
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
બુધિાર, ૨૪મી જુલાઈ, 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  વત િ યા , સામાવજિ અને    વ િ 
રીતે પ ાત િગ નુાં િ યા  સકહત) 

(૪) માનનીય માંત્રીશ્રી  : પા ી પુરિઠા, પ ુપાલન, ગ્રામ ગૃહ વનમાા  

 
૧ 

પાટ  અને તાપી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 
* ૧૬૯૧૬ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

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

વજલ્લો 
ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 

(તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

પાટણ ૧૧૫૮૪૦ 

તાપી ૮૮૧૮૪ 

િુલ ૨૦૪૦૨૪ 
 

 (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 

પાટણ ૭૬ 

તાપી ૦૭ 

િુલ ૮૩  
 (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 

પાટણ ૨૭ ૨૭,૦૦,૦૦૦/- 

તાપી ૦૩ ૩,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ   ૩૦ ૩૦,૦૦,૦૦૦/-  
    (૪)   બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ?     (૪)   પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

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

એચબી-૨૭૪-૧ (સીસ-૧૦) 
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૨ 
પ ુપાલિોને પાિર ડર ીિન ચાફક્ટર ખરીદી માટે ના ાિીય સહાય 

* ૧૯૧૩૨ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તના પશુપાલકોને પાવર ડર ીવન ચાફક્ટર 

ખરીદવા માટે કેટલી નાણાકીય સહાય ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) ખરીદ સ્કાંમતના ૭૫ ટકા અિવા રૂ. ૧૫૦૦૦/- 

બેમાાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) યોજના અમલમાાં આવ્યાના વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ િી 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 

આવ્યો? 

  (૩) યોજના અમલમાાં આવ્યાના વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬ િી 

ઉક્ત દરોમાાં કોઇ વધારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૩ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૨ શ્રી અરવિાંદ રા ા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ 

હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

પોરબાંદર ૨૨૧૩ 

રાણાવાવ ૫૪૧ 

કુસ્તયાણા ૯૧૯ 

િુલ ૩૬૭૩ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, અને કેટલી નોંધો 

નામાંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૩૬૭૩ 

માંજૂર નોંધો ૩૦૮૧ 

નામાંજૂર નોંધો ૯૮  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. સોગાંદનામા તિા વારસાઈ આાંબામાાં વારસદારોની સ્વગત 

સુસાંગત ના હોય, વારસદારો ડુબમાાં રહેલ હોવાના 

કારણોસર. 

૨. મરણ પ્રમાણપત્રમાાં આવેલ નામ સાિે સુસાંગત ના હોવાના 

કારણોસર. 

૩. કોટષ મેટર ચાલતી હોય, ના.કોટષનો અન્દ્ય આદેશ ના િાય 

ત્યાાં સુધી રેકડષમાાં ફેરફાર ન કરવા આદેશ િયેલ હોવાના 

કારણોસર. 

૪. સાધનીક કાગળોની અપુતષતા તેમજ અરજીઓમાાં રજુ 

સાધસ્નક કાગળોમાાં સ્વસાંગતતા હોવાના કારણોસર. 

૫. હાલના ૭/૧૨ માાં સાંયુક્ત ખાતેદાર આવેલ હોય, જ ેપૈકી 

અન્દ્ય ખાતેદારને નોટીસ બજલે ન હોવાના કારણોસર. 

--------- 
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૪ 
સુરેન્રનગર અને નિસારી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૬૯૪૭ શ્રી નૌ ાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

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

વજલ્લો 
ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 

(તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

સુરેન્દ્રનગર ૧૧૧૧૯૦ 

નવસારી   ૭૧૦૬૮ 

િુલ ૧૮૨૨૫૮ 
 

 (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 

સુરેન્દ્રનગર ૭૭ 

નવસારી ૭૫ 

િુલ ૧૫૨  
 (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 

સુરેન્દ્રનગર ૨૮ ૨૮,૦૦,૦૦૦/- 

નવસારી ૦૨ ૨,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ   ૩૦ ૩૦,૦૦,૦૦૦/-  
    (૪)   બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ?     (૪)   પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

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

૫ 
રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાાં બોર/િુિા બનાિિા માટે જમીન 

* ૧૯૫૦૦ શ્રી લવલતભાઇ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
રાજકોટ અને મોરબી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર બોર કે કુવા બનાવવા 
માટે બે ગુાંઠા જમીન મેળવવા માટે કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) રાજકોટ – ૪૧૪ 
  મોરબી -  ૩૦૫ 

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

  (૨)  

વજલ્લો માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

રાજકોટ ૧૭૩ ૧૭૮ ૬૩ 

મોરબી ૧૩૮ ૭૮ ૮૯  

 (૩) આ અરજીઓ નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે, અને   (૩) સરકારશ્રીની થિાયી સુચનાઓ સાિે સુસાંગત ન 
હોવાિી. 

 (૪) પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 
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૬ 
પાટ  વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો 

* ૧૮૦૮૦ શ્રી કિ ોર ચૌહા  (વેજલપુર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

પાટણ સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ 

સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૨૫૦-કેસો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૯૨-કેસો 

--------- 

૭ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૩ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં વલસાડ સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર 

કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૧૨૩ 

૨ પારડી ૮૨ 

૩ વાપી ૧૭ 

૪ ધરમપુર ૩૧ 

૫ કપરાડા ૪૯ 

૬ ઉમરગામ ૨૪ 

િુલ ૩૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 

કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ વલસાડ ૧૨૩ ૦ 

૨ પારડી ૭૪ ૮ 

૩ વાપી ૧૭ ૦ 

૪ ધરમપુર ૩૧ ૦ 

૫ કપરાડા ૪૯ ૦ 

૬ ઉમરગામ ૨૩ ૧ 

િુલ ૩૧૭ ૯  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ 

િયેલ ન હોવાિી 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્ક્તની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને 

૬૦ િી વધુ હોવાિી 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્ક્તની અરજી હોવાિી 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી  
--------- 
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૮ 
િડોદરા વજલ્લામાાં સરિારી ખરાબાની પડતર જમીનો પર દબા  

* ૧૯૪૪૯ શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાાં કેટલી સરકારી 
જમીન તિા સરકારી ખરાબાની પડતર જમીનો પર દબાણ 
િયેલ છે, અને 

  (૧) આ ાંદ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિો ગામોની 

સાંખ્યા 
દબા નુાં  ેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

૧ આણાંદ (ગ્રા) ૯ ૧૨૪૩૧.૮૦ 

૨ આણાંદ (શ) ૧ ૫૫૭.૪૦ 

૩ ઉમરેઠ ૫ ૪૦૩.૧૪ 

૪ ખાંભાત ૪ ૧૪૭૦૪૯.૯૧ 

૫ તારાપુર ૨ ૬૯૨૭.૦૦ 

  િડોદરા વજલ્લો 
 

ક્રમ તાલુિો ગામોની સાંખ્યા દબા નુાં  ેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

૧ કરજણ  ૧ ૨૨૫૧૨ 

૨ પાદરા ૧ ૩૦૭૪૭ 

૩ વડોદરા (ગ્રા) ૫ ૩૦૮૮૫.૪૭ 
 

 (૨) ઉક્ત દબાણો ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવનાર 
છે? 

  (૨) સ્નયમોનુસાર કાયષવાહી કરી બનતી ત્વરાએ દૂર 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૯ 
 મનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૮ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૪૬૧૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા. ૦૯-૦૭-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૦ 
ડીસા તાલુિામાાં પસાયતી જમીન 

* ૧૮૦૭૨ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લાના ડીસા તાલુકાના કેટલા ગામોમાાં કેટલી પસાયતી 
જમીન આવેલી છે, 

  (૧) ૩૧ ગામોમાાં હે. ૩૪૯-૫૧-૨૧ ચો.મી. જમીન 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જમીન રીગ્રાન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ 
છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા જી ખાંડ ૧ પૈકીની હે. ૧૬૮-૯૩-૩૫ ચો.મી. 
જમીન રીગ્રાન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રીગ્રાન્દ્ટ િયેલ ન હોય તો તેના 
કારણો શાાં છે? 

  (૩) પ્રક્રિયા હેઠળ છે. 

--------- 
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૧૧ 
રાજ્યમાાં અનુસૂવચત  વત/અનુસુવચત જન વત અત્યાચાર વનિાર  અવધવનયમ 

* ૧૯૫૦૬ શ્રી   લેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
અનુસૂસ્ચત જાસ્ત/અનુસૂસ્ચત જનજાસ્ત અત્યાચાર સ્નવારણ 
અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૫ અન્દ્વયે રાજ્યકક્ષાની તકેદારી અને 
મોનીટરીંગ સસ્મસ્ત દ્વારા શી કામગીરી કરવામાાં આવે છે, 

  (૧) *પત્રક-૧ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ક્યારે સસ્મસ્તની 
બેઠકો મળી અને તેમાાં શા સ્નણષયો કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨) *પત્રક-૨ સામેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સસ્મસ્તએ છેલ્લા કરેલ સ્નણષયોના અમલની 
જવાબદારી કોને સોંપાઇ છે, અને 

  (૩) સસ્મસ્તએ કરેલ સ્નણષયોના અમલની જવાબદારી 
સાંબાંસ્ધત સ્વભાગોને સોંપાઈ છે. 

 (૪) ઉક્ત સસ્મસ્તની બેઠકો સમયાાંતરે ન મળતી હોય તો 
તેના કારણો શા છે? 

  (૪) સ્વભાગના અગ્ર સસ્ચવશ્રી તેમજ માન.માંત્રીશ્રી 
(સ.ન્દ્યા)ના અધ્યક્ષપદે સ્નયસ્મત બેઠકો યોજાય છે તેમજ 
સમયાાંતરે સમીક્ષા કરી જરૂરી સૂચના આપવામાાં આવે છે. 

(* પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
૧૨ 

આ ાંદ વજલ્લામાાં ઘરથાળના પ્લોટ 
* ૧૯૪૫૨ શ્રી વનરાંજન પટેલ (પેટલાદ) : ૧૪ ગુ.સ્વ.સ.ના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૭-૨-૧૮ ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ  
*પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૮૦૩ (અગ્રતા-૧૨૭) ના અનુસાંધાને માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજુર કયાષ હોવા છતાાં કબજો અને સનદ ન 
સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૧૫૩ અને ખેડા 
સ્જલ્લામાાં ૩૦ લાભાિીઓ હતા તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલા 
લાભાિીઓને કબજો અને સનદ સોંપવામાાં આવેલ, 

  (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૧૫૩ લાભાિીઓ પૈકી ૧૩૬ને 
જ્યારે ખેડા સ્જલ્લામાાં તમામ ૩૦ લાભાિીઓને કબજો અને 
સનદ સોંપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કબજો અને સનદ લાભાિીને ન 
સોંપવાના કારણો શા છે, અને 

  (૨) આણાંદ સ્જલ્લાના ૧૭ લાભાિીઓને પ્લોટની જમીન 
માપણી બાકી હોવાના કારણે. જ્યારે ખેડામાાં પ્લોટ અને સનદ 
સોંપવાની બાકી રહેતી ના હોઇ, પ્રશ્ન નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૧૩ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૧૫ શ્રી ભીખાભાઈ બાર યા (પાસ્લતાણા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તા.૩૧-
૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ 
બાકી છે, અને 

  (૧) ૩૬૦૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

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

--------- 
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૧૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

* ૧૮૧૫૦ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સાતફેરા સમૂહલગ્ન 

યોજના હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા યુગલો માટે કેટલી 

સાંથિાની અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજી 

સાંથિા-૧૦ 

યુગલ-૧૯૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સાંથિાઓની કેટલા યુગલોની 

અરજીઓ માંજુર કરી, અને 

  (૨) માંજૂર અરજી 

સાંથિા-૧૦ 

યુગલ-૧૯૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 

સાંથિાઓને – રૂ.૩.૬૨ લાખ 

યુગલોને   –  રૂ.૧૯.૦૦ લાખ 

િુલ          – રૂ.૨૨.૬૨ લાખ 

--------- 

૧૫ 
િડોદરા  હેર અને વજલ્લામાાં અનુસૂવચત  વતના વિદ્યાથીઓને સ્િોલર ીપ 

* ૧૯૩૦૫ શ્રી જ પાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષવાર વડોદરા શહેર અને સ્જલ્લામાાં અનુસૂસ્ચત જાસ્તના 

ધોરણ-૧ િી ૮ના કેટલા સ્વદ્યાિીઓને કેટલી રકમની 

થકોલરશીપ આપવામાાં આવી, 

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

વર્ષવાર વડોદરા શહેર અને સ્જલ્લામાાં અનુસૂસ્ચત જાસ્તના ધો.૧ 

િી ૮ માાં અભ્યાસ કરતાાં કુલ ૨૧૨૬૩ સ્વદ્યાિીઓને કુલ 

રૂા.૨૪૭૮૯૬૫૦/- રકમની થકોલરશીપ આપવામાાં આવી છે. 

