેન્ડન્ટ/ 
િમ ડરેસર 
િગા-૪ 
માંજુર 
મહેિમ 

૧ ગોધરા ૪ ૧ ૨ 

૨ મોરવાહડફ ૩ ૨ ૨ 

૩ શહેરા ૫ ૨ ૪ 

૪ કાલોલ ૩ ૧ ૨ 

૫ હાલોલ ૩ ૨ ૩ 

૬ જાાંબુઘોડા ૦ ૧ ૨ 

૭ ઘોઘાંબા ૧ ૦ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી 
છે, અને  

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની જગ્યાઓ શક્ય 
તેટલી ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે ડરેસર, 
પટ્ટાવાળા/એટેન્ડન્ટ/એટેન્ડન્ટ કમ ડરેસર વગષ-૪ની 
જગ્યાઓ સ્જલ્લા પાંચાયત દ્વારા આઉટ સોસીગિી ભરવામાાં 
આવે છે. 

પત્રિ-૧ 
સાંિગાનુાં નામ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા ખાલી જગ્યાની વિગત િેટલા સમયથી ખાલી 

પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ ૬ (૧) પશુદવાખાના, નાંદીસર તા.ગોધરા તા.૧૧-૦૮-૨૦૧૭ 

(૨) પશુદવાખાના, મોરા 
તા.મોરવાહડફ 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭ 

(૩) પશુદવાખાના, માંગલીયાણા, 
તા.શહેરા 

તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭ 

(૪) પશુદવાખાના, ધામણોદ તા.શહેરા તા.૦૮-૦૩-૨૦૧૯ 

(૫) પશુદવાખાના, અડાદરા 
તા,કાલોલ 

તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૪ 

(૬) પશુદવાખાના, હાલોલ તા.હાલોલ તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૮ 

ડરેસર વગષ-૪ ૧ (૧) પશુદવાખાના, કિોલા તા.હાલોલ તા.૨૫-૧૦-૨૦૧૭ 

પટાવાળા/એટેન્ડન્ટ/ 
એટેન્ડન્ટ કમ ડરે સર વગષ-૪ 

૮ (૧) પશુદવાખાના, ગોધરા તા.ગોધરા તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૭ 

(૨) પશુદવાખાના, ગોધરા તા.ગોધરા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

(૩) પશુદવાખાના, શહેરા તા.શહેરા તા.૩૦-૦૬-૨૦૦૧ 

(૪) પશુદવાખાના, શહેરા તા.શહેરા તા.૩૦-૦૬-૨૦૦૧ 

(૫) પશુદવાખાના, કાલોલ તા.કાલોલ તા.૩૦-૦૬-૨૦૦૬ 

(૬) પશુદવાખાના, હાલોલ તા.હાલોલ તા.૦૧-૦૮-૨૦૦૧ 

(૭) પશુદવાખાના, ઘોઘાંબા તા.ઘોઘાંબા તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 

(૮) પશુદવાખાના, જાાંબુઘોડા 
તા.જાાંબુઘોડા 

તા.૦૮-૦૧-૧૯૯૮ 

--------- 
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૨૪૦ 
િડોદરા વજલ્લામાાં રબર પ્લાન્ટમાાં આગ લાગતાાં િામદારોના મૃત્યુ 

* ૧૮૦૦૭ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા 
જીલ્લાના ધનોરા ગામ ખાતે આવેલ રીલાયન્સ ઈન્ડથટર ીઝના 
પોલી બ્જયુટાડાઈન રબરના પલાન્ટમાાં આગ લાગતા નવેમ્બર-
૨૦૧૮માાં ૩ કામદારોના મૃત્યુ િયેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ કામદારોના 
વારસદારોને કામદાર વળતર ધારા અને કામદાર રાજ્ય વીમા 
યોજના હેઠળ કેટલી રકમની સહાય ઉક્ત સ્થિસ્તએ ચુકવવામાાં 
આવી, 

  (૨) સદર કારખાનુાં કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના હેઠળ 
આવરી લેવાયેલ ન હોઈ ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ 
કામદારોના વારસદારોને તે હેઠળ કોઈ સહાય ચુકવાયેલ નિી કે 
ચુકવવાપાત્ર નિી પરાંતુ કામદાર વળતર ધારા હેઠળ કામદારોના 
વારસદારોને કુલ રૂા.૨૧,૨૧,૨૦૦/- વળતર ચુકવાયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સહાય ચુકવવામાાં ન આવી 
હોય તો તેના કારણો શા છે, અને 

  (૩) લાગુ પડતુાં નિી. 

 (૪) ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે?   (૪) લાગુ પડતુાં નિી. 
--------- 

૨૪૧ 
ખેડા વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૫ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં ડૉ.સસ્વતાબેન આાંબેડકર આાંતરજ્ઞાસ્તય 
લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૪ 
  રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-  

 (૩) ઉકત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે ?  

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૨૪૨ 
પાટણ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પરિોલેટીંગ િેલ બનાિિા બાબત 

* ૧૭૯૦૭ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્બનખેતી 
પરવાનગી આપતી વખતે જમીનના પાણીનુાં તળ જાળવી 
રાખવા પલોટ વાઇઝ ફરજીયાત પરકોલેટીંગ વેલ બનાવવાની 
જોગવાઇ કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પાટણ 
અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં િયેલા સ્બનખેતીના હુકમો પૈકી 
કેટલામાાં પરકોલેટીંગ વેલ બનાવવામાાં આવેલ છે અને કેટલામાાં 
બાકી છે, અને 

  (૨)  
વજલ્લો પરિોલેટીંગ િેલ 

બનાિેલ હોય િેસ 
પરિોલેટીંગ િેલ ન 
બનાિેલ હોય િેસ 

પાટણ ૫ ૩૪૬ 
બનાસકાાંઠા  ૦ ૬૫૮  

 (૩) ઉક્ત પરકોલેટીંગ વેલ ના બનાવવાના બદલ ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત સ્જલ્લાવાર કેટલા સ્કથસામાાં શા 
પગલાાં લીધાાં ? 

  (૩) સ્બનખેતી પરવાનગી મેળવયા બાદ બાાંધકામ 
૩(ત્રણ) વર્ષમાાં પૂણષ કરવાનુાં હોય છે. જિેી બાાંધકામની મુદત 
પૂણષ િાય ત્યાાં સુધીમાાં પરકોલેટીંગ વેલ બનાવવામાાં નહીં આવે 
તો સ્નયમોનુસારની કાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૪૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં વપ્ર-મેટર ીિ વશષ્યિૃવત્તની યોજના 

* ૧૬૬૬૮ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં સ્પ્ર-મેટર ીક સ્શષ્યવૃસ્ત્ત યોજના હેઠળ 
કેટલા સ્વદ્યાિીઓની દરખાથત મળી, 

  (૧) ૨,૩૮,૫૫૪ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વદ્યાિીઓની 
સ્શષ્યવૃસ્ત્ત માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨,૩૮,૫૫૪ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ સ્શષ્યવૃસ્ત્તની કેટલી રકમ 
સ્વદ્યાિીઓને ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) રૂ.૧૬,૧૪,૨૯,૭૫૦/- 

--------- 

૨૪૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૧૦ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૭૨૬ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૫૩૦ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૯૫૩૦ 

--------- 

૨૪૫ 
દાહોદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૭૮૯૬ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત બેરોજગારો 
નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

ક્રમ તાલુિો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

 વશવક્ષત અધાવશવક્ષત  

૧ દાહોદ ૨૯૪૧ ૨૧ ૨૯૬૨ 

૨ લીમખેડા ૮૩૭ ૧૦ ૮૪૭ 

૩ ધાનપુર ૩૬૧ ૨ ૩૬૩ 

૪ ગરબાડા ૧૦૨૬ ૧ ૧૦૨૭ 

૫ ઝાલોદ ૨૦૧૬ ૬ ૨૦૨૨ 

૬ ફતેપુરા ૧૦૨૫ ૪ ૧૦૨૯ 

૭ દેવગઢ બારીયા ૭૯૧ ૫ ૭૯૬ 

૮ સાંજલેી ૪૯૦ ૧ ૪૯૧ 

૯ સ્સાંગવડ ૨૭૦ ૦ ૨૭૦ 

િુલ ૯૭૫૭ ૫૦ ૯૮૦૭ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત તાલુકાવાર 
કેટલા બેરોજગારોને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ મુજબ 

પત્રિ-અ 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧/૦૬/ ૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧/૦૫/ ૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/ ૨૦૧૮ 

થી  

તા.૩૧/૦૫/ ૨૦૧૯ 

૧ દાહોદ ૧૨૦૪ ૯૯૭ 

૨ લીમખેડા ૨૩૬ ૨૫૫ 

૩ ધાનપુર ૬૪ ૫૮ 

૪ ગરબાડા ૨૩૮ ૧૪૩ 

૫ ઝાલોદ ૮૦૬ ૩૩૫ 

૬ ફતેપુરા ૧૪૯ ૭૫ 

૭ દેવગઢ બારીયા ૫૧૫ ૧૪૮ 

૮ સાંજલેી ૨૮ ૪૯ 

૯ સ્સાંગવડ ૦ ૨૫ 

િુલ ૩૨૪૦ ૨૦૮૫  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 
પૈકી કેટલાને ખાનગી અને કેટલાને સરકારી રોજગારી પૂરી 
પાડવામાાં આવી ?  

  (૩) સામેલ પત્રક ‘બ’ મુજબ 

પત્રિ-બ 
ક્રમ  તા.૦૧/૦૬/ ૨૦૧૭ 

થી  
તા.૩૧/૦૫/ ૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/ ૨૦૧૮  
થી  

તા.૩૧/૦૫/ ૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ સરકારી ૦ ૦ ૦ 

૨ ખાનગી ૩૨૪૦ ૨૦૮૫ ૫૩૨૫ 

િુલ ૩૨૪૦ ૨૦૮૫ ૫૩૨૫  
--------- 

૨૪૬ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૮૦૩૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લા નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત  

૧ જામનગર ૧૪૨૨૭ ૧૯૦૬ ૧૬૧૩૩ 

૨ દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૩૫૯૦ ૧૫૪ ૩૭૪૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?  

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 

લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

જામનગર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૨ જામજોધપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ કાલાવડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ધ્ોલ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૫ લાલપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ જોરડયા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

પત્રિ-બ 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ ખાંભાળીયા ૦ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૨ દ્વારકા ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 

૩ ભાણવડ ૦ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૪ કલ્યાણપુર ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૩૧ ૦ ૩૧ 

--------- 

૨૪૭ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૮૦૨૯ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત  

૧ રાજકોટ ૧૫૯૧૫ ૧૫૧૭ ૧૭૪૩૨ 

૨ પોરબાંદર ૫૯૩૭ ૨૮૧ ૬૨૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 
 

 (૩) બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?  

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ રાજિોટ વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને 
પુરી પાડિામાાં આિેલ સરિારી નોિરી 

રાજિોટ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ રાજકોટ ૦ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

૨ ગોંડલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ જતેપુર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪ ધોરાજી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ઉપલેટા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ જસદણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૭ સ્વાંસ્છયા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ કોટડા સાાંગાણી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ લોસ્ધકા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ પડધરી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ જામકાંડોરણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧ ૦ ૧ ૭ ૦ ૭ 

પત્રિ-બ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ પોરબાંદર વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને 

પુરી પાડિામાાં આિેલ સરિારી નોિરી 

પોરબાંદર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ પોરબાંદર ૯ ૦ ૯ ૩ ૦ ૩ 

૨ રાણાવાવ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૩ કુસ્તયાણા ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૨ ૦ ૧૨ ૩ ૦ ૩ 

--------- 

૨૪૮ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં મામલતદાર િચેરીનુાં બાાંધિામ 

* ૧૭૯૩૧ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ 
તાલુકાના માળીયા (હાટીના) તાલુકાની મામલતદાર કચેરીના 
નવા મકાનનુાં બાાંધકામ કરવાનુાં કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ આ મકાન બાાંધવાનુાં 
કામ ક્યા તબકેે  છે, અને 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ મકાન બાાંધવાનુાં કામ શરૂ િયેલ 
નિી. 

 (૩) આ કામ કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) પ્રથતુત કામે માગષ અને મકાન સ્વભાગ દ્વારા સુધારેલ 
વહીવટી માંજૂરી મેળવી કામ શરૂ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૪૯ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત યોજના 

* ૧૬૬૬૨ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૪૦ 

 (૨) ઉકત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૫૪૦ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) ૬,૦૫,૫૦૦/- 
--------- 
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૨૫૦ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાાં જમીન ભાડેથી અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૫૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પડતર, 
ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ 
આપવાનાાં હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ છે. 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરરયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શુન્ય. 