ક્રમ િર્ા વિદ્યાથીની 

સાંખ્યા 

ચૂિિાયેલ 

સહાય 

૧. તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૨૩૩૪ ૧૧૯૪૬૨૦૦ 

૨. તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૮૯૨૯ ૧૨૮૪૩૪૫૦ 

િુલ ૨૧૨૬૩ ૨૪૭૮૯૬૫૦  
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખાનગી શાળાઓ દ્વારા થકોલરશીપ 

માટે દરખાથત મોકલવામાાં આવતી ન હોવાની ફક્રરયાદિી 

સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૨) અને (૩) ખાનગી શાળાઓમાાં ધોરણ-૧ િી ૮માાં 

સરકારશ્રીની હયાત યોજનાઓ પ્રમાણે 

(૧) અથવચ્છ વ્યવસાયમાાં રોકાયેલ મા-બાપ/વાલીના 

બાળકોને સ્શષ્યવૃસ્ત અને 

(૨) અનુસૂસ્ચત જાસ્ત પૈકી અસ્ત પછાત જાસ્તના સ્વદ્યાિીઓને 

ખાસ સ્શષ્યવૃસ્ત આપવામાાં આવે છે. 

તે સ્સવાયની કોઇ દરખાથત મોકલવામાાં આવતી ન હોવાિી 

પ્રશ્નમાાં દશાષવેલ યોજના અાંગે ફક્રરયાદ મળેલ નિી, જિેી પ્રશ્ન 

ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) જો હા, તો થકોલરશીપ માટે દરખાથત મોકલવામાાં 

ન આવી હોય તેવી કેટલી ખાનગી શાળાઓ સામે શી કાયષવાહી 

કરવામાાં આવી? 

 

--------- 
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૧૬ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૩૮૮ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળ પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૫ અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ૧૦૦ 
લાભાિીઓ છે. 

 (૨) ઉક્ત  લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન 
આપવાના કારણો શા છે, અને 

  (૨) લાભાિીઓ ફાળવેલ જમીનનો કબજો/સનદ લેવા 
માાંગતા ન હોવાિી, બહારગામ ચાલ્યા ગયેલ હોવાિી, થિળ 
ચકાસણી બાકી હોવાિી, જ ે જગ્યાએ પ્લોટ ફાળવેલ છે તે 
જગ્યાએ પ્લોટ લેવા માટે લાભાિીઓ સહમત ન હોવાિી, 
પ્લોટનો કબજો અને સનદ સોંપી શકાયેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) લાભાિીઓને બનતી ત્વરાએ પ્લોટનો કબજો અને 
સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૭ 
ડીસા તાલુિામાાં પસાયતી જમીન 

* ૧૮૦૭૧ શ્રી   ીિાન્ત પાંડ્યા (ક્રડસા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લાના ડીસા તાલુકાના કેટલા ગામોમાાં કેટલી પસાયતી 
જમીન આવેલી છે, 

  (૧) ૩૧ ગામોમાાં હે.૩૪૯-૫૧-૨૧ ચો.મી. જમીન 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જમીન રીગ્રાન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ 
છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા જી ખાંડ ૧ પૈકીની હે.૧૬૮-૯૩-૩૫ ચો.મી. 
જમીન રીગ્રાન્દ્ટ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ રીગ્રાન્દ્ટ િયેલ ન હોય તો તેના 
કારણો શાાં છે? 

  (૩) પ્રક્રિયા હેઠળ છે. 

--------- 

૧૮ 
મોરબી વજલ્લામાાં પ ુ દિાખાનાઓ 

* ૧૯૪૦૪ શ્રી વિજ ે મેર  (મોરબી) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલા પશુ દવાખાનાઓ આવેલ છે, 

  (૧)  
અ. 
ન. 

તાલુિાનુાં નામ પ ુ દિાખાનાની 
સાંખ્યા 

પ ુ દિાખાનાનુાં સ્થળ 

૧ મોરબી ૩ મોરબી 

બગિળા 

આમરણ 

૨ માળીયા (સ્મ) ૧ માળીયા મીયાણા 

૩ ટાંકારા ૨ ટાંકારા 

સ્મતાણા 

૪ વાાંકાનેર ૩ વાાંકાનેર 

લુણસર 

સ્સાંધાવદર 

૫ હળવદ ૩ હળવદ 

ચરાડવા 

ટીકર (રણ) 
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 (૨) ઉક્ત પશુ દવાખાનાવાર સાંવગષવાર માંજૂર મહેકમ 

કેટલુાં છે, 

  (૨)  
અ.
ન. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

પ ુ દિાખાનાનુ 
નામ 

પ  ુ
વચકિત્સા 
અવધિારી 
માંજુર મહેિમ 

ડરેસર 
માંજુર 
મહેિમ 

પટ્ટાિાળા/ 
એટેન્ડન્ટ/એટેન્ડન્ટ 
િમ ડરેસર માંજુર 
મહેિમ 

૧ મોરબી પશુદવાખાના 
મોરબી 

૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૨ પશુદવાખાના 
બગિળા 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૩ પશુદવાખાના 
આમરણ 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૪ માળીયા 
(મી) 

પશુદવાખાના 
માળીયા (મી) 

૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૫ ટાંકારા પશુદવાખાના 
ટાંકારા 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૬ પશુદવાખાના 

સ્મતાણા 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૭ વાાંકાનેર પશુદવાખાના 
વાાંકાનેર 

૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૮ પશુદવાખાના 
લુણસર 

૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૯ પશુદવાખાના 
સ્સાંધાવદર 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ હળવદ પશુદવાખાના 
હળવદ 

૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૧ પશુદવાખાના 
ચરાડવા 

૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૨ પશુદવાખાના 
ટીકર (રણ) 

૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવાર માંજૂર મહેકમ પૈકી કેટલી 
જગ્યાઓ ભરેલી અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, 

અને 

  (૩)  
અ. 

ન. 

તાલુિાનુાં નામ પ ુ દિાખાનાનુાં 

નામ 

પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

માંજુર 
મહેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ક્યારથી 
ખાલી 

૧ મોરબી મોરબી ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૨ બગિળા ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૩ આમરણ ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૪ માળીયા(મી) માળીયા (મી) ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૫ ટાંકારા ટાંકારા ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૬ સ્મતાણા ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૭ વાાંકાનેર વાાંકાનેર ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૮ લુણસર ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૯ સ્સાંધાવદર ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

ડરેસર, વગષ-૪ 
અ. 

ન. 

તાલુિાનુાં 

નામ 

પ ુદિાખાનાનુાં 

નામ 

ડરેસર િગા-૪ 

માંજુર 
મહેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ક્યારથી 

ખાલી 

૧ મોરબી મોરબી ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૨ માળીયા 

(મી) 

માળીયા (મી) ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૧/૮/૧૯

િી 

૩ વાાંકાનેર વાાંકાનેર ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

પટ્ટાવાળા/એટેન્દ્ડન્દ્ટ/એટેન્દ્ડન્દ્ટ કમ ડરેસર, વગષ-૪ 
અ. 
ન. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

પ ુ દિાખાનાનુાં 
નામ 

પટ્ટાિાળા/એટન્ડન્ટ/એટન્ડન્ટ િમ ડરેસર 

માંજુર  ભરાયેલ  ખાલી  ક્યારથી  

૧ મોરબી મોરબી ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૨ આમરણ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૩૧/૧૨/૧૫ 
િી 

૩ માળીયા 
(મી) 

માળીયા (મી) ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૧/૧/૧૭ િી 

૪ ટાંકારા ટાંકારા ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૫ વાાંકાનેર વાાંકાનેર ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૬ લુણસર ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

૭ હળવદ હળવદ ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

 ચરાડવા ૦૧ ૦૧ ૦૦ -- 

 ટીકર (રણ) ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૧૧/૧/૦૮ િી  
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 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે 

 પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 

ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે ડરેસર, પટ્ટાવાળા/ 
એટેન્દ્ડન્દ્ટ/એટેન્દ્ડન્દ્ટ કમ ડરેસર વગષ-૪ની જગ્યાઓ સ્જલ્લા 
પાંચાયત દ્વારા આઉટ સોસીંગિી ભરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૯  
 ોટાઉદેપુર નગરપાવલિામાાં બી-૩ સત્તાપ્રિારની નોંધ પાડિામાાં મુશ્િેલી 

* ૧૮૫૭૫ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુર નગરપાસ્લકામાાં બી-૩ સત્તા પ્રકારની 

જમીનની નોંધ પાડવામાાં વહીવટી પ્રક્રિયામાાં મુશ્કેલીઓ છે તે 
ફરીયાદિી સરકાર તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાકેફ છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે સ્નવારવા છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પગલા 
લીધાાં, અને 

  (૨) ગાયકવાડ સરકારશ્રી દ્વારા સ્કરાયા પ્રકારની કેટલી 
સ્મલકત અપાયેલ છે તેની માક્રહતી એકસ્ત્રત કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવાની બાકી છે, ત ે
ક્યાાં સુધીમાાં પાડવામાાં આવશે? 

  (૩) એક પણ નહીં. 

--------- 

૨૦ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૩ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં 
આિેલ અરજીઓ 

પોરબાંદર ૨૨૧૩ 

રાણાવાવ ૫૪૧ 

કુસ્તયાણા ૯૧૯ 

િુલ ૩૬૭૩ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૩૬૭૩ 

માંજૂર નોંધો ૩૦૮૧ 

નામાંજૂર નોંધો ૯૮ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. સોગાંદનામા તિા વારસાઈ આાંબામાાં વારસદારોની સ્વગત 

સુસાંગત ના હોય, વારસદારો ડુબમાાં રહેલ હોવાના 
કારણોસર. 

૨. મરણ પ્રમાણપત્રમાાં આવેલ નામ સાિે સુસાંગત ના હોવાના 
કારણોસર. 

૩. કોટષ મેટર ચાલતી હોય, ના.કોટષનો અન્દ્ય આદેશ ના િાય 
ત્યાાં સુધી રેકડષમાાં ફેરફાર ન કરવા આદેશ િયેલ હોવાના 
કારણોસર. 

૪. સાધનીક કાગળોની અપુતષતા તેમજ અરજીઓમાાં રજુ 
સાધસ્નક કાગળોમાાં સ્વસાંગતતા હોવાના કારણોસર. 
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૫. હાલના ૭/૧૨ માાં સાંયુક્ત ખાતેદાર આવેલ હોય, જ ેપૈકી 

અન્દ્ય ખાતેદારને નોટીસ બજલે ન હોવાના કારણોસર. 
૬. નોટીસ રજી.એ.ડી. િી ઈથયુ કરવામાાં આવેલ હોય, પરાંત ુ

નોટીસ બજ્યા વગર પરત આવેલ હોવાના કારણોસર. 
--------- 

૨૧ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૨ શ્રી રમે ભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં મહીસાગર સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૬૫ 

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

  (૨) ૧૬૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૭,૭૪,૦૦૦/- 

--------- 
૨૨ 

અમરેલી વજલ્લામાાં ઘાસચારાના જથ્થાની જરૂરીયાત 
* ૧૯૪૩૪ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા છ માસમાાં 
માસવાર અમરેલી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ઘાસચારાના કેટલા 
જથ્િાની જરૂરીયાત હતી, 

  (૧) અમરેલી સ્જલ્લાનો કોઈ જ તાલુકો ચાલુ વર્ે 
દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ ન હોઈ, મહેસૂલ સ્વભાગ દ્વારા 
સ્બનદુષ્કાળગ્રથત સ્જલ્લામાાં ઘાસના જથ્િાની જરૂરીયાત કે 
ફાળવણીનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર, માસવાર કેટલો ઘાસનો જથ્િો 
ફાળવવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) જરૂરીયાત સામે ઓછો ઘાસનો જથ્િો ફાળવવામાાં 
આવ્યો હોય તો તેના કારણો શાાં છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૩ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૫ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહા  (કાલોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ ગોધરા ૭૮ 

૨ કાલોલ ૧૫૦ 

૩ હાલોલ ૧૧૮ 

૪ ઘોઘાંબા ૭૩ 

૫ જાાંબુઘોડા ૮ 

૬ શહેરા ૧૯૪ 

૭ મોરવા(હા) ૧૮ 

િુલ ૬૩૯ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 

કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ ગોધરા ૫૯ ૧૯ 

૨ કાલોલ ૧૨૬ ૨૪ 

૩ હાલોલ ૧૦૬ ૧૨ 

૪ ઘોઘાંબા ૬૭ ૬ 

૫ જાાંબુઘોડા ૫ ૩ 

૬ શહેરા ૧૬૮ ૨૬ 

૭ મોરવા(હા) ૧૮ ૦ 

િુલ ૫૪૯ ૯૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ િયેલ ન 
હોવાિી 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્ક્તની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને ૬૦ િી 

વધુ હોવાિી 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્ક્તની અરજી હોવાિી 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી  
--------- 

૨૪ 
પાટ  વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો  

* ૧૮૦૮૧ શ્રી િર નભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ 
સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૨૫૦-કેસો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૯૨-કેસો 
--------- 

૨૫ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૦૫ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

વડોદરા (ગ્રામ્ય) ૨૩૭૧ 

પાદરા ૨૪૩૦ 

વાઘોડીયા ૧૨૪૪ 

ડભોઈ ૧૩૬૫ 

કરજણ ૧૬૦૬ 

સ્શનોર ૭૫૧ 

સાવલી  ૨૦૪૨ 

ડેસર ૭૭૪ 

વડોદરા શહેર (ઉત્તર) ૧૧૨ 

વડોદરા શહેર (દસ્ક્ષણ) ૧૩૭ 

વડોદરા શહેર (પૂવષ) ૮૪ 

વડોદરા શહેર (પસ્િમ) ૬૦ 

િુલ ૧૨૯૭૬ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડેલ નોંધો ૧૨૯૭૬ 
માંજુર નોંધો ૧૦૩૯૬ 
નામાંજુર નોંધો ૩૨૭  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. અરજીમાાં પુરતા પુરાવા રજુ કરેલ ન હોવાિી. 
૨. અસલ પેઢીનામુ સામેલ ન હોવાિી. 
૩. મરણ િનાર ખેડૂત ખાતેદારનુાં અસલ મરણ પ્રમાણપત્ર 
સામેલ ન હોવાિી. 

--------- 

૨૬ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૧૮૮ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લા ખાતે પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૬૧ 

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

  (૨) ૨૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૫૦,૨૮,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૯ શ્રી મુિે ભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 
જાંબુસર ૧૬૦૬ 
આમોદ ૮૯૦ 
વાગરા ૭૩૪ 
ભરૂચ ૧૯૮૫ 
ઝઘડીયા ૧૨૪૨ 
અાંકલેિર ૧૦૪૧ 
હાાંસોટ ૮૨૦ 
વાલીયા ૫૨૩ 
નેત્રાંગ ૪૪૦ 

િુલ ૯૨૮૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી અને કેટલી નોંધો 
નામાંજુર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડિામાાં 
આિેલ નોંધો 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજુર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૯૨૮૧ ૭૫૧૫ ૪૩૨  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર િવાના કારણોઃ 

 મરણના દાખલા રજુ િયેલ ન હોવાના કારણે, 
 પેઢીનામામાાં સ્વસાંગતતાના કારણે, 
 ગુજરનાર કબજદેારનુાં નામ ૭/૧૨ તિા 

મરણના દાખલામાાં સ્વસાંગતતા હોવાના કારણે, 
 ક્રહતસબાંધ ધરાવનારને ૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન 

બજવાને કારણે. 
--------- 
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૨૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

* ૧૮૧૫૬ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સાતફેરા સમૂહલગ્ન 
યોજના હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા યુગલો માટે કેટલી 
સાંથિાની અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજી 
  સાંથિા-૦૬ 
  યુગલ-૧૨૬ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી સાંથિાઓની કેટલા યુગલોની 
અરજીઓ માંજૂર કરી, અને 

  (૨) માંજૂર અરજી 
  સાંથિા-૦૬ 

  યુગલ-૧૨૬ 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) ચૂિિેલ સહાય 

સાંથિાઓન-ે રૂ.૨.૦૮ લાખ 
યુગલોને- રૂ.૧૨.૬૦ લાખ 

િુલ- રૂ.૧૪.૬૮ લાખ  
--------- 

૨૯ 
આ ાંદ ખેતીિાડી ઉતપન્ન બ ર સવમવતને ફાળિેલ જમીન 

* ૧૫૨૩૦ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં ખેતીવાડી ઉપન્ન બજાર સસ્મસ્તને તેઓના 
સ્વકાસના કામો માટે રાહત દરે જમીન ફાળવવાનો ઠરાવ 
તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૫ના રોજ િયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે અન્દ્વયે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં કઈ બજાર સસ્મસ્ત 
દ્વારા કેટલી જમીન, કયા થિળે મેળવવાની માાંગણી સરકારને 
મળી, અને 

  (૨) શૂન્દ્ય 

 (૩) તે અન્દ્વયે કઈ બજાર સસ્મસ્તને કેટલી જમીન શાાં 
ભાવે ક્યારે ફાળવવામાાં આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦ 
 મનગર વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૮ શ્રી પ્રવિ ભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જામનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

જામનગર (શહેર) ૧૨૦ 

જામનગર (ગ્રામ્ય) ૧૧૯૬ 

ધ્ોલ ૫૫૩ 

જોડીયા ૫૦૯ 

કાલાવડ ૯૭૧ 

લાલપુર ૮૨૯ 

જામજોધપુર ૯૦૪ 

િુલ ૫૦૮૨ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૫૦૮૨ 

માંજુર નોંધો ૪૭૨૨ 

નામાંજુર નોંધો ૧૩૩  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. તકરારી કેસના ઠરાવ આધારે. 
૨. વારસાઈ સોગાંદનામામાાં અપુરતી થટેમ્પ ડ્યુટી. 
૩. વારસદારોની સ્વગતો અપૂરતી હોવાના કારણે. 
૪. વારસાઈવાળી જમીનનુાં અગાઉ વેચાણ િવાના કારણે. 
૫. સોગાંદનામુ તિા પેક્રઢનામામાાં તફાવત આવતો હોય સાચા 
વારસદારોની ખરાઈ િઈ શકેલ ન હોય. 

૬. મરણ દાખલો રજુ િયેલ ન હોય. 
૭. વારસાઈ આાંબો રજુ િયેલ ન હોય. 
૮. વીલનુાં પ્રોબેટ ન રજુ કરેલ હોવાિી. 

--------- 

૩૧ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૦ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

જૂનાગઢ (ગ્રામ્ય) ૭૭૪ 

જૂનાગઢ (શહેર) ૩૨૬ 

વાંિલી ૧૫૪૫ 

માણાવદર ૧૧૪૮ 

સ્વસાવદર ૪૭૫ 

ભેંસાણ ૫૪૩ 

મેંદરડા ૪૮૭ 

માળીયા ૨૦૪ 

માાંગરોળ ૧૬૦૮ 

કેશોદ ૧૩૧૮ 

િુલ ૮૪૨૮ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૮૪૨૮ 

માંજૂર નોંધો ૭૯૬૪ 

નામાંજૂર નોંધો ૩૫૬  
 (૩) ઉકત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે ?    (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

 ૧. ૧૩૫ ડી ની નોટીસો પક્ષકારોને બજલે ન હોવાિી. 
 ૨. સ્નયત પેક્રઢનામુાં અરજદાર દ્વારા રજૂ કરેલ ન હોવાિી. 
 ૩. સીધી લીટીના વારસદારો ન હોવાિી. 

 ૪. વારસાઈ આાંબામાાં સક્ષમ અસ્ધકારીશ્રીની સહી ન  
  હોવાિી. 
 ૫. પાંચરોજકામ/પેક્રઢનામુાં રજૂ િયેલ ન હોય. 
 ૬. ગા.ન.નાં.૮ અ ખેતી બીનખેતીનુાં પાનીયુાં સાિે  
  હોવાિી. 

--------- 
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૩૨ 
રાજ્યમાાં સામાવજિ અને    વ િ રીતે પ ાત િગા માટે બજટે ફાળિ ી 

* ૧૯૪૨૮ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

નાણાાંકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં સામાસ્જક અને શૈક્ષસ્ણક 

રીતે પછાત વગષ માટે કેટલુાં બજટે ફાળવવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  

િર્ા ફાળિેલ બજટે 

(રૂ.લાખમાાં) 

થયેલ ખચા 

(રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૮૭૦૬.૧૧ ૭૯૪૧૧.૧૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૦૬૪૫.૦૯ ૧૦૦૪૪૮.૨૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(મે.૧૯ સુધી) 

૩૫૫૫૭.૧૮ ૪૨૯૪.૪૩ 

 

 (૨) ઉકત ફાળવેલ બજટે પૈકી ઉકત વર્ષવાર કેટલો ખચષ 

કરવામાાં આવ્યો ?  

 

--------- 

૩૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વ ષ્યિૃવતની યોજના 

* ૧૮૧૬૬ શ્રી િે ુભાઈ નાિરા ી (ગારીયાધાર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્તની યોજના 

અન્દ્વયે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૧૨ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૫૧ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) ૩૦૨૫૦૦/- 

--------- 

૩૪ 
આ ાંદ વજલ્લામાાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

* ૧૮૧૫૩ શ્રી મહે િુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા યુગલો માટે કેટલી સાંથિાની 

અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજી 

  સાંથિા-૦૩ 

  યુગલ-૩૮ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી સાંથિાઓની કેટલા યુગલોની 

અરજીઓ માંજૂર કરી, અને 

  (૨) માંજૂર અરજી 

  સાંથિા-૦૩ 

  યુગલ-૩૮ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) ચૂિિેલ સહાય 

  સાંથિાઓન-ેરૂ.૦.૭૬ લાખ 

  યુગલોને-રૂ.૩.૮૦ લાખ. 

  િુલ – રૂ.૪.૫૬ લાખ. 

--------- 
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૩૫ 
બોટાદ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં અનુસૂવચત  વતના લોિો પર અત્યાચાર 

* ૧૯૫૦૩ શ્રી પ્રવિ ભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બોટાદ અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લોકો પર 
રેપ, ગેંગરેપ, ખુનની ઘટનાઓમાાં ધી શીડ્યુલ કાથટ એન્દ્ડ 
શીડ્યુલ ટર ાઈબ્સ (પ્રીવેન્દ્શન ઓફ એટર ોસીટીઝ) એકટ-૧૯૮૯ 
તિા રૂલ્સ-૧૯૯૫ અને ૨૦૧૬માાં બનેલા સ્નયમોમાાં કરવામાાં 
આવેલ જોગવાઈ અનુસાર કેટલા લોકો તિા કેટલા કુટુાંબીજનોને 

નાણાકીય સહાય, મકાન, જમીન, ઘરવખરી અને 
ઘરવપરાશની દૈસ્નક ચીજો માટે ચૂકવવાની િતી રકમ 
ચૂકવવાની બાકી છે, 

  (૧) (અ) તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૧-રેપ તેમજ ૧-ગેંગરેપ એમ ૨ 
(બે) બનાવમાાં અત્યાચારનો ભોગ બનનાર ૨ (બે) વ્યસ્કતને 
નાણાકીય સહાય તિા ઘરવખરી અને ઘરવપરાશની દૈસ્નક 
ચીજો માટેની સહાય ચૂકવવાની બાકી છે. 
  (બ) તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં બોટાદ સ્જલ્લામાાં ૧ (એક) ખૂનના બનાવમાાં પેન્દ્શન 
સહાય ચૂકવવાની બાકી છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ અત્યાચારનો ભોગ બનેલા 
અનુસૂસ્ચત જાસ્તના લોકોને મળવાપાત્ર સ્વસ્વધ સહાય ન 
ચૂકવવાના કારણો શુાં છે, અને 

  (૨) (અ) ભાવનગર-મેડીકલ રીપોટષ  આવેલ ન 
હોવાિી સહાય ચૂકવેલ નિી. 
  (બ) બોટાદ-ચાજષશીટ િવાની બાકી હોઈ 
પેન્દ્શન સહાય ચૂકવેલ નિી. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ બાકી રહેલ સહાય ક્યાાં સુધીમાાં 
ચૂકવવામાાં આવશે ?  

  (૩) (અ) ભાવનગર-મેડીકલ રીપોટષ  આવ્યેિી તરત 
જ સહાય ચૂકવવામાાં આવશે. 
  (બ) બોટાદ-જુન-૨૦૧૯ના એક ખૂનના 

બનાવમાાં ચાજષશીટ િયેિી પેન્દ્શન માંજૂર કરવાની કાયષવાહી 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૩૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સ્થાવનિોને રોજગારી 

* ૧૯૩૯૨ શ્રી રાજ ેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાાં સાણાંદ તાલુકામાાં આવેલ ટાટા નેનો પ્રોજકેટમાાં છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં કેટલા થિાસ્નકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી, 

  (૧)  

િર્ા (કડસેમ્બર અાંવતત) સ્થાવનિ રોજગારી 

૨૦૧૭ ૧૫૪૪ 

૨૦૧૮ ૧૨૫૯ 
 

 (૨) ઉકત એકમોમાાં થિાસ્નકોને સ્નયમો મુજબ રોજગારી 
પૂરી પાડવામાાં આવતી નિી તે હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે, 
અને 

  (૨) હા, જી. 

 (૩) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શી 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) ૧. સાંબાંસ્ધત એકમોને શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના 
તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવ અનુસાર થિાસ્નકોની સ્નયત 
ટકાવારી જાળવવા અાંગેની જોગવાઈઓનુાં ધ્યાન દોરતાાં 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 કક્ષાએિી રોજગાર કચેરી દ્વારા સાંબાંસ્ધત 
સ્જલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રને જરૂરી કાયષવાહી સારૂ મોકલવામાાં આવેલ 
છે. 
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  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.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ 
ના પત્રિી, ક્રડસેમ્બર-૨૦૧૭ અાંસ્તતની યાદી તા.૧૪-૦૨-
૨૦૧૮ના પત્રિી, જુન-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી તા.૨૭-૦૯-
૨૦૧૮ના પત્રિી અને ક્રડસેમ્બર-૨૦૧૮ અાંસ્તતની યાદી 
તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૯ના પત્રિી યાદી પૈકીના એકમો સામે 
જરૂરી કાયષવાહી સારૂ ઉદ્યોગ કસ્મશ્નરની 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. 

--------- 

૩૭ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત  વતના સરિારી  ાત્રાલયો 

* ૧૮૧૭૫ શ્રીમતી ગીતાબા  ડે  (ગોંડલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિતીએ અનુસૂસ્ચત જાસ્તના કેટલા સરકારી છાત્રાલયો ચાલે 

છે, 

  (૧) ૦૭ 

 (૨) ઉકત છાત્રાલયોમાાં સ્વદ્યાિીઓની માન્દ્ય સાંખ્યા 

કેટલી છે, 

  (૨) ૮૨૫ 

 (૩) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ 

આપેલ છે, અને 

  (૩) ૭૯૦ 

 (૪) ઉકત છાત્રાલયોમાાં શી સગવડતાઓ આપવામાાં 

આવે છે ? 