 (૩) ઉકત મળેલ ફરરયાદો સાંદભે શાાં પગલાાં ભરવામાાં 

આવયા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ-૧ 
તા.૧/૬/૧૭ થી ૩૧/૫/૧૯ 

જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

બોટાદ અમરેલી 

ક્રમ તાલુિો ક્ષેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

તાલુિો ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૧ બોટાદ ૧૧૦૦૦૦ અમરેલી ૦ 

૨ ગઢડા ૧૦૬૦૦ વડીયા ૧૪૨૦૨ 

૩ રાણપુર ૪૯૦૦ લાઠી ૦ 

૪ બરવાળા નીલ બાબરા ૫૧૧૦૦ 

૫   સાવરકુાં ડલા ૪૯૦૦ 

૬   લીલીયા ૪૯૦૦ 

૭   ધારી ૦ 

૮   બગસરા ૦ 

૯   ખાાંભા ૦ 

૧૦   રાજુલા ૫૦૧૪૧ 

૧૧   જાફરાબાદ ૪૯૦૦ 

િુલ ૧૨૫૫૦૦  ૧૩૦૧૪૩ 

--------- 

૨૫૧ 
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં રાહતદરે ઘાસ વિતરણ 

* ૧૭૩૭૬ શ્રી િાવન્તભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા અને 
પાટણ સ્જલ્લામાાં અપુરતા વરસાદનાાં કારણે પશુઓને બચાવવા 
રાહતદરે ઘાસ સ્વતરણ કરવાનુાં આયોજન કરાયુાં છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા ચાર માસમાાં કેટલા 
કેન્રો પર કેટલા જથ્િામાાં ઘાસ સ્વતરણ કરવામાાં આવયુ, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા ચાર માસમાાં બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં ૨૮ કેન્રો પર કુલ ૫૬,૫૧,૧૦૩ સ્ક.ગ્રા. તિા પાટણ 
સ્જલ્લામાાં ૨૯ કેન્રો પર કુલ ૨૯,૮૨,૫૭૨ સ્ક.ગ્રા. ઘાસના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવયુાં છે. 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જીલ્લાઓમાાં અપુરતા ઘાસના જથ્િા 
અાંગે કેટલી ફરીયાદો મળી, અને આ અાંગે શા પગલાાં ભરવામાાં 

આવયા?  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં અપુરતા 
ઘાસના જથ્િા અાંગેની ૧૧ ફરરયાદો મળેલ હતી, જ ેઅરજીઓ 

અન્વયે માાંગણી મુજબ પુરતુાં ઘાસ ફાળવેલ છે. પાટણ સ્જલ્લામાાં 
અપુરતા ઘાસના જથ્િા અાંગે કોઇ ફરરયાદ મળેલ ન હોવાિી 
પાટણ સ્જલ્લામાાં તે અાંગે કોઇ પગલાાં ભરવાનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

--------- 

૨૫૨ 
નિસારી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૩ શ્રી નરેશભાઇ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૪૨૨૦ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૫૩ 
અમરેલી અને સુરત વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગાર 

* ૧૮૦૧૧ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, 

  (૧)  

વજલ્લો 
નોંધાયેલ બેરોજગારો 

િુલ 
વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

અમરેલી ૧૧૯૮૨ ૪૪૨ ૧૨૪૨૪ 

સુરત ૨૩૧૪૧ ૮૭૯ ૨૪૦૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તથા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
અમરેલી વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ અમરેલી ૪૦૬ ૧૮૧ ૫૮૭ ૨૬ ૦ ૨૬ 

૨ જાફરાબાદ ૧૩ ૦ ૧૩ ૭ ૦ ૭ 

૩ બગસરા ૩ ૦ ૩ ૮ ૦ ૮ 

૪ રાજુલા ૨ ૦ ૨ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૫ લીલીયા ૭ ૦ ૭ ૩ ૦ ૩ 

૬ બાબરા ૯ ૦ ૯ ૧ ૦ ૧ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૭ કુકાવાવ ૨૦ ૧ ૨૧ ૭ ૦ ૭ 

૮ ધારી ૬ ૦ ૬ ૧૮ ૦ ૧૮ 

૯ સાવરકુાં ડલા ૨૭ ૦ ૨૭ ૧૩ ૦ ૧૩ 

૧૦ ખાાંભા ૨૮ ૦ ૨૮ ૪ ૦ ૪ 

૧૧ લાઠી ૧૦ ૦ ૧૦ ૧૯ ૦ ૧૯ 

િુલ ૫૩૧ ૧૮૨ ૭૧૩ ૧૧૭ ૦ ૧૧૭ 

પત્રિ-બ 
સુરત વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ સુરત શહેર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ચોયાષસી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઓલપાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ મહુવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ કામરેજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ પલસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ માાંગરોળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૫૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં િાચા મિાનો 

* ૧૮૦૫૬ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લાના 
મોડાસા અને ધનસુરા તાલુકામાાં તાલુકાવાર કેટલા કાચા 
મકાનો છે, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લાના 
મોડાસા તાલુકામાાં કુલ ૬૬૧૭ અને ધનસુરા તાલુકામાાં કુલ 
૪૫૭૯ મળી કુલ ૧૧૧૯૬ કાચા મકાનો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલા કાચા 
મકાનો પાકા બનાવવામાાં આવયા, અને 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં નીચે મુજબ પાકા મકાનો બનાવેલ 
છે. 

અનુ 
તાલુિાનુાં 

નામ 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

૧ મોડાસા ૬૬૦ ૨૬૫ ૯૨૫ 

૨ ધનસુરા ૫૬૬ ૧૬૯ ૭૩૫ 

િુલ ૧૨૬૬ ૪૩૪ ૧૬૬૦ 
 

 (૩) ઉક્ત બાકી કાચા મકાનોને ક્યાાં સુધીમાાં પાકા 
બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) મોડાસા અને ધનસુરા તાલુકામાાં બાકી રહેલા કાચા 
આવાસો સરકારશ્રી દ્વારા વખતોવખત આપવામાાં આવતા 
લક્ષયાાંક મુજબ માંજૂર કરવાની કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૫૫ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૧૦ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા  (તળાજા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલ છે, 

  (૧)  

વજલ્લો 
નોંધાયેલ બેરોજગારો 

િુલ 
વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

ભાવનગર ૧૭૪૦૮ ૧૯૭૮ ૧૯૩૮૬ 

બોટાદ ૪૪૦૬ ૨૦૩ ૪૬૦૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
ભાિનગર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ ભાવનગર ૩૮ ૦ ૩૮ ૦ ૦ ૦ 

૨ પાલીતાણા ૧૯ ૦ ૧૯ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગારીયાધાર ૫ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઘોઘા ૯ ૦ ૯ ૦ ૦ ૦ 

૫ જસેર ૧૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ મહુવા ૧૫ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૭ સ્શહોર ૧૫ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૮ તળાજા ૨૭ ૦ ૨૭ ૦ ૦ ૦ 

૯ વલ્લભીપુર ૮ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ઉમરાળા ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૫૦ ૦ ૧૫૦ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ-બ 
બોટાદ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ બોટાદ ૪ ૦ ૪ ૧૬ ૦ ૧૬ 

૨ ગઢડા ૮ ૦ ૮ ૧૪ ૦ ૧૪ 

૩ બરવાળા ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૪ રાણપુર ૨ ૦ ૨ ૮ ૦ ૮ 

િુલ ૧૪ ૦ ૧૪ ૪૧ ૦ ૪૧ 

--------- 
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૨૫૬ 
ઉમરપાડા તાલુિામાાં પ્રિાસન સ્થળ વિિસાિિા માંકદરોનુાં બાાંધિામ 

* ૧૮૦૫૨ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 

સુરત સ્જલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાાં પ્રવાસન થિળ તરીકે 

સ્વક્સાવવા માટે માંરદરોના બાાંધકામ માટે ટેન્ડર માંગાવવામાાં 

આવેલ તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ક્યા માંરદરના બાાંધકામ માટે કઇ 

એજન્સીને કેટલી રકમના ખચે ક્યાાં સુધીમાાં માંરદર બાાંધકામની 

કામગીરી સોંપવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

(૧) શ્રી સ્નરાાંત રામજી માંરદર માટે મેસસષ બી.ટી.પટેલને 

રૂ.૩.૬૦ કરોડના ખચે ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધીમાાં 

બાાંધકામની કામગીરી પૂણષ કરવા સોપવામાાં આવી છે. 

(૨) શ્રી ભાિીજી મહારાજ માંરદર માટે મેસસષ બી.ટી.પટેલને 

રૂ.૩.૬૭ કરોડના ખચે ડીસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધીમાાં 

બાાંધકામની કામગીરી પૂણષ કરવા સોપવામાાં આવી છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત કામગીરી ક્યા તબકેે  છે ?   (૩)  

(૧)શ્રી સ્નરાાંત રામજી માંરદરની કામગીરીમાાં ધમષશાળા, ટોઇલેટ 

બ્જલોક તિા પીવાના પાણીની પરબના બાાંધકામની કામગીરી 

પૂણષતાના આરે છે તિા માંરદરના કામ માટેના ફાઉન્ડેશનની 

કામગીરી પૂણષ કરેલ છે. 

(૨)શ્રી ભાિીજી મહારાજ માંરદર ખાતે ધમષશાળાના બાાંધકામમાાં 

પહેલા માળ સુધીની કામગીરી પૂણષ િયેલ છે તિા ટોઇલેટ તિા 

માંરદરના કામ માટેના ફાઉન્ડેશનની કામગીરી પૂણષ કરેલ છે. 

--------- 

૨૫૭ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૨૪ શ્રી અવશ્વનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા અને 

અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 

અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, 

  (૧)  

વજલ્લો 
નોંધાયેલ બેરોજગારો 

િુલ 
વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

સાબરકાાંઠા ૧૨૩૯૧ ૨૭૦ ૧૨૬૬૧ 

અરવલ્લી ૮૪૨૪ ૧૩૪ ૮૫૫૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 

સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 

બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 

શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 

ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 

લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 

થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 

દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 
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પત્રિ-અ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ રહાંમતનગર ૨૯ ૦ ૨૯ ૨૭ ૦ ૨૭ 

૨ ઈડર ૨૧ ૦ ૨૧ ૧૮ ૦ ૧૮ 

૩ વડાલી ૫ ૦ ૫ ૩ ૦ ૩ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૬ ૦ ૬ ૧૪ ૦ ૧૪ 

૫ પોશીના ૪ ૦ ૪ ૭ ૦ ૭ 

૬ સ્વજયનગર ૧૮ ૦ ૧૮ ૨૫ ૦ ૨૫ 

૭ પ્રાાંતીજ ૨૨ ૦ ૨૨ ૫૨ ૦ ૫૨ 

૮ તલોદ ૧૮ ૦ ૧૮ ૧૧ ૦ ૧૧ 

િુલ ૧૨૩ ૦ ૧૨૩ ૧૫૭ ૦ ૧૫૭ 

પત્રિ-બ 

અરિલ્લી વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ બાયડ ૫ ૦ ૫ ૬ ૦ ૬ 

૨ સ્ભલોડા ૩૧ ૦ ૩૧ ૨૭ ૦ ૨૭ 

૩ ધનસુરા ૩ ૦ ૩ ૫ ૦ ૫ 

૪ માલપુર ૧૩ ૦ ૧૩ ૫ ૦ ૫ 

૫ મેઘરજ ૧૦ ૦ ૧૦ ૧૮ ૦ ૧૮ 

૬ મોડાસા ૨૬ ૦ ૨૬ ૨ ૦ ૨ 

િુલ ૮૮ ૦ ૮૮ ૬૩ ૦ ૬૩ 

--------- 

૨૫૮ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૨૦ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, 

  (૧)  

વજલ્લો 
નોંધાયેલ બેરોજગારો 

િુલ 
વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

મહેસાણા ૧૦૪૧૭ ૨૫૬ ૧૦૬૭૩ 

પાટણ ૨૧૩૩૭ ૫૮૩ ૨૧૯૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 
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પત્રિ-અ 

પાટણ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ પાટણ ૧૩૨ ૧૭ ૧૪૯ ૨૩ ૦ ૨૩ 

૨ સરથવતી ૯૨ ૭ ૯૯ ૧૪ ૦ ૧૪ 

૩ સ્સધ્ધપુર ૧૦૧ ૫ ૧૦૬ ૨૧ ૦ ૨૧ 

૪ ચાણથમા ૯૮ ૩ ૧૦૧ ૧૬ ૦ ૧૬ 

૫ સમી ૩૨ ૦ ૩૨ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૬ શાંખેશ્વર ૨૬ ૦ ૨૬ ૬ ૦ ૬ 

૭ હારીજ ૪૬ ૨ ૪૮ ૨૧ ૦ ૨૧ 

૮ રાધનપુર ૫૨ ૩ ૫૫ ૧૮ ૦ ૧૮ 

૯ સાાંતલપુર ૩૭ ૧ ૩૮ ૧૦ ૦ ૧૦ 

િુલ ૬૧૬ ૩૮ ૬૫૪ ૧૪૦ ૦ ૧૪૦ 

પત્રિ-બ 

મહેસાણા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ મહેસાણા ૩૩ ૧ ૩૪ ૩૩ ૦ ૩૩ 

૨ વીસનગર ૨૯ ૦ ૨૯ ૩૫ ૦ ૩૫ 

૩ ઉંઝા ૧૯ ૧ ૨૦ ૨૦ ૦ ૨૦ 

૪ વડનગર ૨૬ ૦ ૨૬ ૩૧ ૦ ૩૧ 

૫ વીજાપુર ૩૫ ૦ ૩૫ ૫૦ ૦ ૫૦ 

૬ બેચરાજી ૧૦ ૦ ૧૦ ૭ ૦ ૭ 

૭ ખેરાલુ ૩૧ ૦ ૩૧ ૨૩ ૦ ૨૩ 

૮ કડી ૧૬ ૦ ૧૬ ૨૬ ૦ ૨૬ 

૯ સતલાસણા ૫ ૦ ૫ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૧૦ જોટાણા ૨ ૦ ૨ ૨ ૦ ૨ 

િુલ ૨૦૬ ૨ ૨૦૮ ૨૩૮ ૦ ૨૩૮ 

--------- 

૨૫૯ 
જામનગર વજલ્લામાાં ખારા પાણીને મીઠુાં  બનાિિાનો પ્રોજકે્ટ 

* ૧૮૦૪૫ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 

સ્જલ્લાના જોડીયા ખાતે દૈસ્નક ૧૦ કરોડ લીટર દરરયાના ખારા 

પાણીને ડીસેલીનેશન દ્વારા મીઠુ પાણી બનાવવાના પ્રોજકે્ટની 

કામગીરી ક્યા તબકેે  છે, 

  (૧) હાલ આ પ્રોજક્ટ અાંતગષત આ કામોની એજન્સી મે. 