  (૪) છાત્રાલયોમાાં રહેવાની, જમવાની તિા રમત-

ગમતના સાધનો બુકબેંક સામસ્યકો વગેરે સુસ્વધાઓ સ્વના 

મૂલ્યે પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૮ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં સરિારી આઈ.ટી.આઈ. માાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૯૩ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 

વલસાડ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી આઈ.ટી.આઈ. 

આવેલી છે, 

  (૧) *પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉકત આઈ.ટી.આઈ.માાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ 

મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૨) *પત્રક-૨ મુજબ. 

 (૩) ત ે પૈકી સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી અને 

કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૩) *પત્રક-૩ મુજબ. 

 (૪) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે  

  (૪) બનતી ત્વરાએ ભરવામાાં આવશે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૩૯ 
િચ્  વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૫ શ્રી વિરેન્રવસાંહ  ડે  (માાંડવી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 

માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

લખપત ૩૩૪ 

રાપર ૧૭૧૧ 

ભચાઉ ૧૨૬૬ 

અાંજાર ૮૭૪ 

ભુજ ૧૦૪૦ 

નખત્રાણા ૧૧૪૫ 

અબડાસા ૯૪૦ 

માાંડવી ૧૦૦૪ 

મુાંરા ૮૫૮ 

ગાાંધીધામ ૧૫૭ 

િુલ ૯૩૨૯ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૭૯૭૨ 

માંજૂર નોંધો ૭૪૬૪ 

નામાંજૂર નોંધો ૫૦૮  
 (૩) ઉકત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે ?    (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

  સાધસ્નક કાગળો જવેા કે, વારસાઈ પેક્રઢનામુાં, 

મરણનો દાખલો સ્વગેરેની અધુરાશ, તેમજ નોટીસ બજાવ્યા 

વગર પરત આવેલ હોઈ, વારસદારોના નામમાાં ભૂલ તેમજ નામ 

રહી જવા પામેલ હોય જવેા કારણોના લીધે નામાંજૂર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

 

--------- 

૪૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નોંધ ી દસ્તાિેજોમાાંથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની આિિ 

* ૧૮૦૮૨ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં નોંધણી માટે રજૂ િયેલ દથતાવેજોની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ િર્ા દસ્તાિેજોની સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૯૭૪૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૩૧૭૩૮ 
 

 (૨) ઉકત નોંધણી માટે રજૂ િયેલ દથતાવેજોમાાંિી થટેમ્પ 

ડ્યુટી અને નોંધણી ફીની કેટલી આવક િઈ છે ?  

  (૨)  
ક્રમ િર્ા સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની આિિ નોંધ ી ફી ની 

આિિ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૧૭૮૮.૪૧ કરોડ રૂ.૩૦૬.૫૨ કરોડ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૨૦૮૫.૪૨ કરોડ રૂ.૩૬૫.૬૫ કરોડ  
--------- 
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૪૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષણાાં વલસાડ સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૧૨૩ 

૨ પારડી ૮૨ 

૩ વાપી ૧૭ 

૪ ધરમપુર ૩૧ 

૫ કપરાડા ૪૯ 

૬ ઉમરગામ ૨૪ 

િુલ ૩૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ વલસાડ ૧૨૩ ૦ 

૨ પારડી ૭૪ ૮ 

૩ વાપી ૧૭ ૦ 

૪ ધરમપુર ૩૧ ૦ 

૫ કપરાડા ૪૯ ૦ 

૬ ઉમરગામ ૨૩ ૧ 

િુલ ૩૧૭ ૯  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ 
િયેલ ન હોવાિી 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્ક્તની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને 
૬૦ િી વધુ હોવાિી 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્ક્તની અરજી હોવાિી 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી  
--------- 

૪૨ 
પાટ  અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિી  રતની જમીનમાાં  રતભાંગ બાબત 

* ૧૯૩૭૫ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 
બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં નવી શરતની જમીન (ગણોત/સીલીંગ 
સ્સવાયની) શરતભાંગ બદલ સરકારમાાં દાખલ કરવામાાં આવી 
હોય અને તેનો કાયમી સ્નકાલ િયેલ ના હોય તેવા કેટલા કેસો 
પડતર છે, 

  (૧)  

પાટણ ૫૬૩ 

બનાસકાાંઠા ૫૭૦ 
 

 (૨) ઉક્ત પડતર કેસો પૈકી ઉક્ત જીલ્લાવાર કેટલા 
સ્કથસાઓમાાં કેટલી જમીન છે, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં નામ કિસ્સાઓ  ેત્રફળ 
(હે.આરે.ચો.મી.) 

પાટણ ૫૬૩ ૧૪૮૪-૫૫-૦૪ 

બનાસકાાંઠા ૫૭૦ ૧૦૨૪-૩૧-૨૪  
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત જીલ્લાવાર 
કેટલા સ્કથસામાાં કેટલી જમીનનો કાયમી સ્નકાલ કરવામાાં 
આવ્યો, અને  
 
 

  (૨)  
વજલ્લાનુાં નામ કિસ્સાઓ  ેત્રફળ 

(હે.આરે.ચો.મી.) 
પાટણ ૦ ૦ 

બનાસકાાંઠા ૧ ૦-૯૦-૦૪  
 (૪) ઉક્ત બાકી સ.નાં./બ્લોકની જમીન સ્નકાલ 
કરવાની કામગીરી બાકી છે તે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બાકી સ.નાં./બ્લોકની જમીનનો સ્નકાલ કરવાની 
કામગીરી પ્રવતષમાન સૂચનાઓ મુજબ પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૪૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોને રેિન્યુ વિલેજનો દરજજો 

* ૧૮૦૬૮ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહા  (દહેગામ) : માનનીય મહેસલુ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 
સ્જલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતો ધરાવતા કેટલો ગામોને રેવન્દ્યુ 
સ્વલેજનો દરજજો આપવાનો બાકી છે, અને  

  (૧) રેવન્દ્યુ સ્વલેજ જાહેર કરવા અાંગેની સરકારશ્રીની 
પ્રવતષમાન નીસ્ત મુજબની કોઈ દરખાથત મળેલ નિી. 

 (૨) આ દરજજો કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે?   (૨) સ્નયમોનુસારની દરખાથત મળે્યિી તુતષજ. 
--------- 

૪૪ 
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં જમીન રી-સિે માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૮૩૧ શ્રી બાબુભાઈ િા  (માાંગરોળ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં રી-સવેમાાં િયેલ 
ક્ષસ્તઓને કારણે ખેડૂતોની જમીનમાાં વધ-ઘટ િયા અાંગેની 
કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર મળેલ છે, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (૧) તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ તિા 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધીની 
તાલુકાવાર મળેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

જૂનાગઢ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧ કેશોદ  ૪૧૮ ૧૪૮૬ 

૨ વાંિલી ૪૪૧ ૧૫૭૨ 

૩ મેંદરડા ૩૨૫ ૧૧૫૧ 

૪ સ્વસાવદર ૨૩૭ ૮૩૨ 

૫ જૂનાગઢ ૨૯૦ ૧૦૨૪ 

૬ ભેંસાણ ૫૮૯ ૨૧૦૬ 

૭ માણાવદર ૩૦૦ ૧૦૬૦ 

૮ માાંગરોળ ૦૦ ૧૬૧ 

િુલ ૨૬૦૦ ૯૩૯૨ 

બે િર્ામાાં મળેલ 

િુલ અરજીઓ 
૧૧૯૯૨ 

ગીરસોમનાથ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧ વેરાવળ ૫૮ ૫૧ 

૨ ઉના ૩૯૦ ૨૭૮ 

૩ સૂત્રાપાડા ૨૪૦ ૧૧૭ 

૪ કોડીનાર ૯૫ ૧૦૯ 

િુલ ૭૮૩ ૫૫૫ 

બે િર્ામાાં મળેલ 
િુલ અરજીઓ 

૧૩૩૮ 
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 (૨) આવી ક્ષસ્તઓ િવાના કારણો શાાં છે, અને    (૨) મૂળ સરવે નાંબરના પૈકી ભાગની માપણી અગાઉ 

િયેલ ન હતી. રી-સરવે માપણી દરસ્મયાન સદર નાંબરોના  
ક્ષેત્રફળમાાં વધ-ઘટ મળતા ખાતેદાર તરફિી મોટા પ્રમાણમાાં 
વાાંધા મળેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત મળેલ અરજીઓ પૈકી કેટલી અરજીઓનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો અને કેટલી પડતર છે? 

  (૩) ઉક્ત મળેલ અજીઓનો સ્નકાલ તેમજ પડતર 
અરજીની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

જૂનાગઢ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિા વનિાલ િરેલ અરજી પડતર અરજી 

૧ કેશોદ  ૧૫૨૭ ૩૭૭ 

૨ વાંિલી ૧૮૧૩ ૨૦૦ 

૩ મેંદરડા ૧૧૮૭ ૨૮૯ 

૪ સ્વસાવદર ૬૬૪ ૪૦૫ 

૫ જૂનાગઢ ૧૦૫૮ ૨૫૬ 

૬ ભેંસાણ ૨૧૫૫ ૫૪૦ 

૭ માણાવદર ૧૦૯૪ ૨૬૬ 

૮ માાંગરોળ ૧૭ ૧૪૪ 

 ૯૫૧૫ ૨૪૭૭ 

ગીરસોમનાથ વજલ્લો 
ક્રમ તાલુિા વનિાલ િરેલ અરજી પડતર અરજી 

૧ વેરાવળ ૭૬ ૩૩ 

૨ ઉના ૪૭૫ ૧૯૩ 

૩ સૂત્રાપાડા ૨૭૨ ૮૫ 

૪ કોડીનાર ૧૨૦ ૮૪ 

િુલ ૯૪૩ ૩૯૫  
--------- 

૪૫ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્  વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૩૫૪ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, 
અને  
 
 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 
બનાસિાાંઠા વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-

૧૮ 

૯૮ ૧૪૧ ૧૩૨ ૦૨ ૦૩ ૦૩ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૯૬ ૧૨૩ ૬૫ ૦૫ ૦૭ ૦ 

િચ્  વજલ્લો 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૮૫ ૯૮ ૯૮ ૦૩ ૦૩ ૦૨ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૧૨૮ ૧૬૦ ૧૬૦ ૦૪ ૦૪ ૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે બનાસકાાંઠા અને કચ્છ જીલ્લામાાં એક પણ 
ફરીયાદ મળેલ નિી. 

--------- 
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૪૬ 
પાટ  અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ઓનલાઈન વબનખેતી પરિાનગીમાાં પ્રત્ય  મુ યાાંિન 

* ૧૯૩૬૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
ઓનલાઈન સ્બનખેતી પરવાનગીની અરજીઓના સ્કથસામાાં 
થિળ-સ્થિસ્તનુાં પ્રત્યક્ષ મુલ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે કે કેમ, 
અને  

  (૧) ના જી, પરાંતુ સ્બનખેતી પરવાનગીની અરજીઓમાાં 
મહેસૂલી રેકડષ  તેમજ કે્ષત્રફળમાાં સ્વસાંગતતા હોય ત્યારે તિા 
વાાંધા અરજી આવેલ હોય તેવા સ્કથસાઓમાાં જમીનના 
થિળસ્થિસ્તનુાં પ્રત્યક્ષ મુલ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પાટણ 
અને બનાસકાાંઠામાાં ઓનલાઈન સ્બનખેતી પરવાનગીના કેટલા 

સ્કથસામાાં થિળ-સ્થિસ્તનુાં પ્રત્યક્ષ મુલ્યાાંકન કોના દ્વારા 
કરવામાાં આવ્યુાં? 

  (૨) શૂન્દ્ય 

--------- 

૪૭ 
રાજ્યમાાં અનુસૂવચત  વત માટે બજટે ફાળિ ી 

* ૧૯૪૧૩ શ્રી પ્રવિ ભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં અનુસૂસ્ચત જાસ્ત માટે કેટલુાં 
બજટે ફાળવવામાાં આવ્યુાં, અને  

  (૧)  

૨૦૧૭-૧૮ ૪૬૦૩.૬૯ કરોડ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૮૬.૦૪ કરોડ 
 

 (૨) ઉકત ફાળવેલ બજટે પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

૨૦૧૭-૧૮ ૩૯૭૧.૮૪ કરોડ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૨૩૬.૫૪ કરોડ  
--------- 

૪૮ 
પ ુપાલિોને વમ િીંગ મ ીન ખરીદી માટે ના ાિીય સહાય 

* ૧૯૧૧૯ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અનુસુસ્ચત જનજાસ્તના પશુપાલકોને સ્મલ્ક મશીન ખરીદવા 
માટે કેટલી નાણાકીય સહાય ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) ખરીદ સ્કાંમતના ૭૫% અિવા રૂ.૩૩.૭૫૦/- 
બેમાાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે 

 (૨) ઉકત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને    (૨) યોજના અમલમાાં આવ્યાાંના વર્ષ ૨૦૧૪-૨૦૧૫ િી 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવ્યો? 