જોરડયા વોટર રડસેલીનેશન સ્લ., દ્વારા બાાંધકામ માટેની જરૂરી 

પયાષવરણીય માંજુરીઓ અને નાણાકીય વયવથિાપન માટેની 

કાયાષવાહી પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 
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 (૨) ઉક્ત કામગીરી કયાાં સુધીમાાં પુણષ િશે,   (૨) પયાષવરણીય માંજુરીઓ અને નાણાકીય વયવથિાપન 

મળ્યા બાદ બે વર્ષમાાં કામગીરી પુણષ કરવાનુાં આયોજન છે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી કઇ એજન્સી દ્વારા કરવામાાં આવે 

છે, અને 

  (૩) આ કામગીરી મે. જોરડયા વોટર રડસેલીનેશન સ્લ 

દ્વારા કરવામાાં આવી રહેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત મીઠુાં  પાણી ક્યા દરિી ખરીદવામાાં આવશે?   (૪) ટેન્ડરમાાં મળેલા અને સરકારશ્રીએ માંજુર કરેલા ભાવો 
અનુસાર ઇજારદાર પાસેિી પ્રસ્ત દીન ૧૦૦ એમ.એલ. પાણી 
વેચાણ લેવા માટે રૂ. ૫૭/- પ્રસ્ત હજાર લીટરના દરે 
Commercial Operation Date પછીના બે વર્ષ સુધી તિા 
ત્યારબાદ પુરા કન્સેશન સમયગાળા દરમ્યાન રૂ. ૫૭/- પ્રસ્ત 
હજાર લીટરના ભાવિી દર વર્ે ઉત્તરોત્તર ૩ ટકાના વધારા સાિે 
ખરીદવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૨૬૦ 
સુરેન્રનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૭૯ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
સુરેન્રનગર અને અમદાવાદ જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી 
પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા 
વેચાણ આપવાના હુકમો કરવામાાં આવયા, 

  (૧) પત્રિ-૧ માાં સામેલ રાખેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 
જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરીયાદો સરકારને 
મળેલ છે, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવયા ? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

પત્રિ-૧ 

સુરેન્રનગર અમદાિાદ 

ક્રમ તાલુિો 
સરિારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની 

જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 
ક્રમ તાલુિો 

સરિારી પડતર, ખરાબા અને ગૌચરની 
જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) 

૧ ચોટીલા ૬૭૫૯૮.૮૮ ૧ ઘાટલોરડયા ૦ 

૨ ચુડા ૨૫૦ ૨ વેજલપુર ૦ 

૩ ધ્ાાંગધ્ા ૩૨૧૬ ૩ સાબરમતી ૦ 

૪ પાટડી ૯૨૮૨૩ ૪ વટવા ૦ 

૫ મુળી ૭૦૬૪૭ ૫ મસ્ણનગર ૦ 

૬ લખતર ૧૧૦૦૦ ૬ અસારવા ૦ 

૭ વઢવાણ ૨૧૬૩૪ ૭ દસિોઇ ૦ 

૮ સાયલા ૭૭૯૮૩૮ ૮ સાણાંદ ૦ 

   ૯ સ્વરમગામ ૦ 

   ૧૦ માાંડલ ૨૧૦૦ 

   ૧૧ દેત્રોજ-રામપુરા ૦ 

   ૧૨ ધોળકા ૦ 

   ૧૩ બાવળા ૦ 

   ૧૪ ધાંધુકા ૦ 

   ૧૫ ધોલેરા ૧૫૦૧૫૨૦૧ 

--------- 
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૨૬૧ 
મોરબી વજલ્લામાાં પાાંજરાપોળને સબસીડી 

* ૧૭૯૨૮ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી ખાતેની 
પાાંજરાપોળને છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી સબસીડી 
ચૂકવવામાાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી ખાતે 
આવેલ પાાંજરાપોળને છેલ્લા બે વર્ષમાાં કોઈ સબસીડી ચૂકવવામાાં 
આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સબસીડી ચૂકવવાની બાકી 
છે, 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી સબસીડી ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૨ 
રાજ્યમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૨૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
થિપાતા ઉદ્યોગોમાાં ૮૫% થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાની 
સરકારની નીસ્ત છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં થિપાતા કેન્ર સરકારના 
સાહસોમાાં ૮૫% થિાસ્નકોને રોજગારી ન અપાતી હોવાની 
હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા જી. 
શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને રડસેમ્બર અાંસ્તત 
થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર કરવામાાં આવતી હોઈ, 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ કેન્ર 
સરકારના જાહેર સાહસોના કુલ ૨૬ એકમો પૈકી ૦૭ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાય છે જ્યારે ૧૯ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 

 (૩) જો હા, તો કેન્ર સરકારના સાહસોમાાં ૮૫% 
થિાસ્નકોને રોજગારી ન અપાતી હોવાના કારણો શાાં છે? 

  (૩)  
૧. કેન્ર સરકાર હથતકના જાહેર સાહસોમાાં કેન્રીયકૃત 

કિાએિી ભરતી, બદલી, બઢતી િતી હોઈ, થિાસ્નકોની 
સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 

૨. મેનેજરીયલ/સુપરવાઈઝર કિામાાં નોકરીદાતાની જ ે તે 
િેત્રના જરૂરરયાત મુજબના અનુભવી થિાસ્નક ઉમેદવારો 
ઉપલબ્જધ ન િવાના કારણોસર થિાસ્નકોની સ્નયત 

ટકાવારી જળવાતી નિી. 
--------- 

૨૬૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૭૮ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ 
સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
સ્વકસસ્ત જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ 
મળી, 

  (૧) ૭૨૩૦ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૭૨૩૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૭૨૩૦ 

--------- 

૨૬૪ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૧ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 

દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 
તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ 
પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓ 
સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી અને તે અાંતગષત 

સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 
 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨)  
૧. IMD એ "વાયુ" વાવાઝોડાની ચેતવણી આપતાાં તેની 

તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં આવી. 
૨.  તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરૂમ 

(DEOC) ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 
૩.  આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 

આવયુાં. 
૪.  થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) ખાત ે

િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે 
યોજવામાાં આવી. 

૫.  િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
સત્તામાંડળએ સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા 
કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ 
કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો કોન્ફરન્સિી "વાયુ 
વાવાઝોડા" અાંગેની ચેતવણી આપી તેમજ તેને પહોંચી 
વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 

૬.  ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. 
જ ે અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ, ૨૦૦૫ની જોગવાઈ 
હેઠળ તુતષજ રાજ્ય કિાએ Incident Commander 
તરીકે અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી 
સાંભાળી અને સ્જલ્લા કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી 
સાંભાળી. 

૭.  સાંભસ્વત આફત મદદરૂપ િવા MPCS તૈયાર કરવામાાં 
આવયા હતા. 

૮.  સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 
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૯.  હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત 
રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની 
મદદ લઈને વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી 
વધુ નુકશાન િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય 
સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૦.  હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી 
તિા સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા 
અને ઝડપ જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રી અને માન.મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રીને તેમજ રાજ્યના Crisis Management 

Group અવગત કરવામાાં આવતા હતા, જિેી કરીને તે 
બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી 
સ્નણષયો લઈ શકાય. 

૧૧.  જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ 
અને શુાં ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. 
તેમજ વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને 
વાકેફ કરવામાાં આવેલ. 

૧૨.  રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર 
રહેવા સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે 
જણાવવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૩.  થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ 
કલાક શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં 
આવયા હતા. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા 
બુલરેટનમાાં દશાષવેલ મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ 
ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ 
હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં કોઈ અડચણ ઉભી ન 
િાય. 

૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને 
ફાળવવામાાં આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે 
તેઓના સેટેલાઈટ ફોન ચાલુ હાલત છે કેમ તેની 
ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 

૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા 
કરવામાાં આવી હતી. 

૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન 
અાંતગષત સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે 
માનક કાયષ પધ્ધસ્ત (Standard Operating 

Procedure) ની જાણકારી આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 

પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ 
કરવામાાં આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને 
વાવાઝોડાિી બચવા અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયક્લોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 
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 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 

અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, "વાયુ" ની બચાવ કામગીરી 
અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરૂપ િયેલ હતા. 

--------- 

૨૬૫ 
જામનગર વજલ્લામાાં ડૉ.સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૬૬૪૩ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં જામનગર સ્જલ્લામાાં ડૉ. સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, અને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૮ 
રૂ.૧૫,૦૦,૦૦૦/- 

 (૩) ઉક્ત યોજનામાાં યુગલ દીઠ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે? 

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૨૬૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૪ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસસ્ત 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૯૦૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૯૦૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૯૯૦૦ 

--------- 

૨૬૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત્ત યોજના 

* ૧૬૬૬૦ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત્ત યોજના 
અન્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૪૦ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૫૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૬,૦૫,૫૦૦/- 
--------- 
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૨૬૮ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં જમીનમાાં શરતભાંગ િરી સરિારી પડતર દાખલ િરિા બાબત 

* ૧૭૯૮૫ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગાાંધીનગર અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલી 
જમીનમાાં શરતભાંગ કરી સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  
 તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 
સુધી શરતભાંગ 
િરી સરિારી 
પડતર દાખલ 
િરિાના થયેલ 

હુિમો 

તા.૦૧-૦૬-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 
સુધી શરતભાંગ 
િરી સરિારી 
પડતર દાખલ 
િરિાના થયેલ 

હુિમો 

િુલ બે 
િષામાાં 

શરતભાંગ 
િરી 

સરિારી 
પડતર 
દાખલ 

િરિાના 
થયેલ 
હુિમો 

ગાાંધીનગર 
ક્ષેત્રફળ 
(ચો.મી.માાં) 

૬૮૯૭ ચો.મી. ૨૬૦ ચો.મી. ૭૧૫૭ 
ચો.મી. 

મહેસાણા 
ક્ષેત્રફળ 
(ચો.મી.માાં) 

"શૂન્ય" "શૂન્ય" "શૂન્ય" 

 

 (૨) સરકારી પડતર દાખલ કરવાના હુકમો કયાષ હોય તે 
પૈકી કેટલી જમીનનો કબ્જજો સરકાર દ્વારા લેવામાાં આવયો, અને 

  (૨)  
ગાાંધીનગર ૨૬૦ ચો.મી. 
મહેસાણા પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જમીનનો કબ્જજો લેવાનો 
બાકી છે અને બાકી રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૩)  
ગાાંધીનગર ઉક્ત સ્થિસ્તએ િે. ૬૮૯૭ ચો.મી. જમીનમાાં 

સરકાર દાખલ કરેલ સ્કથસામાાં અત્રેની કોટષમાાં 
(ના.કલે.શ્રી.જ.સુ. અપીલ) સમિ સ્વવાદ 
અરજી દાખલ િયેલ હોઈ તેમજ નામ.સ્સવીલ 
કોટષમાાં મનાઈ અરજીની સુનાવણી ચાલુ 
હોવાિી કબજો લેવામાાં આવેલ નિી. 