  (૩) યોજના અમલમાાં આવ્યાાં બાદ ઉકત દરોમાાં કોઈ 
વધારો કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૪૯ 
રાજ્યમાાં મામલતદાર સાંિગાની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૧૮૦૯૪ શ્રી જગદી  પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં સરકારે 
મામલતદાર સાંવગષમાાં મોટા પ્રમાણમાાં બઢતી તિા સીધી 
ભરતીિી સ્નમણૂાંક કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા તો, તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ૧૦૨ જગ્યાઓ ખાલી હતી. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શુાં આયોજન છે?   (૩) ૧. નાયબ મામલતદાર સાંવગષમાાંિી બઢતી આપી 
તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૯ અને તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ના હુકમોિી 
૫૭ કમષચારીઓને મામતલદાર સાંવગષમાાં બઢતી આપતાાં હુકમો 
કરવામાાં આવેલ છે. 
૨. ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા જાહેરાત 
િમાાંકઃ૪૦/૨૦૧૮-૧૯ અન્દ્વયેની મુખ્ય પરીક્ષાનુાં પક્રરણામ 
તા.૦૪-૦૭-૨૦૧૯ના રોજ પ્રસ્સદ્ધ િયેલ હોય સીધી 
ભરતીિી ૩૪ ઉમેદવારોને મામતલદાર તરીકે સ્નમણૂાંક 
આપવામાાં આવશે. 
૩. ઉપરાાંત ખાસ થપધાષત્મક પરીક્ષાઓ મારફતે સેમી ડાયરેક્ટ 
ફાળાની જગ્યાઓ ઉપર પણ તબક્કાવાર બઢતી આપી 
જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

--------- 

૫૦ 
 ોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પેટાપરા રેિન્યુ વિલેજ  હેર િરિા બાબત 

* ૧૮૧૦૭ શ્રીમતી મનીર્ા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ૨૫૦િી વધુ વથતીવાળા પેટાપરા કેટલા 
છે, અને  

  (૧) કુલ ૧૨૭ પેટાપરા છે 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ પેટાપરાની સાંખ્યા 

૧ છોટા ઉદેપુર ૧૬ 

૨ જતેપુર-પાવી ૨૫ 

૩ સાંખેડા ૪૯ 

૪ કવાાંટ ૬ 

૫ નસવાડી ૭ 

૬ બોડેલી ૨૪ 

 િુલ ૧૨૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં સરકારે ઉકત 
પેટાપરાને રેવન્દ્યુ સ્વલેજ તરીકે જાહેર કરવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) છોટા ઉદેપુર તાલુકાના રાયસીંગપુરા (હ) ગામના 
વરધી ફળીયાને તિા બોડેલી તાલુકાના ધનપુરાને એમ કૂલ-

૨(બે) રેવન્દ્યુ સ્વલેજ જાહેર કરવાની દરખાથત હાલ વહીવટી 
પ્રક્રિયા હેઠળ છે. 

--------- 

૫૧ 
ભરૂચ વજલ્લાના પીિાના પા ીમાાં  ારથી આરોગ્યને નુિસાન 

* ૧૮૯૪૫ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લાના 
નાાંદ ગામ પાસેિી નમષદાનુાં પાણી પીવા માટે  ઉપલબ્ધ 

કરાવવામાાં આવે છે, તેમાાં ક્ષારની માત્રા વધારે હોઇ આરોગ્યને 
નુકસાનકતાષ છે તેવી હકીકતિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત ફક્રરયાદ સ્નવારવા 
ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શુાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) નમષદા નદીના પાણીમાાં ક્ષારની માત્રા વધવાના 
સાંજોગોમાાં ભરૂચ સ્જલ્લાની નાાંદ ઇન્દ્ટેકવેલ આધારીત પાણી 
પુરવઠા યોજનાઓ માટે નાાંદગામ પાસેિી પસાર િતી સરદાર 
સરોવર નમષદા સ્નગમ લી.ની અમલેિર બ્રાન્દ્ચ કેનાલમાાંિી 
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જરૂક્રરયાત મુજબનો જથ્િો ઉપાડી નમષદા નદીના પાણી સાિે 

ભેળવી વોટર ટર ીટમેન્દ્ટ પ્લાન્દ્ટમાાં પાણી શુધ્ધ કરી પાણી 
પુરવઠો આપવામાાં આવે છે. 

તે ઉપરાાંત વડોદરા બ્રાન્દ્ચ કેનાલ આધારીત જાંબુસર તાલુકાના 
ગામોને કાયમી ધોરણે પાણી આપવા માટેની અાંદાજીત સ્કાંમત 
રૂ.૪૩.૫૭ કરોડની યોજનાને માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે. જનેાાં 
ટેન્દ્ડર માંજૂરીની પ્રક્રિયા હેઠળ છે જ ેમાંજૂર િયેિી સમયબધ્ધ રીતે 
યોજનાની કામગીરી પૂણષ કરી પાણી શરૂ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
૫૨ 

ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 
* ૧૭૦૨૨ શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

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

વજલ્લો 
ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 

(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

ખેડા ૧૪૩૩૫૭ 

મહીસાગર ૫૦૬૧૩ 

િુલ ૧૯૩૯૭૦ 
 

 (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 

ખેડા ૫૦ 

મહીસાગર ૧૬ 

િુલ ૬૬  
 (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 

ખેડા ૦૪ ૪,૦૦,૦૦૦/- 

મહીસાગર ૦૪ ૪,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ ૦૮ ૮,૦૦,૦૦૦/-  

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

--------- 

૫૩ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૩ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં મહીસાગર સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૬૫ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૬૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૭,૭૪,૦૦૦/- 

--------- 

૫૪ 
િચ્  વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૪ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ હક્ક 

માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

લખપત ૩૩૪ 

રાપર ૧૭૧૧ 

ભચાઉ ૧૨૬૬ 

અાંજાર ૮૭૪ 

ભુજ ૧૦૪૦ 

નખત્રાણા ૧૧૪૫ 

અબડાસા ૯૪૦ 

માાંડવી ૧૦૦૪ 

મુાંરા ૮૫૮ 

ગાાંધીધામ ૧૫૭ 

િુલ ૯૩૨૯ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૭૯૭૨ 

માંજૂર નોંધો ૭૪૬૪ 

નામાંજૂર નોંધો ૫૦૮  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

  સાધનીક કાગળો જવેા કે, વારસાઇ પેક્રઢનામુાં, 

મરણનો દાખલો સ્વગેરેની અધુરાશ, તેમજ નોટીસ બજાવ્યા 

વગર પરત આવેલ હોઇ, વારસદારોના નામમાાં ભૂલ તેમજ નામ 

રહી જવા પામેલ હોય જવેા કારણોના લીધે નામાંજુર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

--------- 

૫૫ 
રાજ્યમાાં એનીમલ િે ફેર બોડાની રચના 

* ૧૫૩૩૦ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય પ પુાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં એનીમલ વેલ્ફેર બોડષની રચના તા.૩૦-

૧૧-૨૦૧૩ના રોજ કરવામાાં આવી, તે વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તેના 

સભ્યો કોણ કોણ છે, અને 

  (૨) પત્રિ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં બોડષની સ્મટીંગ 

ક્યારે મળી? 

  (૩) તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ 
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પત્રિ 

ગુજરાત રાજ્ય પ્રા ી િ યા  બોડાના સભ્યોની વિગત 

અનુ. નાં. નામ હોદ્દો 

૧ માન. માંત્રીશ્રી પશુપાલન, ગુજરાત રાજ્ય (Ex officio member) ચેરમેનશ્રી 

૨ માન. રાજ્યકક્ષાના માંત્રીશ્રી પશુપાલન, ગુજરાત રાજ્ય (Ex officio member) વાઇસ ચેરમેનશ્રી 

૩ ડૉ.નીમાબેન આચાયષ, માનનીય ધારાસભ્યશ્રી, ભુજ (૦૩) સભ્યશ્રી 

૪ શ્રી હર્ષ સાંઘવી, માનનીય ધારાસભ્યશ્રી, મજુરા (સુરત) (૧૬૫) સભ્યશ્રી 

૫ પશુપાલન સ્નયામકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, (Ex officio member) સભ્યશ્રી 

૬ મુખ્ય વન સાંરક્ષક શ્રી ગુજરાત રાજ્ય, (Ex officio member) સભ્યશ્રી 

૭ મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્નરશ્રી, મહાનગરપાસ્લકા, રાજકોટ, (Ex officio member) સભ્યશ્રી 

૮ મ્યુસ્નસ્સપલ કસ્મશ્નરશ્રી, મહાનગરપાસ્લકા, વડોદરા, (Ex officio member) સભ્યશ્રી 

૯ પોલીસ મહાસ્નદેશકશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર, (Ex officio member) સભ્યશ્રી 

૧૦ સ્જલ્લા ક્લેક્ટરશ્રી, બનાસકાાંઠા, (Ex officio member) સભ્યશ્રી 

૧૧ શ્રી ક્રદલીપ શાહ (એસ્નમલ વેલ્ફેર બોડષ  ઓફ ઇન્દ્ડીયાના પ્રસ્તસ્નસ્ધ) સભ્યશ્રી 

૧૨ શ્રી વસનજી સોની, લુણી (કચ્છ) સભ્યશ્રી 

૧૩ શ્રી ચીનુભાઇ સ્શવલાલ શાહ, િરા (બનાસકાાંઠા) સભ્યશ્રી 

૧૪ શ્રી પાંકજભાઇ બુચ, ગાાંધીનગર સભ્યશ્રી 

૧૫ શ્રી માધવપ્રકાશ થવામીજી, પેિાપુર (ગાાંધીનગર) સભ્યશ્રી 

૧૬ શ્રી નારાયણ લલ્લુભાઇ પટેલ, ઉંઝા (મહેસાણા) સભ્યશ્રી 

૧૭ શ્રી સ્વમલભાઇ શાહ, મહેસાણા સભ્યશ્રી 

૧૮ શ્રી પૃથ્વીરાજ પટેલ, ઈડર (સાબરકાાંઠા) સભ્યશ્રી 

૧૯ શ્રી સ્કશોરભાઇ શાહ, જતેપુર સભ્યશ્રી 

૨૦ શ્રી રસ્તભાઇ મહેતા, ધારી (અમરેલી) સભ્યશ્રી 

૨૧ શ્રી જયદીપ સોમૈયા, રાજુલા (અમરેલી) સભ્યશ્રી 

૨૨ શ્રી નયન નવીનચાંર ભરતીયા, સુરત સભ્યશ્રી 

૨૩ શ્રી સાંજયભાઇ કોઠારી, અમદાવાદ સભ્યશ્રી 

૨૪ શ્રી અરુણ ઓઝા, અમદાવાદ સભ્યશ્રી 

૨૫ સુશ્રી પૂવી રાહુલ શાહ, અમદાવાદ સભ્યશ્રી 

૨૬ શ્રી સ્મત્તલ ખેતાણી, રાજકોટ સભ્યશ્રી 

૨૭ શ્રી રાજને્દ્રભાઇ શાહ, રાજકોટ સભ્યશ્રી 

૨૮ શ્રી બળવાંતભાઇ આચાયષ, મહેસાણા સભ્યશ્રી 

૨૯ શ્રી ગુલાબસ્સાંહ દાનુાંભાઇ જાડેજા, ભાવનગર સભ્યશ્રી 

૩૦ શ્રી કૌશીકભાઇ મહેતા, ભુજ સભ્યશ્રી 

--------- 

૫૬ 
સુરત વજલ્લામાાં ઇન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૭૨ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લામાાં ઇસ્ન્દ્દરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે,  

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ ઉધના ૪૨ 

૨ કતારગામ ૩૧ 

૩ પુણા ૧૮ 

૪ અડાજણ ૯ 

૫ મજુરા ૧૮ 

૬ ચોયાષસી ૦ 
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૭ ઓલપાડ ૧૪ 

૮ બારડોલી ૭૪૨ 

૯ મહુવા ૫૮૨ 

૧૦ કામરેજ ૪૮ 

૧૧ પલસાણા ૮ 

૧૨ માાંડવી ૬૨૬ 

૧૩ માાંગરોળ ૨૯૭ 

૧૪ ઉમરપાડા ૪૮૨ 

િુલ  ૨૯૧૭ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર  નામાંજૂર 

૧ ઉધના ૩૫ ૭ 

૨ કતારગામ ૩૦ ૧ 

૩ પુણા ૯ ૪ 

૪ અડાજણ ૫ ૪ 

૫ મજુરા ૧૬ ૨ 

૬ ચોયાષસી ૦ ૦ 

૭ ઓલપાડ ૧૪ ૦ 

૮ બારડોલી ૭૧૧ ૩૧ 

૯ મહુવા ૫૪૪ ૩૮ 

૧૦ કામરેજ ૪૩ ૫ 

૧૧ પલસાણા ૪ ૧ 

૧૨ માાંડવી ૫૬૫ ૬૧ 

૧૩ માાંગરોળ ૨૭૭ ૨૦ 

૧૪ ઉમરપાડા ૪૬૩ ૦ 

 િુલ  ૨૭૧૬ ૧૭૪  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીનાાં િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર ધરાવતા ન 
હોવાિી 

૩ થિળ ેરહેતા ન હોવાિી 

૪ અવસાન િવાિી  
--------- 

૫૭ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગામતળ માંજુર િરિા બાબત 

* ૧૯૧૫૦ શ્રી નથાભાઇ  પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્નસ  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
જીલ્લામાાં તાલુકાવાર પાંચાયતો દ્વારા ગામતળ માંજૂર કરવાની 
કેટલી દરખાથતો સરકારમાાં પડતર છે, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ પડતર દરખાસ્તોની સાંખ્યા 

પાલનપુર ૧ 

વડગામ ૪ 

લાખણી ૨ 

ધાનેરા ૨ 

િરાદ ૧ 

િુલ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત પડતર દરખાથતો પૈકી કેટલી દરખાથતો બે 
વર્ષ કરતા વધુ સમયિી પડતર છે, 

  (૨) ૨ 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુકાવાર 

કેટલી દરખાથતોની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૩) પત્રિ-૧ મુજબ 

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

    (૪) સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિાનુાં નામ 
તા.૦૧-૦૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

વડગામ ૦૧ -- 
કાાંકરેજ ૦૨ -- 
દાાંતા ૦૨ -- 
ધાનેરા ૦૧ -- 
િરાદ ૦૮ -- 
વાવ  ૦૨ -- 
ડીસા -- ૦૧ 

િુલ ૧૬ ૦૧ 

--------- 

૫૮ 
દાહોદ વજલ્લામાાં લઘુતમ િેતન ધારો 

* ૧૯૪૬૭ શ્રી ભાિે ભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં લઘુતમ વેતન ધારાનો અમલ ન િતો હોવા 
અાંગેની કેટલી ફક્રરયાદો મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ સ્જલ્લામાાં લઘુતમ વેતન ધારાનો અમલ ન િતો હોવા 
અાંગેની કુલ ૪૭ ફક્રરયાદો મળી. 