મહેસાણા પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૬૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૨૦ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૨૭૫૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૭૩૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૨૭૩.૪૦ લાખ 
--------- 
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૨૭૦ 
રાજ્યમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૧૬ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
થિપાતા ઉદ્યોગોમાાં ૮૫% થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાની 
સરકારની નીસ્ત છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં થિપાતા કેન્ર સરકારના 
સાહસોમાાં ૮૫% થિાસ્નકોને રોજગારી ન અપાતી હોવાની 
હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા જી. 

શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને રડસેમ્બર અાંસ્તત 
થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર કરવામાાં આવતી હોઈ, 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ કેન્ર 
સરકારના જાહેર સાહસોના કુલ ૨૬ એકમો પૈકી ૦૭ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાય છે જ્યારે ૧૯ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 

 (૩) જો હા, તો કેન્ર સરકારના સાહસોમાાં ૮૫% 
થિાસ્નકોને રોજગારી ન અપાતી હોવાના કારણો શાાં છે? 

  (૩)  

૧. કેન્ર સરકાર હથતકના જાહેર સાહસોમાાં કેન્રીયકૃત 
કિાએિી ભરતી, બદલી, બઢતી િતી હોઈ, થિાસ્નકોની 
સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 

૨. મેનેજરીયલ/સુપરવાઈઝર કિામાાં નોકરીદાતાની જ ે તે 
િેત્રના જરૂરરયાત મુજબના અનુભવી થિાસ્નક ઉમેદવારો 
ઉપલબ્જધ ન િવાના કારણોસર થિાસ્નકોની સ્નયત 

ટકાવારી જળવાતી નિી. 

--------- 

૨૭૧ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં જમીનોમાાં તિરારી િેસો 

* ૧૭૮૮૭ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી જમીનોમાાં, કેટલા 
તકરારી કેસો નવા દાખલ િયા, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ છેલ્લા બે િષામાાં આિેલ તિરારી િેસો 

ગાાંધીનગર ૫૩૯ 

દહેગામ ૨૬૪ 

કલોલ ૨૯૮ 

માણસા ૧૯૬ 

િુલ ૧૨૯૭ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવયો?   (૨)  

ગાાંધીનગર ૪૮૨ 

દહેગામ ૨૪૯ 

કલોલ ૨૭૩ 

માણસા ૧૯૦ 

િુલ ૧૧૯૪  
--------- 
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૨૭૨ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પશુદિાખાનાઓમાાં ડૉક્ટરોની જગ્યાઓ 

* ૧૮૪૩૭ ડો. અવનલ ોવષયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા પશુ દવાખાનાઓ કઈ 
જગ્યાએ આવેલા છે, 

  (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લો 

અ.ન. તાલુિાનુાં 
નામ 

પશુદિાખાનાની 
સાંખ્યા 

પશુદિાખાનાનુાં 
સ્થળ 

૧ બાયડ ૩ બાયડ 

સાઠાંબા 

ગાબટ 

૨ સ્ભલોડા ૬ સ્ભલોડા 

   ટોરડા 

   શામળાજી 

   લુસડીયા 

   ખેરાડીગામ 

   મઉ 

૩ ધનસુરા ૨ ધનસુરા 

   આકરૂન્દ 

૪ મોડાસા ૩ મોડાસા 

   મેઢાસણ 

   ટીંટોઈ 

૫ માલપુર ૧ માલપુર 

૬ મેધરજ ૫ મેધરજ 

   રામગઢી 

   કાલીયાકુવા 

   રેલ્લાવાડા 

   કસાણા 

સાબરકાાંઠા સ્જલ્લો 

અ.ન. તાલુિાનુાં 
નામ 

પશુદિાખાનાની 
સાંખ્યા 

પશુદિાખાનાનુાં 
સ્થળ 

૧ રહાંમતનગર ૫ રહાંમતનગર 

ગાભોઈ 

ઇલોલ 

   ગઢોડા 

   રાજને્રનગર 

૨ ઇડર ૩ ઇડર 

   જાદર 

   સ્ચત્રોડા 

૩ વડાલી ૨ વડાલી 

   ડોભાડા 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૩ ખેડબ્રહ્મા 

   ખેરોજ 

   લક્ષમીપુરા 

૫ પોશીના ૧ પોશીના 
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૬ પ્રાાંસ્તજ ૪ પ્રાાંસ્તજ 

   ઘડી 

   તખતગઢ 

   સોનાસણ 

૭ તલોદ ૨ તલોદ 

   પુાંસરી 

૮ સ્વજયનગર ૩ સ્વજયનગર 

   આાંતરસુબા 

   સ્ચઠોડા 
 

 (૨) ઉક્ત દવાખાનાઓમાાં પશુ ડૉક્ટરોની કેટલી 

જગ્યાઓ માંજૂર િયેલી છે. 

  (૨) પશુદવાખાનાઓમાાં પશુ ડૉક્ટરોની માંજૂર જગ્યાઓ 

અ.ન. વજલ્લાનુાં 

નામ 

પશુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

માંજૂર મહેિમ 

૧ અરવલ્લી ૧૫ 

૨ સાબરકાાંઠા ૧૮  
 (૩) ઉક્ત માંજૂર જગ્યાઓમાાં કેટલા ડૉક્ટરોની જગ્યાઓ 

ભરેલી છે અને કેટલી ખાલી છે? 

  (૩) ડૉક્ટરની ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાની મારહતી 

અ.ન. વજલ્લાનુાં નામ પશુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

ભરાયેલ ખાલી 

૧ અરવલ્લી ૧૦ ૫ 

૨ સાબરકાાંઠા ૧૦ ૮  
 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓમાાં ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૪) શક્ય તેટલી ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૭૩ 
મોરબી વજલ્લામાાં જમીન ભાડે અથિા િેચાણથી આપિા બાબત 

* ૧૭૯૭૫ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (મોરબી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

મોરબી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પડતર ખરાબા અને 

ગૌચરની કેટલી જમીન ભાડે અિવા વેચાણ આપવાના હુકમો 

કરવામાાં આવયા, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિો સરિારી પડતર, ખરાબા અને 

ગૌચરની જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ 

(ચો.મી.) 

૧ મોરબી ૬૦૨૪૦-૦૦ 

૨ ટાંકારા ૪૦૫૦૭૫-૦૦ 

૩ વાાંકાનેર ૬૩૬૮૮૬-૦૦ 

૪ હળવદ ૪૧૨૫૬-૦૦ 

૫ માળીયા(મીં) ૨૭૭૪૨૧૮૫-૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાડે અિવા વેચાણ આપેલ 

જમીનમાાં હેતુફેર ઉપયોગ િવા અાંગેની કેટલી ફરરયાદો સરકારને 

મળેલ છે, 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો સાંદભે શાાં પગલાાં ભરવામાાં 

આવયા?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૭૪ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૨ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૧૭૪૬૧ 

 (૨)  ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૭૫ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પશુઓ ખરીદિા માટે અરજીઓ 

* ૧૬૦૯૬ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર દુધાળા પશુઓ ખરીદવા 
માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) આવી કોઈ યોજના અમલમાાં નિી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી અને કેટલી 
નામાંજૂર કરી, 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અરજી નામાંજૂર કરી હોય તો તેના કારણો શાાં 
છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજૂર અરજીઓ પૈકી કેટલા 
લાભાિીને કેટલી રકમની સહાય ચૂકવી? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૬૯૭ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ 
બાકી છે, અને 

  (૧) ૮૭૨૧ 

 (૨)  ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ િઈ ગયેલ છે. 

--------- 

૨૭૭ 
જૂનાગઢ અને િડોદરા વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૧૪ શ્રી ભીખાભાઈ ોષી (જુનાગઢ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ અને 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, 

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

જૂનાગઢ ૧૪૭૦૮ ૭૨૨ ૧૫૪૩૦ 

વડોદરા ૨૬૭૭૫ ૮૯૧ ૨૭૬૬૬ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 

બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
જુનાગઢ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ જુનાગઢ ૩ ૦ ૩ ૨ ૦ ૨ 

૨ મેદરડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ વાંિલી ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૪ કેશોદ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

૫ માળીયા ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંગરોળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ માણાવદર ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભેસાણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ સ્વસાવદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૬ ૦ ૬ ૪ ૦ ૪ 

પત્રિ-બ 
િડોદરા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ વડોદરા ગ્રામ્ય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ સાવલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ પાદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સ્શનોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ કરજણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ડભોઈ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ વાઘોડીયા ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ડેસર ૦  ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૭૮ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૭૦૦ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 
દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 
તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના 
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રોજ પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત 
અસ્ધકારીશ્રીઓ સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી 

અને તે અાંતગષત સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 
 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કાંઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨) ૧. IMD એ ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ની ચેતવણી 
આપતાાં તેની તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં 
આવી. 
૨. તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO)ને સ્જલ્લા કાં ટર ોલરુમ 
(DEOC)ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવયુાં. 
૩. આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 
આવયુાં. 
૪. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સને્ટર (SEOC) ખાતે િાઈસીસ 
મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે યોજવામાાં આવી. 
૫. િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 

અસ્ધકારીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળએ 
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા 
પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો 
કોન્ફરન્સિી ‘‘વાયુ વાવાઝોડા’’ અાંગેની ચેતવણી આપી 
તેમજ તેને પહોંચી વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 
૬. ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. જ ે
અાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ તુતષજ 
રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને સ્જલ્લા 
કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 

૭. સાંભસ્વત આફત સમયે સાિે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર 
કરવામાાં આવયા હતા. 
૮. સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 
૯. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત રાજ્ય 
આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની મદદ લઈને 
વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી વધુ નુકશાન 
િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં 
થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 
૧૦. હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને ઝડપ 

જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રી અને માન.મુખ્ય સસ્ચવશ્રીને તેમજ 
રાજ્યના Crisis Management Group અવગત કરવામાાં 
આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે યોગ્ય સ્વચારણા બાદ 
રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ શકાય. 
૧૧. જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ અને શુાં 
ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. તેમજ 
વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને વાકેફ 
કરવામાાં આવેલ. 
૧૨. રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર રહેવા 



135 

સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે જણાવવામાાં આવયુાં 
હતુાં. 

૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ કલાક 
શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા હતા. 
હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા બુલેરટનમાાં દશાષવેલ 
મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના 
માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં 
કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 
૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને ફાળવવામાાં 
આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે તેઓના સેટેલાઈટ ફોન 
ચાલુ હાલત છે કેમ તેની ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 
૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 

જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા કરવામાાં 
આવી હતી. 
૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન અાંતગષત 
સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે માનક કાયષ 
પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) ની જાણકારી 
આપવામાાં આવેલ હતી. 
૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ કરવામાાં 
આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને વાવાઝોડાિી બચવા 
અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયકલોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, ‘‘વાયુ’’ની બચાવ 
કામગીરી અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરુપ િયેલ હતા. 

--------- 

૨૭૯ 
આણાંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૦૯ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

આણાંદ ૧૯૩૯૯ ૬૯૦ ૨૦૦૮૯ 

ભરૂચ ૧૧૫૫૨ ૪૦૮ ૧૧૯૬૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 
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 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ આણાંદ વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને પુરી પાડિામાાં આિેલ 

સરિારી નોિરી 

આણાંદ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 
૧ આણાંદ  ૧ ૦ ૧ ૪૫ ૦ ૪૫ 
૨ ખાંભાત ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ 
૩ બોરસદ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 
૪ પેટલાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ ઉમરેઠ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ આાંકલાવ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ સોજીત્રા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ તારાપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૦ ૨ ૪૬ ૨ ૪૮ 

પત્રિ-બ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ ભરૂચ વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને પુરી પાડિામાાં આિેલ સરિારી 

નોિરી 

ભરૂચ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 
૧ ભરૂચ ૪૩ ૦ ૪૩ ૦ ૦ ૦ 
૨ જાંબુસર ૨૨ ૦ ૨૨ ૦ ૦ ૦ 
૩ આમોદ ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 
૪ વાસ્લયા ૩ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 
૫ હાાંસોટ ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ 
૬ વાગરા ૭ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ 
૭ અાંકલેશ્વર ૨૭ ૦ ૨૭ ૦ ૦ ૦ 
૮ ઝઘડીયા ૨૦ ૦ ૨૦ ૦ ૦ ૦ 
૯ નેત્રાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૨૯ ૦ ૧૨૯ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૮૦ 
અમદાિાદ અને સુરત વજલ્લા રોજગાર િચેરીઓમાાં નોંધાયેલ વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૭૯૧૪ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શેહર/સ્જલ્લા અને સુરત શેહર/સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરીઓમાાં કેટલા સ્શસ્િત અને કેટલા અધષસ્શસ્િત બેરોજગારો 
નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

   તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ સ્જલ્લા 
રોજગાર કચેરીમાાં નોંધાયેલ સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારો 

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

અમદાવાદ શહેર ૩૨૮૫૯ ૩૪૪૪ ૩૬૩૦૩ 

અમદાવાદ સ્જલ્લો ૯૪૬૪ ૯૬૮ ૧૦૪૩૨ 

િુલ ૪૨૩૨૩ ૪૪૧૨ ૪૬૭૩૫ 

   તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લા રોજગાર 
કચેરીમાાં નોંધાયેલ સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત બેરોજગારો 
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વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

સુરત શહેર ૧૫૦૮૬ ૨૭૮ ૧૫૩૬૪ 

સુરત સ્જલ્લો ૮૦૫૫ ૬૦૧ ૮૬૫૬ 

િુલ ૨૩૧૪૧ ૮૭૯ ૨૪૦૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, કેટલા 
બેરોજગારોને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ *પત્રિ ‘અ’ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કેટલાને સરકારી અને 
કેટલાને ખાનગી રોજગારી પૂરી  પાડવામાાં આવી? 