 (૨) ઉક્ત મળેલ ફક્રરયાદો અન્દ્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) ઉક્ત મળેલ ફક્રરયાદોની અન્દ્વયે તપાસ કરતાાં કુલ ૪૩ 
ફક્રરયાદોમાાં લઘુતમ વેતન ધારાનો અમલ િતો હોવાિી કોઇ 
કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ નિી. ૦૧ ફક્રરયાદમાાં લઘુતમ વેતન 
ધારાનો અમલ ન િતો હોવાિી ફોજદારી કેસ દાખલ કરવામાાં 
આવેલ છે અને ૩ ફક્રરયાદોનો સ્નકાલ કાયષવાહી હેઠળ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા એકમો સામે શા પગલાાં લેવામાાં 
આવ્યાાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ ફક્રરયાદોમાાં તપાસ કરતાાં એક 
ફક્રરયાદમાાં સાંથિા એ-૧ બ્રીક્સ, મુ.નાની ખરજ, તા.સ્જ.દાહોદ 
દ્વારા લઘુતમ વેતન ધારાની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામાાં 
આવતો ન હોઇ, સક્ષમ અદાલતમાાં ફોજદારી કેસ દાખલ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૯ 
દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુિામાાં પીિાનુ પા ી 

* ૧૯૩૬૦ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લાના દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાઓના ગામોમાાં પીવાનુાં 

પાણી પુરુાં  પાડવાની પૂરતી વ્યવથિા ઉપલબ્ધ નિી તે હકીકત 
સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) ના, જી. 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુકાઓના તમામ 
ગામોમાાં પીવાનુાં પાણી પુરૂ પાડવાની પુરતી વ્યવથિા ઉપલબ્ધ 
છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત તાલુકાઓના 
ગામોમાાં પીવાનુાં પાણી પુરૂ પાડવા માટે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૬૦ 
સુરત અને ભરૂચ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં િમાચારી/િિારોના  ોર્  

* ૧૯૪૮૪ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં કમષચારીઓ/વકષરોના 
શોર્ણ, અન્દ્યાય સાંદભે કેટલી ફક્રરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
મળી, અને 

  (૧)  

િર્ા 
મળેલ ફકરયાદો 

સુરત ભરૂચ 

૧-૬-૧૭ િી 
૩૧-૫-૧૮ 

૯૦૪ ૩૦૨ 

૧-૬-૧૮ િી 

૩૧-૫-૧૯ 
૧૦૩૯ ૩૭૮ 

િુલ ૧૯૪૩ ૬૮૦ 
 

 (૨) ઉક્ત ફક્રરયાદો અન્દ્વયે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?   (૨) ઉક્ત ફક્રરયાદો અન્દ્વયે કુલ ૨૬૨૩ ફક્રરયાદો પૈકી 
૨૫૧૪ ફક્રરયાદોનો સફળતાપૂવષક સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે 
અને ૨૭૨ ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે સક્ષમ અદાલતમાાં ૧૦૯૩ 
ફોજદારી કેસો દાખલ કરવામાાં આવેલ છે, તેમજ ૧૦૯ 
ફક્રરયાદોમાાં સ્નકાલની કાયષવાહી ચાલુમાાં છે. 

--------- 

૬૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત  વતના સરિારી  ાત્રાલયો 

* ૧૮૧૭૪ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 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) ઉક્ત છાત્રાલયોમાાં સ્વદ્યાિીઓની માન્દ્ય સાંખ્યા 
કેટલી છે,  

  (૨) ૮૨૫ 

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

  (૩) ૭૯૦ 

 (૪) ઉક્ત છાત્રાલયોમાાં શી સગવડતાઓ આપવામાાં 
આવે છે? 

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

--------- 
૬૨ 

િચ્  વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 
* ૧૮૧૨૬ ડૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

લખપત ૩૩૪ 

રાપર ૧૭૧૧ 

ભચાઉ ૧૨૬૬ 
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અાંજાર ૮૭૪ 

ભુજ ૧૦૪૦ 

નખત્રાણા ૧૧૪૫ 

અબડાસા ૯૪૦ 

માાંડવી ૧૦૦૪ 

મુાંરા ૮૫૮ 
ગાાંધીધામ ૧૫૭ 

િુલ ૯૩૨૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૭૯૭૨ 

માંજુર નોંધો ૭૪૬૪ 

નામાંજુર નોંધો ૫૦૮  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

                 સાધનીક કાગળો જવેા કે, વારસાઈ પેક્રઢનામુાં, 
મરણનો દાખલો સ્વગેરેની અધુરાશ, તેમજ નોટીસ બજાવ્યા 
વગર પરત આવેલ હોઈ, વારસદારોના નામમાાં ભૂલ તેમજ નામ 
રહી જવા પામેલ હોય જવેા કારણોના  લીધે નામાંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૬૩ 
રાજ્યમાાં લઘુમતીઓના વિિાસ માટે બજટે ફાળિ ી 

* ૧૯૪૦૭ શ્રી મહમદ િીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય સામાજીિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં લઘુમતીઓના સ્વકાસ માટે 
કેટલુાં બજટે ફાળવવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  

રિમ રૂવપયા લાખમાાં 

િર્ા ફાળિેલ બજટે થયેલ ખચા 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૧૫૭.૪૯ ૩૭૪૨.૧૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૪૬૧.૧૬ ૫૨૦૬.૮૩ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(૩૧-૦૫-૨૦૧૯ અાંસ્તત) 

૨૧૮૯.૯૫ ૧૬૫.૯૪ 

 

 (૨) ફાળવેલ બજટે પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર કેટલો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો? 

 

--------- 

૬૪ 
નિસારી વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૨૧ શ્રી નરે ભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં નવસારી સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૨૬ 

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

  (૨) ૧૧૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૧,૪૧,૦૦૦/- 

--------- 
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૬૫ 
િ યા પુર તાલુિામાાં િેન્રીય વિદ્યાલય માટે જમીન 

* ૧૯૪૧૯ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાસ્ળયા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ-
દ્વારકા સ્જલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકાના ધતુરીયા ગામે કેન્દ્રીય 
સ્વદ્યાલય માંજૂર િયેલ છે તેના માટે જમીન ફાળવવાની 
કાયષવાહી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૨૪-૦૯-૨૦૧૮ના ઠરાવિી 
નવિન જિાહર નિોદય વિદ્યાલય માટે મોજઃેધતુરીયામાાં જમીન 
ફાળવવામાાં આવેલ છે. િેન્રીય વિદ્યાલય માટે જમીન 

ફાળિિાની બાબત વિચાર ામાાં નથી. 
 (૨) ઉક્ત સ્વદ્યાલય માટે કયાાં સુધીમાાં જમીન 
ફાળવવામાાં આવશે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૬૬ 
અમદાિાદ  હેર અને વજલ્લામાાં શ્રવમિોના આિાસ બનાિિાની યોજના 

* ૧૯૩૮૯ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
નોંધાયેલા શ્રસ્મકો માટે આવાસ બનાવવા માટેની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે, 

  (૧) ના 

 (૨) જો હા, તો કઈ યોજના અમલમાાં છે,   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૩) ઉક્ત યોજના હેઠળ કેટલી સહાય આપવામાાં આવે 
છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત યોજનાઓ અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રાજ્યમાાં અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં કેટલા 
શ્રસ્મકોને આવાસ બાાંધવા માટે સહાય ચુકવવામાાં આવી? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૬૭ 
 મનગર વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૭ શ્રી િાાંતીભાઈ બલર (સુરત ઉત્તર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

જામનગર (શહેર) ૧૨૦ 

જામનગર (ગ્રામ્ય) ૧૧૯૬ 

ધ્ોલ ૫૫૩ 

જોડીયા ૫૦૯ 

કાલાવડ ૯૭૧ 

લાલપુર ૮૨૯ 

જામજોધપુર ૯૦૪ 

િુલ ૫૦૮૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૫૦૮૨ 

માંજુર નોંધો ૪૭૨૨ 

નામાંજુર નોંધો ૧૩૩  
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 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. તકરારી કેસના ઠરાવ આધારે. 
૨. વારસાઈ સોગાંદનામામાાં અપુરતી થટેમ્પ ડ્યુટી. 
૩. વારસદારોની સ્વગતો અપૂરતી હોવાના કારણે. 
૪. વારસાઈવાળી જમીનનુાં અગાઉ વેચાણ િવાના કારણે. 
૫. સોગાંદનામુ તિા પેક્રઢનામામાાં તફાવત આવતો હોય સાચા 

વારસદારોની ખરાઈ િઈ શકેલ ન હોય. 
૬. મરણ દાખલો રજુ િયેલ ન હોય. 
૭. વારસાઈ આાંબો રજુ િયેલ ન હોય. 
૮. વીલનુાં પ્રોબેટ ન રજુ કરેલ હોવાિી. 

--------- 

૬૮ 
અમરેલી વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 
કુાં કાવાવ વડીયા ૬૨૦ 
બાબરા ૬૨૬ 
લાઠી ૭૩૫ 
લીલીયા ૪૭૦ 
અમરેલી ૧૦૪૩ 
બગસરા ૪૫૫ 
ધારી ૯૧૩ 
સાવરકુાં ડલા ૧૨૩૦ 
ખાાંભા ૫૨૦ 
જાફરાબાદ ૪૮૯ 
રાજુલા ૭૭૩ 

િુલ ૭૮૭૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડેલ નોંધો ૭૮૭૪ 
માંજુર નોંધો ૬૬૨૭ 
નામાંજુર નોંધો ૧૯૫  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. ૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બજવાના કારણે. 
૨. વારસાઈ પેઢીનામામાાં વારસદારો છુપાવવા / તફાવત 

આવવાના કારણે. 
૩. પેઢીનામુ રજુ ન િવાના કારણે. 
૪. સરનામા ખોટા રજુ િવાના કારણે. 

--------- 

૬૯ 
પાટ  વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો 

* ૧૮૦૭૯ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ 
સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૨૫૦-કેસો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૯૨-કેસો 
--------- 
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૭૦ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૧ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ડાાંગ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

આહવા ૧૦૪૭ 

વધઈ ૧૨૬૦ 

સુબીર ૭૬૦ 

િુલ ૩૦૬૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી,  કેટલી નોંધો 
નામાંજુર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં 
આિેલ નોંધો 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજુર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૩૦૬૭ ૨૫૯૯ ૩૫  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર િવાના કારણોઃ 

 પેઢીનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 મરણનો દાખલો રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 સોગાંદનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 પાંચનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 પેઢીનામાની વારસદારની સ્વગત અધુરી દશાષવેલ 

હોવાિી, 
 અગાઉ નોંધિી નામ દાખલ િયેલ હોઈ નોંધ 

ડુપ્લીકેટ િતી હોઈ, 
--------- 

૭૧ 
સુરત વજલ્લામાાં ઈન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૭૧ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં ઈસ્ન્દ્દરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન યોજના 
હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ ઉધના ૪૨ 

૨ કતારગામ ૩૧ 

૩ પુણા ૧૮ 

૪ અડાજણ ૯ 

૫ મજુરા ૧૮ 

૬ ચાયાષસી ૦ 

૭ ઓલપાડ ૧૪ 

૮ બારડોલી ૭૪૨ 

૯ મહુવા ૫૮૨ 

૧૦ કામરેજ ૪૮ 

૧૧ પલસાણા ૮ 

૧૨ માાંડવી ૬૨૬ 

૧૩ માાંગરોળ ૨૯૭ 

૧૪ ઉમરપાડા ૪૮૨ 

િુલ ૨૯૧૭ 
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 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 

કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ ઉધના ૩૫ ૭ 

૨ કતારગામ ૩૦ ૧ 

૩ પુણા ૯ ૪ 

૪ અડાજણ ૫ ૪ 

૫ મજુરા ૧૬ ૨ 

૬ ચાયાષસી ૦ ૦ 

૭ ઓલપાડ ૧૪ ૦ 

૮ બારડોલી ૭૧૧ ૩૧ 

૯ મહુવા ૫૪૪ ૩૮ 

૧૦ કામરેજ ૪૩ ૫ 

૧૧ પલસાણા ૪ ૧ 

૧૨ માાંડવી ૫૬૫ ૬૧ 

૧૩ માાંગરોળ ૨૭૭ ૨૦ 

૧૪ ઉમરપાડા ૪૬૩ ૦ 

િુલ ૨૭૧૬ ૧૭૪  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર 
ધરાવતા ન હોવાિી 

૩ થિળે રહેતા ન હોવાિી 

૪ અવસાન િવાિી  
--------- 
૭૨ 

િડોદરા વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 
* ૧૮૧૦૪ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ 
અરજીઓ 

વડોદરા (ગ્રામ્ય) ૨૩૭૧ 

પાદરા ૨૪૩૦ 

વાઘોડીયા ૧૨૪૪ 

ડભોઈ ૧૩૬૫ 

કરજણ ૧૬૦૬ 

સ્શનોર ૭૫૧ 

સાવલી  ૨૦૪૨ 

ડેસર ૭૭૪ 

વડોદરા શહેર (ઉત્તર) ૧૧૨ 

વડોદરા શહેર (દસ્ક્ષણ) ૧૩૭ 

વડોદરા શહેર (પૂવષ) ૮૪ 

વડોદરા શહેર (પસ્િમ) ૬૦ 

િુલ ૧૨૯૭૬ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૨૯૭૬ 

માંજૂર નોંધો ૧૦૩૯૬ 

નામાંજૂર નોંધો ૩૨૭  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. અરજીમાાં પુરતા પુરાવા રજુ કરેલ ન હોવાિી. 
૨. અસલ પેઢીનામુ સામેલ ન હોવાિી. 
૩. મરણ િનાર ખેડૂત ખાતેદારનુાં અસલ મરણ પ્રમાણપત્ર 

સામેલ ન હોવાિી. 
--------- 

૭૩ 
િેન્ર સરિાર દ્વારા અ ત પકરવસ્થવતને પહોંચી િળિા માટે રિમની ફાળિ ી 

* ૧૯૫૭૧ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ અછતની પક્રરસ્થિસ્તને પહોંચી વળવા 
માટે  કેટલી રકમની માગણી ક્યારે કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ દુષ્કાળની પક્રરસ્થિસ્તને પહોંચી 

વળવા માટે ડર ાઉટ મેમોરેન્દ્ડમ અાંતગષત NDRFમાાંિી  
તા.૦૩-૧૧-૨૦૧૮ના પત્રિી રૂ.૧૭૨૫.૨૫ કરોડ અને 
તા.૦૮-૦૧-૨૦૧૯ના વધારાના મેમોરેન્દ્ડમિી વધુ 
રૂ.૧૬૪૫.૦૬ કરોડની માગણી કરવામાાં આવી હતી.  

 (૨) તે અન્દ્વયે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
ક્યારે કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ભારત સરકારની 
એનડીઆરએફની હાઈ લેવલ કસ્મટીની તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯ 
ની બેઠકમાાં રૂ.૧૨૭.૬૦ કરોડની સહાય એનડીઆરએફમાાંિી 
નીચેની શરતે માંજૂર કરવી તેમ સ્નણષય લીધેલ. 
રાજ્ય સરકારની એસડીઆરએફની સીલકના ૫૦% િી માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ સહાય ઓછી હોય, રાજ્ય સરકારને મળવાપાત્ર 
રકમ નીલ િાય. રાજ્ય સરકારની એસડીઆરએફની સ્સલક 
તારીખઃ ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ ૨૩૫૫.૧૨ કરોડ હતી. 
તેના ૫૦% પ્રમાણેની રકમ ૧૧૭૭.૫૬ કરોડ િતી હતી. 
જનેાિી માંજૂર કરવામાાં આવેલ રકમ રૂ.૧૨૭.૬૦ કરોડ, ઓછી 
િતી હોઈ, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્ય સરકારને કોઈ રકમ 

મળવાપાત્ર િતી ન હોવાનો પ્રત્યુત્તર તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૯ના 
પત્રિી મળેલ હતો. જિેી કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ફાંડ ફાળવણીનો 
પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 

૭૪ 
પવિત્ર યાત્રાધામોના વિિાસ માટે ખચા 

* ૧૯૩૭૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર પસ્વત્ર યાત્રાધામોના સ્વકાસ માટે કેટલી રકમનો ખચષ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નીચે મુજબનો ખચષ િયેલ છે. 
ક્રમ પવિત્ર 

યાત્રાધામનુાં નામ  
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

(રૂ.લાખમાાં) 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯  

(રૂ.લાખમાાં) 

૧ ડાકોર ૫૮૬.૭૭ ૩૫૩.૧૭ 

૨ સોમનાિ ૭૫૪.૦૦ ૨૩૯૩.૮૦ 
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૩ દ્વારકા ૪૮૨.૦૯ ૨૪૭.૨૦ 

૪ ગીરનાર - ૭.૭૪ 

૫ અાંબાજી ૩૪૫.૦૯ ૩૦૩.૬૯ 
 

 (૨) ઉક્ત કરવામાાં આવેલ ખચષમાાં મુખ્યત્વે કયા કામોનો 
સમાવેશ િાય છે, અને 

  (૨) પસ્વત્ર યાત્રાધામોમાાં નીચે મુજબના સ્વકાસના 
કામોનો સમાવેશ િાય છે 

ડાિોર પવિત્ર યાત્રાધામઃ 

 ઘાટ, જટેી, છત્રી, પરગોલા, પીંડદાન થિળ, પાસ્કિંગ, 
પાિવ,ે ફલોક્રરાંગ લેન્દ્ડથકેસ્પાંગ, લેડીઝ-જને્દ્ટસ  ટોઈલેટ 
બ્લોક. 

 ડોન બોથકો િી પાસ્કિંગ સુધી, સી.સી.રોડ તિા 
થટોમષવોટર પાઈપલાઈન, ડુાં ગરી તલાવડી િી મહુધા ટી 

પોઈન્દ્ટ રથતાની સુસ્વધા. 

સોમનાથ પવિત્ર યાત્રાધામ (પ્રસાદ સ્િીમ): 

 માંક્રદરની આજુબાજુમાાં પાસ્કિંગ, ટુરીથટ ફેસીલીટી સેન્દ્ટર, 
દુકાનો, ટોઈલેટ બ્લોક, રેથટોરન્દ્ટ, લોકર રૂમ, પીવાના 
પાણીની સુસ્વધા, ૨.૫ કી.મી.ના ઘાટની સ્વકાસ 
કામગીરી, વરસાદના પાણીના સ્નકાલ માટે ડરે નેજ, 
લાઈટીંગ, હાઈ એન્દ્ડ પે એન્દ્ડ યુઝ શૌચાલય, સોલાર 
રૂફટોપ, અસ્ગ્નશામક અને ફથટષ  એઇડ કીટ, એનજી 
એક્રફસ્સયન્દ્ટ સોલાર મુવેબલ હાઈમાથટ લાઈટ    

દ્વારિા પવિત્ર યાત્રાધામ (પ્રસાદ સ્િીમ): 

 બસ થટેશનના સ્વકાસની કામગીરી, રેલ્વે થટેશન તરફના 
રોડની કામગીરી, માંક્રદરો ઉપર લાઈટીંગ, માંક્રદરોમાાં 
રેલીંગની કામગીરી, રેલ્વે થટેશન ઉપર ટુક્રરથટ ફેસ્સસ્લટી 
સેન્દ્ટર, પે એન્દ્ડ પાકષ  માટે ઓક્રફસ, એનજી એક્રફસ્સયન્દ્ટ 
સોલાર મુવેબલ હાઈમાથટ લાઈટ. 

ગીરનાર પવિત્ર યાત્રાધામઃ 

 જૂનાગઢ ખાતે આવેલ ગીરનાર પસ્વત્ર યાત્રાધામમાાં 
ગીરનાર તળેટી િી અાંબાજી માતાના માંક્રદર સુધી ઉર્ા 
બ્રેકો લી. દ્વારા રોપ-વેની કામગીરી પી.પી.પી(પસ્બ્લક 
પ્રાઇવેટ પાટષનરશીપ) ધોરણે કરવામાાં આવી રહેલ છે. 

 ગીરનાર સવાિંગી સ્વકાસ અનુસાંધાને ગીરનારનો કન્દ્ટુર 
સવે તિા ટોપોગ્રાક્રફક સવે કરવામાાં આવેલ છે. 

અાંબાજી પવિત્ર યાત્રાધામઃ 

 મુખ્ય સ્શખર સુવણષમય બનાવવાની કામગીરી, માંક્રદર 
પક્રરસરમાાં માબષલ ફ્લોરીંગ, હાઈ થકુલનુાં નવુ સ્બલ્ડીંગ 
બનાવવાનુાં કામ, હાઈ એન્દ્ડ પે એન્દ્ડ યુઝ શૌચાલય, 
ગબ્બર જતા માગષ પર થટર ીટલાઇટ, ટરથટ હથતકની 
જગ્યાઓ પર કમ્પાઉંડ વોલ તિા મેઈન ગેટ બનાવવાની  
કામગીરી, એનજી એક્રફસ્સયન્દ્ટ સોલાર મુવેબલ હાઇમાથટ 
લાઇટ, સોલાર રૂફટોપની કામગીરી.  

 (૩) ઉક્ત કામોમાાં ગેરરીસ્ત કે નબળી કામગીરી િતી 
હોવાની કેટલી ફરીયાદો મળી, મળેલ ફરીયાદો અન્દ્વયે શાાં 

પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) ઉક્ત કામો પૈકી અાંબાજી ખાતે અાંબાજી માંક્રદર 
સાંકુલમાાં માબષલ ફ્લોરીંગ કરવાના કામ બાબતે બે ફરીયાદ 

મળેલ છે. તપાસની કાયષવાહી ચાલુ છે કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, 
માગષ અને મકાન સ્વભાગ (રાજ્ય) અને (પાંચાયત) અને 
ભુથતરશાસ્ત્રીનો અહેવાલ મળે્યિી આગળની કામગીરી હાિ 
ધરવામાાં આવશે. ત્યાાં સુધી ઇજારદારશ્રીનુાં રૂ.૪૦.૦૦ લાખનુાં 
ચૂકવણાં અટકાવી રાખેલ છે. 

--------- 



38 

૭૫ 
 ોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં ગૌચર સુધાર ામાાં થયેલ ગેરકરતી 

* ૧૮૪૨૬ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા  (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય પ પુાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા ઉદેપુર 
સ્જલ્લામાાં કવાાંટ તાલુકામાાં ગૌચર સુધારણામાાં િયેલી નાણાાંસ્કય 
ગેરરીતી બાબતની ફક્રરયાદ સરકારને ક્યારે મળી,  

  (૧) તા.૩૦-૦૮-૨૦૧૮ 

 (૨) ઉક્ત ફક્રરયાદની તપાસ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ,   (૨) હા 
 (૩) જો હા, તો તેમાાં કેવા પ્રકારની કેટલી રકમની 
ગેરરીતીઓ ધ્યાને આવી, 

  (૩) આ અાંગેની માક્રહતી તપાસ પૂણષ િયેિી જાણી 
શકાશે. 

 (૪) આ ગેરરીતીઓ બાબતે સરકારે જવાબદારો સામે શુાં 
કાયષવાહી કરી, અને 

  (૪) પ્રાિસ્મક તપાસ ચાલુ હોઈ અહેવાલ મળે્ય કાયષવાહી 
કરવામાાં આવશે. 

 (૫) કામ િયેલ ન હોય તો કેટલી રીકવરી કરવામાાં આવી?   (૫) તપાસ અહેવાલ મળે્ય કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 
--------- 

૭૬ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં પીિાના પા ી માટે બોર 

* ૧૮૯૬૬ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર પીવાના પાણી માટે કેટલા બોર 
બનાવવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

 

તાલુિો િર્ા ૨૦૧૭-૧૮ િર્ા ૨૦૧૮-૧૯ િર્ા ૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી) 

 િુલ સફળ વનષ્ફળ િુલ સફળ વનષ્ફળ િુલ સફળ વનષ્ફળ 

આહવા ૨૦૯ ૧૯૬ ૧૩ ૨૬ ૨૬ ૦ ૩૬ ૩૦ ૦૬ 

સુબીર ૧૩૦ ૧૨૨ ૦૮ ૨૦ ૧૯ ૦૧ ૦ ૦ ૦ 

વધઈ ૧૬૩ ૧૫૯ ૦૪ ૧૯ ૧૯ ૦ ૦૨ ૦૨ ૦ 

િુલ ૫૦૨ ૪૭૭ ૨૫ ૬૫ ૬૪ ૦૧ ૩૮ ૩૨ ૦૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલા બોર ચાલુ છે, કેટલા 

બાંધ હાલતમાાં છે અને કેટલા બગડેલા છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી સફળ િયેલ તમામ ૫૭૩ 

બોર કાયષરત છે. 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાંધ િયેલા અને બગડેલા બોરના 
સમારકામ માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૭૭ 
રાજ્યમાાં સામાવજિ અને    વ િ રીતે પ ાત િગા, અનુસૂવચત  વત અને લઘુમતી માટે બજટે ફાળિ ી 

* ૧૯૩૭૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર  (મોડાસા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

બે નાણાાંકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર સામાજીક અને શૈક્ષસ્ણક રીતે 
પછાત વગો, અનુસૂસ્ચત જાસ્ત અને લઘુમતીઓ માટે કેટલુાં 
બજટે ફાળવવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  

િર્ા ફાળિેલ બજટે 
(રૂ.લાખમાાં) 

થયેલ ખચા 
(રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૫૪૨૩૨.૯૨ ૪૮૦૩૩૭.૪૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૯૫૭૧૦.૯૬ ૫૨૯૩૦૪.૪૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ફાળવેલ બજટે પૈકી ઉક્ત વર્ષવાર 
કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો? 