  (૩) સામેલ *પત્રિ ‘બ’ મુજબ 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૮૧ 
િલસાડ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં બોર ઉંડા િરિાની મયાાદા બાબત 

* ૧૮૬૨૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 

ડાાંગ સ્જલ્લામાાં પીવાના પાણી માટેના બોર ચોકે સ ફુટ/મીટર 

ઉંડા કરવાની મયાષદા નકે ી કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા,જી. 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને ડાાંગ જીલ્લામાાં 

પીવાના પાણી માટેના બોર ૯૦ મીટર સુધી ઉંડા કરવાની 

મયાષદા નકે ી કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત મયાષદા ક્યારિી અમલમાાં છે,   (૨) ઉક્ત મયાષદા તા.૦૯-૧૦-૧૯૯૦ િી અમલમાાં છે. 

 (૩) તેમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં આવેલ?   (૩) આ મયાષદામાાં કોઈ વધારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૨૮૨ 
સુરત વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત્ત યોજના  

* ૧૬૬૬૬ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના અન્વયે 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૧૧ 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૧૪૧૧ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૧૬,૩૯,૨૫૦/- 
--------- 

૨૮૩ 
િડોદરા વજલ્લામાાં રબર પ્લાન્ટમાાં આગ લાગતાાં િામદારોના મૃત્યુ 

* ૧૮૦૦૫ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા 

જીલ્લાના ધનોરા ગામ ખાતે આવેલ રીલાયન્સ ઈન્ડથટર ીઝના 

પોલી બ્જયુટાડાઈન રબરના પલાન્ટમાાં આગ લાગતા નવેમ્નબર-

૨૦૧૮માાં ૩ કામદારોના મૃત્યુ િયેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ કામદારોના 
વારસદારોને કામદાર વળતર ધારા અને કામદાર રાજ્ય વીમા 

યોજના હેઠળ કેટલી રકમની સહાય ઉક્ત સ્થિસ્તએ ચુકવવામાાં 
આવી, 

  (૨) સદર કારખાનુાં કામદાર રાજ્ય વીમા યોજના હેઠળ 
આવરી લેવાયેલ હોઈ ઉક્ત ઘટનામાાં મૃત્યુ પામેલ કામદારોના 

વારસદારોને તે હેઠળ કોઈ સહાય ચુકવાયેલ નિી કે 
ચુકવવાપાત્ર નિી પરાંતુ કામદાર વળતર ધારા હેઠળ કામદારોના 
વારસદારોને કુલ રૂા.૨૧,૨૧,૨૦૦/- વળતર ચુકવાયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સહાય ચુકવવામાાં ન આવી 
હોય તો તેના કારણો શા છે, અને 

  (૩) લાગુ પડતુાં નિી. 

 (૪) ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે?   (૪) લાગુ પડતુાં નિી. 
--------- 

૨૮૪ 
તાપી વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૨૯ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૪૭ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૪.૭૦ લાખ 
--------- 

૨૮૫ 
તાપી વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૨૮ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૭ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૪૭ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૪,૭૦,૦૦૦/- 
--------- 

૨૮૬ 
સુરેન્રનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૨૭ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

સુરેન્રનગર ૧૦૭૧૧ ૫૧૬ ૧૧૨૨૭ 

ભાવનગર ૧૭૪૦૮ ૧૯૭૮ ૧૯૩૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 
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 (૩) બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 

લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

સુરેન્રનગર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ વઢવાણ ૪૭ ૦ ૪૭ ૧૦ ૦ ૧૦ 

૨ ધ્ાાંગધ્ા ૧૮ ૦ ૧૮ ૭ ૦ ૭ 

૩ દસાડા ૫ ૦ ૫ ૨ ૦ ૨ 

૪ લખપત ૭ ૦ ૭ ૨ ૦ ૨ 

૫ લીંબડી ૨૧ ૦ ૨૧ ૭ ૦ ૭ 

૬ મુળી ૧૪ ૦ ૧૪ ૮ ૦ ૮ 

૭ ચુડા ૫ ૦ ૫ ૧૨ ૦ ૧૨ 

૮ ચોટીલા ૩ ૦ ૩ ૧૨ ૦ ૧૨ 

૯ સાયલા ૧ ૦ ૧ ૭ ૦ ૭ 

૧૦ િાનગઢ ૫ ૦ ૫ ૧ ૦ ૧ 

િુલ ૧૨૬ ૦ ૧૨૬ ૬૮ ૦ ૬૮ 

પત્રિ-બ 

ભાિનગર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ ભાવનગર ૩૮ ૦ ૩૮ ૦ ૦ ૦ 

૨ પાલીતાણા ૧૯ ૦ ૧૯ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગીરાયાધાર ૫ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઘોઘા ૯ ૦ ૯ ૦ ૦ ૦ 

૫ જસેર ૧૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ મહુવા ૧૫ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૭ સ્શહોર ૧૫ ૦ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

૮ તળાજા ૨૭ ૦ ૨૭ ૦ ૦ ૦ 

૯ વલ્લભીપુર ૮ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ઉમરાળા ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧૫૦ ૦ ૧૫૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૮૭ 
અમદાિાદ અને દાહોદ વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૨૬ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  

વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

અમદાવાદ ૪૨૩૨૩ ૪૪૧૨ ૪૬૭૩૫ 

દાહોદ ૯૭૫૭ ૫૦ ૯૮૦૭ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 

બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કેરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
અમદાિાદ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ દસિોઈ ૨૪ ૦ ૨૪ ૨૩ ૦ ૨૩ 

૨ ધોળકા ૧૦ ૦ ૧૦ ૩ ૦ ૩ 

૩ બાવળા ૪ ૦ ૪ ૫ ૦ ૫ 

૪ ધાંધુકા ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૫ સાણાંદ ૧૮ ૦ ૧૮ ૯ ૦ ૯ 

૬ સ્વરમગામ ૨૦ ૦ ૨૦ ૩ ૦ ૩ 

૭ માાંડલ ૮ ૦ ૮ ૨ ૦ ૨ 

૮ દેત્રોજ ૫ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૯ ધોલેરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ અમદાવાદ શહેર ૨૦૧ ૦ ૨૦૧ ૭૪ ૦ ૭૪ 

િુલ ૨૯૪ ૦ ૨૯૪ ૧૧૯ ૦ ૧૧૯ 

પત્રિ-બ 
દાહોદ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ લીમખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ધાનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ગરબાળા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ઝાલોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ફતેપુરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ દેવગઢ બારીયા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ સાંજલેી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ સ્સાંગવડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૮૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૭૭ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૭૨૩૦ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૭૨૩૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલો સ્વતરણ 
કરી? 

  (૩) ૭૨૩૦ 

--------- 

૨૮૯ 
િચ્છ વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૮૦૩૨  શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ જીલ્લામાાં 
આવેલ (૧) કોથટલ પાવર લી., ટુાં ડા (૨) સત્યેશ બ્રાઈન કેમ, 
હાજીપીર અને (૩) અદાણી પાવર લી., ટુાં ડા શ્રમ અને રોજગાર 

સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ 
થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંધન કરતા 
હોવીની હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 

શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને ડીસેમ્બર અાંસ્તત 

થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર કરવામાાં આવતી હોઈ, 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિતીએ કચ્છ જીલ્લામાાં આવેલ િમ 
નાં.(૧) કોથટલ ગુજરાત પાવર લી., ટુાં ડા (૩) અદાણી પાવર 
લી., ટુાં ડા તરફિી મળે મારહતી અનુસાર ૮૫% થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી, જ્યારે િમ નાં (૨) 
સત્યેશ બ્રાઈન કેમ, હાજીપીર જીલ્લા રોજગાર ભુજ (કચ્છ) 
ખાતે નોંધાયેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 

પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  

(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના  
તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત 
ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઈઓનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો 
પાઠવેલ છે. 
(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઇઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
(૩) થિાસ્નક રોજગારી સ્નયત ટકાવારી ન જાળવાતા એકમોની 
યાદી જીલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત જીલ્લા 
ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજ્ય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ 
મોકલવામાાં આવેલ છે. 
(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં થિાસ્નક 
રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની જુન-
૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ના 
પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 

(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 

ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક ઉમેદવારોને 

રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૯૦ 
ગાાંધીનગર અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૨૫ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે,  

  (૧)  
વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 
ગાાંધીનગર ૮૮૭૨ ૧૩૯૫ ૧૦૨૬૭ 
છોટાઉદેપુર ૭૭૩૨ ૧૪૩ ૭૮૭૫ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે શુાં 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કેરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને પુરી પાડિામાાં આિેલ 

સરિારી નોિરી 
ગાાંધીનગર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ ગાાંધીનગર ૧૦૭ ૧ ૧૦૮ ૧૦૦ ૦ ૧૦૦ 

૨ માણસા ૨૮ ૦ ૨૮ ૯૧ ૦ ૯૧ 

૩ દહેગામ ૧૦ ૦ ૧૦ ૫૩ ૦ ૫૩ 

૪ કલોલ ૬ ૦ ૬ ૭૭ ૦ ૭૭ 

િુલ ૧૫૧ ૧ ૧૫૨ ૩૨૧ ૦ ૩૨૧ 

પત્રિ-બ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને પુરી પાડિામાાં આિેલ 

સરિારી નોિરી 
છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ સાંખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ જતેપુર-પાવી ૨ ૦ ૨ ૩ ૦ ૩ 

૩ છોટાઉદેપુર ૮ ૦ ૮ ૧૩ ૦ ૧૩ 

૪ કવાાંટ ૮ ૦ ૮ ૫ ૦ ૫ 

૫ નસવાડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ બોડેલી ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

િુલ ૨૦ ૦ ૨૦ ૨૨ ૦ ૨૨ 

---------  

૨૯૧ 
રાજ્યમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી આપિા બાબત 

* ૧૮૦૧૮  શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં આવેલ 
એરપોટષ  ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડયામાાં થિાસ્નકોને ૮૫ ટકા 
રોજગારી આપવાના પરીપત્રનુાં પાલન િતુાં નિી તે ફરીયાદિી 
સરકાર વાકેફ છે, અને 

  (૧) હા જી. 
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 (૨) જો હા, તો તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ઉક્ત કાંપનીઓ સામે શા પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  
૧. થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગે એકમોનુાં 

સરકારશ્રીના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ 
તરફ ધ્યાન દોરેલ છે. 

૨. થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત 
સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

૩. નાયબ સ્નયામક (રોજગાર) દ્વારા દર છ માસે ઉક્ત ઠરાવ 
અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા 
એકમોના પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ સાિે બેઠક યોજી ઠરાવની 
સમજૂતી આપીને થિાસ્નકોની ટકાવારી જાળવવા 
જણાવેલ છે તિા તેમના એકમમાાં થિાસ્નકોની સ્નયત 
ટકાવારી જાળવવામાાં પડતી મુશ્કેલીની જાણકારી મેળવી 
તેનુાં સ્નરાકરણ કરવા જરૂરી માગષદશષન આપવામાાં આવેલ 

છે. 
૪. થિાસ્નક રોજગારીનુાં પ્રમાણ જાળવે તે માટે નાયબ 

સ્નયામક (રોજગાર), પ્રાદેસ્શક કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત 
એકમને થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા ધ્યાન 
દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 

--------- 

૨૯૨ 
િડોદરા વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૮૦૦૩ શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા 
જીલ્લામાાં (૧) ઓએનજીસી સ્લ. મકરપુરા (૨) લાસષન એન્ડ 
ટુબ્રો સ્લ. અણખોલ (૩) ગેસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડયા અને 
(૪) ઈસ્ન્ડયન ઓઈલ કોપોરેશન (ગુજરાત રીફાઈનરી 
ડીવીઝન) શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ 
ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના 
સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંધન કરતા હોવાની હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 
શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ અન્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને ડીસેમ્બર અાંસ્તત 
થિાસ્નક રોજગારીની મારહતી એકત્ર કરવામાાં આવતી હોઈ, 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિતીએ વડોદરા જીલ્લામાાં આવેલ 
િમ નાં (૧) ઓએનજીસી સ્લ. મકરપુરા (૩) ગેસ ઓિોરીટી 
ઓફ ઈસ્ન્ડયા અને (૪) ઈસ્ન્ડયન ઓઈલ કોપોરેશન (ગુજરાત 
રીફાઈનરી ડીવીઝન) તરફિી મળેલ મારહતી અનુસાર ૮૫% 
થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી, જ્યારે 
િમ નાં (૨) લાસષન એન્ડ ટુબ્રો સ્લ. અણખોલ તરફિી મળેલ 
મારહતી અનુસાર ૮૫% થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી 
જળવાય છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લીધાાં? 