 

--------- 
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૭૮ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૪ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ 
તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ ગોધરા ૭૮ 

૨ કાલોલ ૧૫૦ 

૩ હાલોલ ૧૧૮ 

૪ ઘોઘાંબા ૭૩ 

૫ જાાંબુઘોડા ૮ 

૬ શહેરા ૧૯૪ 

૭ મોરવા(હા) ૧૮ 

િુલ ૬૩૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ ગોધરા ૫૯ ૧૯ 

૨ કાલોલ ૧૨૬ ૨૪ 

૩ હાલોલ ૧૦૬ ૧૨ 

૪ ઘોઘાંબા ૬૭ ૬ 

૫ જાાંબુઘોડા ૫ ૩ 

૬ શહેરા ૧૬૮ ૨૬ 

૭ મોરવા(હા) ૧૮ ૦ 

િુલ ૫૪૯ ૯૦  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ 
િયેલ ન હોવાિી 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્ક્તની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને 
૬૦ િી વધુ હોવાિી 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્ક્તની અરજી હોવાિી 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી  
--------- 

૭૯ 
નિસારી વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૨૨ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં નવસારી સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૨૬ 

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

  (૨) ૧૧૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૧,૪૧,૦૦૦/- 

--------- 
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૮૦ 
અમરેલી અને પાટ  વજલ્લામાાં લેન્ડએ માંજૂર િરેલ િમીટી ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૩૩ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા  (ધારી) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી અને પાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં ૬૨ અને પાટણ સ્જલ્લામાાં ૦૪ લાભાિીઓ 
છે. 

 (૨) લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શાાં છે, અને 

  (૨) લાભાિીઓ મજુરી અિે બહાર ગયેલ હોઈ, પ્લોટની  
થિળ તપાસ બાકી હોવાિી, તેમજ નકશા મુજબ માપણી કરતા 

જગ્યા ફેરના કારણે કબજો અને સનદ સોંપવાના બાકી છે. 
 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ બનતી 
ત્વરાએ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 

૮૧ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો 

* ૧૮૦૫૯ શ્રી ઋવર્િે ભાઈ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની 
ખરીદ સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૩૧૦૨ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૭૧ 
--------- 
૮૨ 

મહેસા ા વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો 
* ૧૮૦૬૦ શ્રી રમ ભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની 
ખરીદ સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૩૧૦૨ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૭૧ 
--------- 

૮૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૧૬ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઇડર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૬૪૯૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૪-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ બાકી તમામ નોંધોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૮૪ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૦૩ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

વડોદરા (ગ્રામ્ય) ૨૩૭૧ 

પાદરા ૨૪૩૦ 

વાઘોડીયા ૧૨૪૪ 

ડભોઇ ૧૩૬૫ 

કરજણ ૧૬૦૬ 

સ્શનોર ૭૫૧ 

સાવલી ૨૦૪૨ 

ડેસર ૭૭૪ 

વડોદરા શહેર (ઉત્તર) ૧૧૨ 

વડોદરા શહેર (દસ્ક્ષણ) ૧૩૭ 

વડોદરા શહેર (પૂવષ) ૮૪ 

વડોદરા શહેર (પસ્િમ) ૬૦ 

િુલ ૧૨૯૭૬ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૨૯૭૬ 

માંજૂર નોંધો ૧૦૩૯૬ 

નામાંજૂર નોંધો ૩૨૭ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. અરજીમાાં પુરતા પુરાવા રજુ કરેલ ન હોવાિી. 
૨. અસલ પેઢીનામુ સામેલ ન હોવાિી. 
૩. મરણ િનાર ખેડૂત ખાતેદારનુાં અસલ મરણ પ્રમાણપત્ર 

સામેલ ન હોવાિી. 
--------- 

૮૫ 
પાટ  વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૩ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

સાાંતલપુર ૧૦૩૫ 

રાધનપુર ૯૩૩ 

સ્સધ્ધપુર ૧૪૨૭ 

પાટણ ૧૬૫૬ 

હારીજ ૮૫૧ 

સમી ૯૮૭ 

ચાણથમા ૧૭૩૨ 

શાંખેિર ૫૭૪ 

સરથવતી ૧૪૫૦ 

િુલ ૧૦૬૪૫ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી નોંધો 
નામાંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં આિેલ 
નોંધો 

માંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૧૦૬૪૫ ૮૪૩૬ ૪૪૬ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર િવાના કારણોઃ 
 કબજદેાર અને મરણ પ્રમાણપત્રના નામમાાં 

સ્વસાંગતતા હોવાિી, 
 મરણના આધાર રજુ િયેલ ના હોઇ, મરણનો દાખલો 

રજુ િયેલ ન હોઇ, 
 પેઢીનામુાં રજુ િયેલ ના હોઇ, પેઢીનામામાાં 

સ્વસાંગતતા હોઇ, પેઢીનામુાં સ્નયત નમુનાનુાં રજુ િયેલ 

ન હોઇ, 
 અરજદારશ્રીએ ૧૩૫-ડી ની નોટીસમાાં સહી કરવા 

હાજર રહેલ ન હોઇ, 
 આડીલીટીના વારસદારો હોવાિી, 
 પેઢીનામાાં અને સોગાંદનામામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી, 

--------- 

૮૬ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતની ફકરયાદો 

* ૧૯૪૨૫ શ્રી હર્ાદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સભાના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ 

િયેલ *પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૯૪૦ (અગ્રતા-૧૪૪)ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં 
૧૦૯૦ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં 
માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની તમામ ૧૦૯૦ ફરીયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવ્યો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કયા 
કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૮૭ 
 ોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પેટાપરા રેિન્યુ વિલેજ  હેર િરિા બાબત 

* ૧૮૦૭૦ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ૨૫૦િી વધુ વથતીવાળા પેટાપરા કેટલા 
છે, અને 

  (૧) કુલ ૧૨૭ પેટાપરા છે. 

અ.નાં. તાલુિો પેટાપરાની સાંખ્યા 

૧ છોટા ઉદેપુર ૧૬ 

૨ જતેપુર-પાવી ૨૫ 

૩ સાંખેડા ૪૯ 

૪ કવાાંટ ૬ 

૫ નસવાડી ૭ 

૬ બોડેલી ૨૪ 

િુલ ૧૨૭ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં સરકારે ઉક્ત 

પેટાપરાને રેવન્દ્યુ સ્વલેજ તરીકે જાહેર કરવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) છોટાઉદેપુર તાલુકાના રાયસીંગપુરા(હ) ગામના 

વરધી ફળીયાને તિા બોડેલી તાલુકાના ધનપુરને એમ કુલ-

૨(બે) રેવન્દ્યુ સ્વલેજ જાહેર કરવાની દરખાથત હાલ વહીવટી 

પ્રક્રિયા હેઠળ છે. 

--------- 

૮૮ 
િચ્  વજલ્લામાાં અિસ્માતને િાર ે શ્રમજીિીઓના મૃત્ય ુ

* ૧૯૩૫૨ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ  ડે  (અબડાસા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

કચ્છ સ્જલ્લામાાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં બેદરકારી કે અકથમાતને 

કારણે લોખાંડનુાં રાવણ પડતાાં શ્રમજીવીના મૃત્યુ નોંધાયા છે તે 

હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલા એકમોમાાં આવા બનાવો નોંધાયા 

અને તેમાાં કેટલા શ્રમજીવીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨) ૦૪ એકમોમાાં ૦૮ શ્રમજીવીઓના મૃત્યુ 

 (૩) ઉક્ત મૃત્યુ પામેલ શ્રમજીવીઓના પક્રરવારજનોને 

કેટલુાં વળતર ક્યારે અપાયુાં, અને 

  (૩) ઉક્ત મૃત્યુ પામેલ શ્રમજીવીઓના પક્રરવારજનોને 

કાયદેસર વળતર કુલ રૂા.૪૯,૦૩,૧૨૦/- ચૂકવેલ છે. 

વળતર ચૂકવવાની કામગીરી સ્વભાગના કાયષક્ષેત્રમાાં આવતી ન 

હોઇ, ક્યારે ચુકવાયુાં તે અાંગેની માક્રહતી અત્રે સ્નભાવવામાાં 

આવતી નિી. 

 (૪) ઉક્ત ઔદ્યોસ્ગક એકમોની બેદરકારી અન્દ્વયે શાાં 

પગલાાં લેવામાાં આવ્યા? 

  (૪) કારખાના ધારાની જોગવાઇઓના ભાંગ બદલ ૦૪ 

ફોજદારી કેસ નામ. કોટષમાાં દાખલ કરેલ છે. 

--------- 

૮૯ 
દાહોદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં એનીમલ હોસ્ટેલની સ્થાપનાની િામગીરી 

* ૧૯૪૭૦ શ્રીમવત ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે તાઃ ૨૪-૦૯-૨૦૧૨િી પાાંચ 

સ્જલ્લામાાં એનીમલ હોથટેલની થિાપનાની માંજૂરી આપી જાહેરાત 

કરી હતી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો, હા તો તાઃ ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ 

અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં એનીમલ હોથટેલની થિાપના 

કામગીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) દાહોદ અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાંિી એનીમલ 

હોથટેલની થિાપના અાંગેની અરજીઓ મળેલ ન હતી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી કામગીરી પૂણષ કરી ક્યાાં સુધીમાાં 

એનીમલ હોથટેલની થિાસ્પત કરવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૯૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૧ શ્રી આર.સી.મિિા ા (મહુવા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

ભાવનગર સીટી ૮૯ 

ભાવનગર ગ્રામ્ય ૮૧૬ 

ઘોઘા ૭૨૪ 

સ્સહોર ૮૩૯ 

વલ્લભીપુર ૪૨૪ 

ઉમરાળા ૪૦૦ 

પાલીતાણા ૬૮૬ 

ગારીયાધાર ૬૫૧ 

તળાજા ૧૪૪૧ 

મહુવા ૧૬૫૨ 

જસેર ૩૮૫ 

િુલ ૮૧૦૭ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડેલ નોંધો ૮૧૦૭ 

માંજૂર નોંધો ૬૮૭૬ 

નામાંજૂર નોંધો ૧૫૭ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. મરણ પ્રમાણપત્ર રજુ ન િવાના કારણે. 
૨. ગુજરનારના નામમાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 
૩. વારસાઈ નોંધોમાાં તકરાર ઉભી હોવાના કારણે. 
૪. પેક્રઢનામામાાં તલાટી માંત્રીના સહી સ્સક્કા કરેલ ન હોવાિી. 
૫. પેઢી આાંબો તિા સોગાંદનામામાાં નામમાાં સ્વસાંગતતા 

હોવાિી. 
--------- 

૯૧ 
પાટ  વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૨ ડૉ. આ ાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

સાાંતલપુર ૧૦૩૫ 

રાધનપુર ૯૩૩ 

સ્સધ્ધપુર ૧૪૨૭ 

પાટણ ૧૬૫૬ 

હારીજ ૮૫૧ 

સમી ૯૮૭ 

ચાણથમા ૧૭૩૨ 

શાંખેિર ૫૭૪ 

સરથવતી ૧૪૫૦ 

િુલ ૧૦૬૪૫ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં આિેલ 
નોંધો 

માંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૧૦૬૪૫ ૮૪૩૬ ૪૪૬ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણોઃ  
 કબજદેાર અને મરણ પ્રમાણપત્રના નામમાાં સ્વસાંગતતા 

હોવાિી, 
 મરણના આધાર રજુ િયેલ ના હોઇ, મરણનો દાખલો રજુ 

િયેલ ન હોઇ, 
 પેઢીનામુાં રજુ િયેલ ના હોઇ, પેઢીનામામાાં સ્વસાંગતતા હોઇ, 

પેઢીનામુાં સ્નયત નુમનાનુાં રજુ િયેલ ન હોઇ, 

 અરજદારશ્રીએ ૧૩૫-ડી ની નોટીસમાાં સહી કરવા હાજર 
રહેલ ન હોઇ, 

 આડીલીટીના વારસદારો હોવાિી, 
 પેઢીનામાાં અને સોગાંદનામામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી, 

--------- 

૯૨ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૮ શ્રી વિિેિભાઇ પટેલ (ઉધના) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ હક્ક 

માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

જાંબુસર ૧૬૦૬ 

આમોદ ૮૯૦ 

વાગરા ૭૩૪ 

ભરૂચ ૧૯૮૫ 

ઝગડીયા ૧૨૪૨ 

અાંકલેિર ૧૦૪૧ 

હાાંસોટ ૮૨૦ 

વાલીયા ૫૨૩ 

નેત્રાંગ ૪૪૦ 

િુલ ૯૨૮૧ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં આિેલ 

નોંધો 

માંજૂર િરિામાાં 

આિેલ નોંધો 

નામાંજૂર િરિામાાં 

આિેલ નોંધો 

૯૨૮૧ ૭૫૧૫ ૪૩૨ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણોઃ  

 મરણના દાખલા રજુ િયેલ ન હોવાના કારણે,  

 પેઢીનામામાાં સ્વસાંગતતાના કારણે, 

 ગુજરનાર કબજદેારનુાં નામ ૭/૧૨ તિા મરણના દાખલામાાં 

સ્વસાંગતતા હોવાના કારણે, 

 ક્રહતસબાંધ ધરાવનારને ૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બજવાને 

કારણે, 

--------- 
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૯