  (૨)  
(૧) સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-
૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી 
જાળવવા અાંગેની જોગવાઈનુાં ધ્યાન દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 
(૨) થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઇઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ 
આપવામાાં આવેલ છે. 
(૩) થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવાતા 
એકમોની યાદી જીલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત 
જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજ્ય વેરા કચેરીને જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ મોકલવામાાં આવેલ છે. 
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(૪) રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકનની કચેરી, ગાાંધીનગર 
દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં 

થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા એકમોની 
જુન-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રિી, 
ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ની 
પ૬િી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૮ના 
પત્રિી અને ડીસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી કાયષવાહી 
સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવામાાં 
આવેલ છે. 
(૫) થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર)નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક ઉમેદવારોને 
રોજગારી મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૯૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આગની ઘટનાથી િામદારોના મોત 

* ૧૭૯૯૯ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં દહેજ ખાતે આવેલ મેઘમણી 

ઓગેસ્નક કાંપનીના સાયપર મેપિીન પલાન્ટમાાં આગની ઘટના 

માચષ-૨૦૧૯માાં બનેલ તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત આગની ઘટનામાાં કેટલા 

કામદારોના મોત સ્નપજ્યા છે, અને કેટલા કામદારો ગાંભીર રીતે 

ઘવાયા, અને 

  (૨) ૫ કામદારોના મોત સ્નપજલે છે.  

૫ કામદારો ગાંભીર રીતે ઘવાયા છે. 

 (૩) ઉક્ત આગ લાગવાના કારણો શા હતા, અને   (૩) કારખાનાના સાયપર મેપિીન (ટેકનીકલ) પલાન્ટમાાં 

ગોઠવેલ રીએક્ટર વેસલમાાંિી હેક્ઝેન નામના સોલવન્ટ સાિેનો 

જથ્િો બહાર પ્રસરતાાં તેને થપાકષ  મળતા આગ લાગેલ. 

(૪)   તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જવાબદારો સામે શાાં 

પગલાાં લેવામાાં આવયા? 

 (૪) સદરહુ કારખાનામાાં આગ લાગેલ સાયપર મેપિીન 

પલાન્ટને મનાઈ હુકમ આપી બાંધ કરાવેલ છે તિા કારખાનાના 

કબ્જજદેાર સામે સલામતીની જોગવાઈના ભાંગ બદલ 

કારખાનાધારા હેઠળ નામદાર કોટષમાાં કેસ દાખલ કરેલ છે. 

--------- 

૨૯૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૭ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 

સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૮૦૪૬ 

 (૨)  ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 

કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૯૫ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં જમીન રી-સિ ે

* ૧૮૪૩૩ શ્રી અમીતભાઈ ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને ખેડા સ્જલ્લામાાં જમીન રી-સવે સાંદભે કેટલી 
ફરીયાદો-રજૂઆતો તાલુકાવાર મળી, 

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં આણાંદ અને ખેડા સ્જલ્લામાાં જમીન રી-સવે સાંદભ ે
સરકારને તાલુકાવાર મળેલ ફરરયાદો-રજૂઆતો તિા તે પૈકી 
સ્નકાલ કરેલ અને પડતર ફરરયાદોની સ્વગત નીચે પ્રમાણે છે. 

આણાંદ જીલ્લોઃ 
તાલુિા મળેલ 

ફકરયાદો 
વનિાલ િરેલ 

ફકરયાદો 
પડતર 

ફકરયાદો 

આણાંદ ૧૪૬ ૧૩૫ ૧૧ 

સોજીત્રા ૬૫ ૫૬ ૦૯ 

તારાપુર ૮૮ ૮૩ ૦૫ 

ખાંભાત ૩૦૧ ૨૮૧ ૨૦ 

આાંકલાવ ૧૨૯૨ ૧૨૫૭ ૩૫ 

બોરસદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઉમરેઠ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પેટલાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૧૮૯૨ ૧૮૧૨ ૮૦ 

ખેડા જીલ્લોઃ 
તાલુિા મળેલ 

ફકરયાદો 
વનિાલ િરેલ 

ફકરયાદો 
પડતર 

ફકરયાદો 

નડીયાદ ૩૪ ૧૩ ૨૧ 

ખેડા ૦૯ ૦૫ ૦૪ 

કપડવાંજ ૨૯૫ ૨૫૪ ૪૧ 

ઠાસરા ૨૧૪ ૧૯૦ ૨૪ 

ગળતેશ્વર ૧૭૫ ૧૪૬ ૨૯ 

કઠલાલ ૨૧૧ ૧૮૩ ૨૮ 

મહુધા ૧૩૯૨ ૧૩૪૫ ૪૭ 

મહેમદાવાદ ૧૮ ૧૦ ૦૮ 

માતર ૧૩૫ ૧૨૨ ૧૩ 

વસો ૦૮ ૦૭ ૦૧ 

િુલ ૨૪૯૧ ૨૨૭૫ ૨૧૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરરયાદોનો સ્નકાલ કરવામાાં 
આવયો અને કેટલી પડતર છે, અને 

 

 (૩) ઉક્ત પડતર ફરરયાદોનો સ્નકાલ કેટલા સમયમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) આણાંદ સ્જલ્લામાાં પડતર રહેલ ૮૦ તિા ખેડા સ્જલ્લામાાં 
પડતર રહેલ ૨૧૬ ફરરયાદો/રજૂઆતોનો સત્વરે સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૯૬ 
સુરત વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વશષ્યિૃવત્ત યોજના 

* ૧૬૬૬૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ ધોધારી (કરાંજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્ત યોજના અન્વયે 
તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ દરસ્મયાન 
કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૧૧ 
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 (૨) ઉકત પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) ૧૪૧૧ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) ૧૬,૩૯,૨૫૦/- 
--------- 

૨૯૭ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં રાષ્ટર ીય િુટુાંબ સહાય યોજના 

* ૧૮૪૩૧ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર રાષ્ટ્ર ીય કુટુાંબ સહાય 
યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા માટેની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં  

નામ 

તા.૦૧-૦૬-

૨૦૧૭  થી  
તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૮ સુધી 
મળેલ અરજીઓ 

તા.૦૧-૦૬-

૨૦૧૮  થી  
તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ સુધી 
મળેલ અરજીઓ 

િુલ 

મળેલ 
અરજીઓ 

૧ છોટાઉદેપુર ૨૫ ૧૭ ૪૨ 

૨ જતેપુર-પાવી ૩૦ ૨૨ ૫૨ 

૩ કવાાંટ ૩૨ ૨૫ ૫૭ 

૪ બોડેલી ૮૮ ૯૭ ૧૮૫ 

૫ સાંખેડા ૯૫ ૪૨ ૧૩૭ 

૬ નસવાડી ૩૯ ૩૮ ૭૭ 

િુલ ૩૦૯ ૨૪૧ ૫૫૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી,   (૨) માંજૂર-૩૫૫ 
 (૩) ઉક્ત માંજૂર અરજીઓના લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
તાલુકાદીઠ ચૂકવવામાાં આવી અને કેટલી સહાય કેટલા સમયિી 
ચૂકવવાની બાકી છે, અને 

  (૩)  
ક્રમ તાલુિાનુાં  

નામ 

માંજૂર લાભાથીઓને 

ચૂિિેલ સહાય 

માંજૂર લાભાથીઓને 

ચૂિિિાની બાિી સહાય 

૧ છોટાઉદેપુર ૪૮૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦ 

૨ જતેપુર-

પાવી 

૯૬૦૦૦૦ ૦ 

૩ કવાાંટ ૭૪૦૦૦૦ ૦ 

૪ બોડેલી ૨૨૮૦૦૦૦ ૦ 

૫ સાંખેડા ૧૫૦૦૦૦૦ ૦ 

૬ નસવાડી ૧૧૦૦૦૦૦ ૦ 

િુલ ૭૦૬૦૦૦૦ ૪૦૦૦૦ 

ઉક્ત છોટાઉદેપુર તાલુકાના ૨ લાભાિીઓની સહાય માહે મે 
૨૦૧૯ િી ચુકવવાની બાકી છે. 

(૪)   ઉક્ત બાકી સહાય કેટલા સમયમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?  (૪)  બાકી સહાય તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ ચુકવી 
આપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૯૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૨ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૪૨૨૦ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૨૯૯ 
િડોદરા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૧૧ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૮૭૯૩ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૨૪-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉપરોક્ત તમામ 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૦૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૭૦ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૪૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ 
માંજુર કરી, અને 

  (૨) ૧૫૩૪ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩) રૂ.૧૫૩.૪૦ લાખ 

--------- 

૩૦૧ 
તાપી વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૭૯૯૬ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ન્યુસ્ક્લયર પાવર 
કોપોરેશન ઓફ ઈસ્ન્ડયા લી, કાકરાપાર તા.વયારા, જી.તાપી 
દ્વારા શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૩-૧૯૯૫ના 
ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના 
સ્નયમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરતા હોવાની હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં 
પગલાાં લીધા? 

  (૨)  
૧. થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગે એકમોનુાં 

સરકારશ્રીના તા.૩૧-૩-૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ 
તરફ ધ્યાન દોરેલ છે. 

૨. થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની જોગવાઈઓનુાં 
પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત સમજ આપવામાાં 
આવેલ છે. 

૩. નાયબ સ્નયામક (રોજગાર) દ્વારા દર છ માસે ઉક્ત ઠરાવ 
અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા 
એકમોના પ્રસ્તસ્નસ્ધઓ સાિે બેઠક યોજી ઠરાવની સમજૂતી 
આપીને થિાસ્નકોની ટકાવારી જાળવવા જણાવેલ છે તિા 
તેમના એકમમાાં થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવામાાં 
પડતી મુશ્કેલીની જાણકારી મેળવી તેનુાં સ્નરાકરણ કરવા 
જરૂરી માગષદશષન આપવામાાં આવેલ છે. 
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૪. થિાસ્નક રોજગારીનુાં પ્રમાણ જાળવે તે માટે નાયબ સ્નયામક 
(રોજગાર), પ્રાદેસ્શક કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત એકમને 

થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જાળવવા ધ્યાન દોરતા પત્રો 
પાઠવેલ છે. 

--------- 

૩૦૨ 
ગીરસોમનાથ અને નમાદા વજલ્લામાાં વશવક્ષત અને અધાવશવક્ષત બેરોજગારો 

* ૧૮૦૧૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીરસોમનાિ 
અને નમષદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કુલ કેટલા સ્શસ્િત અને 
અધષસ્શસ્િત બેરોજગાર નોંધાયેલા છે, 

  (૧)  
વજલ્લો નોંધાયેલ બેરોજગારો િુલ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત 

ગીર સોમનાિ ૬૬૫૨ ૧૪૭ ૬૭૯૯ 

નમષદા ૫૪૨૪ ૧૨૦ ૫૫૪૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, ઉક્ત 
સ્જલ્લાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા સ્શસ્િત અને અધષસ્શસ્િત 
બેરોજગારોને સરકારી નોકરી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ પત્રિ ‘અ’ તિા ‘બ’ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત બાકી બેરોજગારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે 
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) આ અાંગે નોકરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ 
ઉમેદવારોની ભલામણ ઉપરાાંત ઔદ્યોસ્ગક ભરતીમેળા અને 
લશ્કરી ભરતીમેળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે, તેમજ 
થવરોજગાર સ્શસ્બરો, શાળા કોલેજોમાાં કરરયર કોનષરના વગો 
દ્વારા માગષદશષન આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત 

બેરોજગારોને પુરી પાડિામાાં આિેલ સરિારી નોિરી 
ગીર સોમનાથ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ વેરાવળ ૫ ૦ ૫ ૩૪ ૦ ૩૪ 

૨ કોડીનાર ૧૫ ૦ ૧૫ ૪૨ ૦ ૪૨ 

૩ સુત્રાપાડા ૨ ૦ ૨ ૧૬ ૦ ૧૬ 

૪ ઉના ૧૨ ૦ ૧૨ ૩૧ ૦ ૩૧ 

૫ તાલાલા ૫ ૦ ૫ ૧૬ ૦ ૧૬ 

૬ ગીર ગઢડા ૭ ૦ ૭ ૭ ૦ ૭ 

િુલ ૪૬ ૦ ૪૬ ૧૪૬ ૦ ૧૪૬ 

પત્રિ-બ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ નમાદા વજલ્લામાાં છેલ્લા બે િષામાાં િષાિાર, તાલુિાિાર વશવક્ષત અને અધા વશવક્ષત બેરોજગારોને પુરી 

પાડિામાાં આિેલ સરિારી નોિરી 
નમાદા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ વશવક્ષત અધાવશવક્ષત િુલ 

૧ નાાંદોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ સ્તલકવાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગરૂડેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ દેરડયાપાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ સાગબારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
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૩૦૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સાંપાદન થયા િગરની જમીનના રેિન્યુ રેિડામાાં એન્ટર ી 

* ૧૭૮૯૩ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ કસબાના 

સીવીલ હોસ્થપટલ માટે સાંપાદન િયેલા ૩૦ ગુાંઠા જમીનના 

બદલે ખેડૂત ખાતેદારની કૂલ જમીનના રેવન્યુ રેકડષમાાં એન્ટર ી 

પડેલ છે તે હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧) હા જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સાંપાદન િયા વગરની જમીનમાાં જ ે

એન્ટર ી પડેલ છે તે િસ્ત દૂર કરવા છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પગલાાં 

લીધા, અને 

  (૨) મોજ.ેકણબીવગા, તા.સ્જ.ભરૂચના સવે નાંબર-

૫૪/૨ની કૂલ િેત્રફળ હે. ૧-૫૧-૭૬ ચો.મી. પુરે પુરી 

જમીન સાંપાદન કરવામાાં આવેલ હોઈ, િસ્ત દૂર કરવાનો પ્રશ્ર્ન 

ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી િસ્તઓ દૂર કરવામાાં આવી 

અને કેટલી બાકી છે, તો બાકી િસ્તઓ કેટલા સમયમાાં દૂર 

કરવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦૪ 
ગીર અભ્યારણ્યની સરહદના ગામો તથા નેસના પ્રાણીઓને રસીિરણ 

* ૧૮૦૫૫ શ્રી હષાદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગીર અભ્યારણ્ય સ્વથતારની સરહદે આવેલ ગામો 

તિા નેસના પ્રાણીઓને એફએમડી રસીકરણ હેઠળ આવરી 

લેવા અગ્ર મુખ્ય વન સાંરિકશ્રી ગાાંધીનગરે પશુપાલન 

સ્નયામકશ્રીને ઓક્ટોબર-૨૦૧૬માાં આદેશ કરેલ છે તે હકીકત 

સાચી છે, 

  (૧) ના, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત આદેશ અન્વયે તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા ગામોના નેસના પ્રાણીઓને 

એફએમડી રસીકરણ કરવામાાં આવયુાં,  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલાનુાં રસીકરણ કરવાનુાં બાકી છે, 

અને 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) બાકી કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં કરવામાાં આવશે?   (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦૫ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૧૩ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્િણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-

૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ 
બાકી છે, અને 

  (૧) ૮૦૪૬ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નયત સમયમયાષદામાાં સ્નકાલ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 



150 

૩૦૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં હક્ક િમી િરિામાાં સ્ટેમ્પ ડયુટી 

* ૧૭૮૯૦ શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સીટી સવેમાાં 
આવતી મીલ્કતમાાં વારસાઈ હકે  નામ દાખલ િયા બાદ હકે  
કમી કરવામાાં થટેમ્પ ડયુટી વસુલવામાાં આવે છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, જી.  
  વારસાઈ અાંગે સીધી લીટીના વારસદારો વચ્ચે િતા 
હકે  કમીના દથતાવેજમાાં રૂ.૧૦૦/- લેખે થટેમ્પ ડયુટી 
વસુલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં થટેમ્પ ડયુટી પેટે કેટલી આવક િઈ ?  

  (૨)  

િષા આિિ થયેલ રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૧,૬૮,૨૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૧,૩૯,૪૦૦/-  
--------- 

૩૦૭ 
ઉમરપાડા તાલુિામાાં પ્રિાસન સ્થળ વિિસાિિા માંકદરોનુાં બાાંધિામ 

* ૧૮૦૫૩ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લાના ઉમરપાડા તાલુકામાાં પ્રવાસન થિળ તરીકે 
સ્વકસાવવા માટે માંરદરોના બાાંધકામ માટે ટેન્ડર માંગાવવામાાં 
આવેલ તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ક્યા માંરદરના બાાંધકામ માટે કઈ 
એજન્સીને કેટલી રકમના ખચે ક્યાાં સુધીમાાં માંરદર બાાંધકામની 
કામગીરી સોંપવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
૧. શ્રી સ્નરાાંત રામજી માંરદર માટે મેસસષ બી.ટી. પટેલને 

રૂ.૩.૬૦ કરોડના ખચે ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ સુધીમાાં 
બાાંધકામની કામગીરી પૂણષ કરવા સોંપવામાાં આવી છે. 

૨. શ્રી ભાિીજી મહારાજ માંરદર માટે મેસસષ બી.ટી. પટેલને 
રૂ.૩.૬૭ કરોડના ખચે ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ સુધીમાાં 
બાાંધકામની કામગીરી પૂણષ કરવા સોંપવામાાં આવી છે. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત કામગીરી ક્યા તબકેે  છે ?    (૩)  
૧. શ્રી સ્નરાાંત રામજી માંરદરની કામગીરીમાાં ધમષશાળા ટોઈલેટ 

બ્જલોક તિા પીવાના પાણીની પરબના બાાંધકામની 
કામગીરી પૂણષતાના આરે છે તિા માંરદરના કામ માટેના 
ફાઉન્ડેશનની કામગીરી પૂણષ કરેલ છે. 

૨. શ્રી ભાિીજી મહારાજ માંરદર ખાતે ધમષશાળાના 
બાાંધકામમાાં પહેલા માળ સુધીની કામગીરી પૂણષ િયેલ છે 
તિા ટોઈલેટ તિા માંરદરના કામ માટેના ફાઉન્ડેશનની 
કામગીરી પૂણષ કરેલ છે. 

--------- 

૩૦૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૪ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૨૩૩૭ 
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 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) તા.૫-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ બાકી તમામ નોંધોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૦૯ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૬૭૦૬ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્રોમાાં તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હકે  પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ 
બાકી છે, અને 

  (૧) ૨૩૩૭ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) તા.૫-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ બાકી તમામ નોંધોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૧૦ 
રાજ્યમાાં આિેલા િાયુ િાિાઝોડા અાંગે ગુજરાત આપવત્ત વ્યિસ્થાપન માંડળ દ્વારા િાયાિાહી 

* ૧૮૬૯૮ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય કડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં જૂન, ૨૦૧૯માાં આવેલ વાયુ વાવાઝોડા 
અાંગેની જાણકારી મેળવયા બાદ ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
માંડળ દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી હતી, 

  (૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ અસ્ત ભારે વાયુ 
વાવાઝોડુાં  અરબી સમુરમાાં આવી રહુ્ાં છે અને વેરાવળિી અાંદાજ ે
૩૦૦ સ્ક.મી. દુર છે અને તેનાિી સૌરાષ્ટ્ર  અને પોરબાંદર સુધીના 
દરરયાકાાંઠા તેમજ આજુબાજુના તમામ સ્જલ્લા ઉપર વયાપક 
અસર િવાની છે અને તેનાિી જાનમાલનુાં નુકશાન િવાનુાં છે 
તેવી જાણ િતાાં, GSDMA ધ્વારા તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના 
રોજ પત્ર/ફેકસ તેમજ ફોન પર, તમામ સાંબાંસ્ધત 
અસ્ધકારીશ્રીઓ સાિે ચચાષ-સ્વચારણા કરવામાાં આવી હતી 
અને તે અાંતગષત સત્વરે પગલાાં લેવા જણાવયુાં હતુાં. 

 (૨) ગુજરાત આપસ્ત્ત વયવથિાપન માંડળ દ્વારા વાયુ 
વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા કાંઈ રીતે મદદ કરવામાાં આવી હતી, 

  (૨)  
૧.  IMD એ "વાયુ" વાવાઝોડાની ચેતવણી આપતાાં તેની 

તમામ સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીશ્રીઓને જાણ કરવામાાં આવી. 
૨.  તમામ સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) ને સ્જલ્લા 

કાં ટર ોલરુમ (DEOC) ખાતે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 
આવયુાં. 

૩.  આપદા સ્મત્રોને તેમના થિળે હાજર રહેવા જણાવવામાાં 
આવયુાં. 

૪.  થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) ખાત ે
િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક તાત્કાસ્લક ધોરણે 
યોજવામાાં આવી. 

૫.  િાઈસીસ મેનેજમેન્ટ ગૃપની બેઠક બાદ તુતષજ મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રી, અસ્ધક મુખ્ય સસ્ચવશ્રી તેમજ મુખ્ય કારોબારી 
અસ્ધકારીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન 
સત્તામાંડળએ સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારીશ્રીઓ, સ્જલ્લા 
કલેકટરશ્રીઓ અને સ્જલ્લા પોલીસ વડાઓ તેમજ પોલીસ 
કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓ સાિે સ્વડીયો કોન્ફરન્સિી "વાયુ 
વાવાઝોડા" અાંગેની ચેતવણી આપી તેમજ તેને પહોંચી 
વળવા યોગ્ય માગષદશષન આપયુાં. 
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૬.  ગુજરાત રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા 
ઈન્સીડન્સ રીથપોન્સ સીથટમને કાયષરત કરવામાાં આવેલ. 
જ ેઅાંતગષત એન.ડી.એમ. એક્ટ,૨૦૦૫ની જોગવાઈ હેઠળ 
તુતષજ રાજ્ય કિાએ Incident Commander તરીકે અસ્ધક 
મુખ્ય સસ્ચવશ્રી, મહેસુલ સ્વભાગે કામગીરી સાંભાળી અને 
સ્જલ્લા કિાએ કલેકટરશ્રીઓએ કામગીરી સાંભાળી. 

૭.  સાંભસ્વત આફત સમયે મદદરુપ િવા MPCS તૈયાર 
કરવામાાં આવયા હતા. 

૮.  સ્જલ્લા પ્રોજકેટ ઓરફસર (DPO) અને આપદા સ્મત્રોની 
સહાયિી થિળાાંતર કરવામાાં આવેલ હતુાં. 

૯.  હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાાં 
આવેલ હવામાનના અહેવાલને ધ્યાનમાાં લઈને, ગુજરાત 
રાજ્ય આપસ્ત્ત વયવથિાપન સત્તામાંડળ દ્વારા બાયસેગની 
મદદ લઈને વાવાઝોડાની સાંભસ્વત રદશા જાણીને સૌિી 
વધુ નુકશાન િવાની શક્યતા ધરાવતા તટીય 
સ્વથતારોમાાંિી લોકોનુાં થિળાાંતર કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૦.  હવામાન સ્વભાગ, ભારત સરકાર અને અન્ય ખાનગી તિા 
સ્વશ્વ થતરરય સાંથિાઓ દ્વારા વાવાઝોડાની રદશા અને 
ઝડપ જાણીને માન. મુખ્યમાંત્રી અને માન.મુખ્ય 
સસ્ચવશ્રીને તેમજ રાજ્યના Crisis Management Group 
અવગત કરવામાાં આવતા હતા, જિેી કરીને તે બાબતે 
યોગ્ય સ્વચારણા બાદ રાજ્યના રહતમાાં જરૂરી સ્નણષયો લઈ 
શકાય. 

૧૧.  જીએસડીએમએ દ્વારા સ્પ્રન્ટ અને ઈલેક્ટોસ્નક સ્મરડયાિી 
લોકોને વાવાઝોડાિી હોનારત ન સજાષય તે માટે શુાં કરવુ 
અને શુાં ના કરવુ તે અાંગેની સમજ આપવામાાં આવી હતી. 
તેમજ વાવાઝોડા અાંગેની વતષમાન પરરસ્થિસ્તિી લોકોને 
વાકેફ કરવામાાં આવેલ. 

૧૨.  રાજ્યના દરરયા સ્કનારાના સ્જલ્લાઓના રડથટર ીક પ્રોજકેટ 
ઓરફસરોને જ ે તે સ્જલ્લાના તાંત્ર સાિે ૨૪ કલાક હાજર 
રહેવા સાંકલન કરવા તિા સહાયતા કરવા માટે 
જણાવવામાાં આવયુાં હતુાં. 

૧૩. થટેટ ઈમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર, ગાાંધીનગર ખાતે 
જીએસડીએમએના અસ્ધકારીશ્રીઓ/કમષચારીઓને ૨૪ 
કલાક શીફ્ટ વાઈઝ હાજર રહેવાના આદેશ કરવામાાં આવયા 
હતા. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતા 
બુલરેટનમાાં દશાષવેલ મેસેજ એકત્રીત કરીને હાજર રહેલ 
ઉચ્ચ અસ્ધકારીશ્રીઓના માગષદશષન હેઠળ કામગીરી કરેલ 
હતી. જિેી સાંદેશા વયવહારમાાં કોઈ અડચણ ઉભી ન િાય. 

૧૪. જીએસડીએમએ દ્વારા રાજ્યના તમામ સ્જલ્લાના 
કલેકટરશ્રીઓ અને મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્ર્નરશ્રીઓને 
ફાળવવામાાં આવેલ સેટેલાઈટ ફોન ઉપર દર કલાકે 
તેઓના સેટેલાઈટ ફોન ચાલુ હાલત છે કેમ તેની 
ચકાસણી કરવામાાં આવેલ હતી. 

૧૫. Gujarat Institute of Amateur Radioની મદદિી 
જીએસડીએમએ દ્વારા SEOC ખાતે આપાતકાસ્લન 
પરરસ્થિસ્તમાાં મદદરુપ િઈ શકે તે હેતુિી વયવથિા 
કરવામાાં આવી હતી. 

૧૬. જીએસડીએમએ થટેટ રડઝાથટર મેનેજમેન્ટ પલાન 
અાંતગષત સરકારના સ્વસ્વધ સ્વભાગોને વાવાઝોડા માટે 
માનક કાયષ પધ્ધસ્ત (Standard Operating Procedure) 

ની જાણકારી આપવામાાં આવેલ હતી. 
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૧૭. હવામાન સ્વભાગ દ્વારા વાવાઝોડાની સ્થિસ્ત અાંગેની 
પળેપળની અદ્યતન મારહતી મેળવીને સ્મરડયાને જાણ 
કરવામાાં આવતી હતી. જિેી કરીને જાહેર જનતાને 
વાવાઝોડાિી બચવા અાંગેની સાચી મારહતી મળી શકે. 

 (૩) વાયુ વાવાઝોડા દરસ્મયાન સાયકલોન સેન્ટરનો 
ઉપયોગ કરવામાાં આવયો હતો કે કેમ, અને 

  (૩) હા 

 (૪) વાયુ વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા રાજ્યમાાં કેટલા 
આપદા સ્મત્રોની તાલીમ અપાઈ હતી? 

  (૪) ગુજરાતના તમામ સ્જલ્લાઓમાાંિી કુલ ૧૬૮૩ 
થવયાંસેવકોની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે તેમજ તેઓને તરણ 
અાંગેની તાલીમ, શોધ અને બચાવ તિા પ્રાિસ્મક સારવારની 
તાલીમ પણ આપવામાાં આવેલ છે, "વાયુ"ની બચાવ કામગીરી 
અાંતગષત આપદા સ્મત્રોએ લોકોને તટીય સ્જલ્લાઓમાાંિી 
સાયકલોન શેલ્ટર,  શૈિસ્ણક સાંથિાઓ, ધાસ્મષક થિાનો, જવેા 
સલામતી થિળોએ થિળાાંતર કરવામાાં મદદરુપ િયેલ હતા. 

--------- 

૩૧૧ 
આણાંદ વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

* ૧૮૦૦૮ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગારી માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં 
આવેલ (૧) ગુજરાત કો.ઓપ. મીલ્ક માકેટીંગ ફેડરેશન, અમુલ 
ડેરી રોડ (૨) ઓએનજીસી, કાંસારી અને (૩) એનડીડીબી 
શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ મુજબ થિાસ્નકોને રોજગારી આપવાના સ્નયમોનુાં 
ઉલ્લાંઘન કરતા હોવાની હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા 
પગલાાં લીધાાં ?  

  (૨)  
૧. સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના 

તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની 
સ્નયત ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઈઓનુાં ધ્યાન 
દોરતા પત્રો પાઠવેલ છે. 

૨. થિાસ્નક સત્તાતાંત્ર દ્વારા બેઠક યોજી ઠરાવની 
જોગવાઈઓનુાં પાલન સુચારૂ રીતે કરવા માટે સ્વથતૃત 
સમજ આપવામાાં આવેલ છે.  

૩. થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા 
એકમોની યાદી સ્જલ્લા કિાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા 
સાંબાંસ્ધત સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્ર તિા વાણીજય વેરા કચેરીને 
જરૂરી કાયષવાહી સારૂાં મોકલવામાાં આવેલ છે. 

૪. રોજગાર અને તાલીમ સ્નયામકની કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં (વર્ષ ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮) રાજ્યમાાં 
થિાસ્નક રોજગારીની સ્નયત ટકાવારી ન જાળવતા 
એકમોની જુન-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૯-
૧૭ ના પત્રિી ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી 
તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૮ ના પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ 
અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૯-૨૦૧૯ ના પત્રિી અને 
રડસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૫-૦૩-
૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે જરૂરી 
કાયષવાહી સારૂાં ઉદ્યોગ કસ્મશ્ર્નરની કચેરી, ગાાંધીનગરને 
મોકલી આપવામાાં આવેલ છે. 
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૫. થિાસ્નક ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહે તે માટે રોજગાર 
ભરતી મેળા (જોબફેર) નુાં આયોજન કરી, થિાસ્નક 

ઉમેદવારોને રોજગાર મળી રહે તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં 
આવે છે. 

--------- 

૩૧૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૨ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસસ્ત 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૦૪૩ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૧૦૪૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલ સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૧૧૦૪૩ 

--------- 

૩૧૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૬૬૮૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં 
સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસસ્ત 
જાસ્તની કન્યાઓની સાયકલ માટે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૯૦૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૯૯૦૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી કન્યાઓને સાયકલ સ્વતરણ 
કરી ? 

  (૩) ૯૯૦૦ 

--------- 

૩૧૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૬૬૭૨ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૫૪૦ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૧૫૩૪ 

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 

આવી? 

  (૩) રૂ.૧૫૩.૪૦ લાખ 

--------- 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 



  પાછળ....... 

 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ધુવાર, તા.૧૭મી ુલાઈ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૭૩૭૪ ૧૪ ૬  ખડં-૩ની બી  લીટ  રોજગાર  મળ , રોજગાર  મળ  ? 

૨ ૧૭૯૩૬ ૨૦ ૯ જવાબ ખડં-૩ના કો ટકમા ં

ી  કોલમની બી  રૉમા ં

પાચંમી લીટ  

ઓડર આધર લે. 

વલસાડ 

ઓડર આધાર લે. 

વલસાડ 

૩ ૧૭૯૮૭ ૨૩ ૧૦  ખડં-૨ની થમ લીટ  દાખલ કરવા કુમ 

કય  હોય 

દાખલ કરવાના 

કુમ કયા હોય 

૪ ૧૬૫૩૯ ૨૫ ૧૧  ખડં-૧ની છે લી લીટ  આયોજન કરવામા ં

આ ,ુ 

આયોજન કરવામા ં

આ ુ,ં અને 

૫ ૧૮૭૦૬ ૨૮ ૧૪  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

૬ ૧૭૯૭૭ ૩૦ ૧૫  ખડં-૩ની થમ લીટ  કારણો ુ ંછે, કારણો શા ંછે, 

૭ 

 

૧૭૯૮૩ ૪૫ ૨૦  ખડં-૧ની બી  લીટ  મા લક ારા લબમા ં

ખરાબા અને પડતર  

મા લક ારા ખરાબા 

અને પડતર 

 ખડં-૩ની બી  લીટ  સામેલ આવેલ ? સામે આવેલ ? 

૮ ૧૬૬૦૦ ૫૬ ૨૫  ખડં-૧ની થમ લીટ  થિતએ જ લામા ં

રોજગાર કચેર  

થિતએ જ લા 

રોજગાર કચેર  

૯ ૧૭૯૮૧ ૭૯ ૩૬  ખડં-૧ની બી  લીટ  મા લક ારા લબમા ં

ખરાબા અને પડતર  

મા લક ારા ખરાબા 

અને પડતર 

 ખડં-૩ની બી  લીટ  સામેલ આવેલ ? સામે આવેલ ? 

૧૦ ૧૮૭૦૩ ૮૦ ૩૮  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

૧૧ ૧૮૭૦૫ ૧૦૬ ૪૯  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

૧૨ ૧૮૬૧૩ ૧૧૫ ૫૨ જવાબ ખડં-૨ (૨) ૦૩ ( ણ) (૨) ૦૩ ( ણ) 

.૩૬.૦૦ લાખ 

૧૩ ૧૭૯૬૨ ૧૧૭ ૫૩ સ ય ી ુ ંનામ ી હષ ુમાર ર બડ યા ી હષદ ુમાર 

ર બડ યા 

૧૪ 

 

૧૭૮૮૮ ૧૧૯ ૫૪ જવાબ ખડં-૧ની છે લી 

લીટ  

રોજગાર ની જોવાઇઓ 

લા  ુ

રોજગાર ની 

જોગવાઇઓ લા  ુ

 

૧૫ 

૧૭૯૮૮ ૧૪૮ ૬૭  ખડં-૧ની બી  લીટ  મા લક ારા લબમા ં

ખરાબા અને પડતર  

મા લક ારા ખરાબા 

અને પડતર 

 ખડં-૩ની બી  લીટ  સામેલ આવેલ ? સામે આવેલ ? 



૧૬ ૧૭૯૨૪ ૧૭૫ ૭૯ ુ ંશીષક રોજગાર અને 

િવિનમય કચેર મા ં

રોજગાર િવિનમય 

કચેર મા ં

૧૭ 

 

૧૮૦૦૪ ૧૮૧ ૮૨ જવાબ ખડં-૩ની છે લી 

લીટ  

પાક મળવા આગ 

લાગેલ 

પાક મળતા આગ 

લાગેલ 

 

૧૮ 

૧૭૯૮૦ ૨૦૧ ૯૧  ખડં-૧ની બી  લીટ  મા લક ારા લબમા ં

ખરાબા અને પડતર  

મા લક ારા ખરાબા 

અને પડતર 

 ખડં-૩ની બી  લીટ  સામેલ આવેલ ? સામે આવેલ ? 

 

૧૯ 

૧૭૯૦૨ ૨૦૩ ૯૨ સ ય ી ુ ંનામ ી બર ષભાઇ ડર ી બર ષ ડર 

 

૨૦ 

૧૭૯૮૬ ૨૦૭ ૯૪  ખડં-૧ની બી  લીટ  મા લક ારા લબમા ં

ખરાબા અને પડતર  

મા લક ારા ખરાબા 

અને પડતર 

 ખડં-૩ની બી  લીટ  સામેલ આવેલ ? સામે આવેલ ? 

 

૨૧ 

૧૭૯૯૮ ૨૧૦ ૯૬  ખડં-૧ની થમ લીટ  થિતએ રુત 

જ લામા ં

થિતએ ભ ચ 

જ લામા ં

 

૨૨ 

 

૧૮૭૦૨ ૨૧૧ ૯૭ સ ય ી ુ ંનામ ી િવર િસહભાઇ 

ડ  

ી િવર િસહ 

ડ  

૯૮  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

૨૩ ૧૭૮૯૨ ૨૨૭ ૧૦૫ જવાબ ખડં-૩ની બી  

લીટ  

નામના સોલ ટ 

સાથેનો 

નામના સોલવ ટ 

સાથેનો 

૨૪ ૧૭૯૯૭ ૨૩૮ ૧૦૯  ખડં-૧ની થમ લીટ  થિતએ ભ ચ 

જ લામા ં

થિતએ રુત 

જ લામા ં

૨૫ ૧૮૬૧૧ ૨૩૯ ૧૧૦ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકમા ં

છે લી કોલમની થમ 

રૉમા ં

એટ ડ ટ/કમ સર એટ ડ ટ/ એટ ડ ટ 

કમ સર 

૨૬ ૧૭૯૨૮ ૨૬૧ ૧૨૭  ખડં-૨ની બી  લીટ  બાક  છે, બાક  છે, અને 

૨૭ ૧૮૭૦૧ ૨૬૪ ૧૨૫  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

 

૨૮ 

 

૧૮૪૩૭ ૨૭૨ ૧૩૧  ખડં-૨ની બી  લીટ  મં ૂર થયેલી છે. મં ૂર થયેલી છે, 

 ખડં-૩ની બી  લીટ  કટલી ખાલી છે ? કટલી ખાલી છે, 

અને 

૨૯ ૧૭૯૭૫ ૨૭૩ ૧૩૧  ખડં-૨ની છે લી લીટ  મળેલ છે, મળેલ છે, અને 

૩૦ ૧૮૭૦૦ ૨૭૮ ૧૩૫  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

૩૧ ૧૮૬૨૭ ૨૮૧ ૧૩૭  ખડં-૨ અમલમા ંછે, અમલમા ંછે, અને 

૩૨ ૧૮૬૯૮ ૩૧૦ ૧૫૩  ખડં-૪ની બી  લીટ  આપદા િમ ોની 

તાલીમ 

આપદા િમ ોને 

તાલીમ 

  

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




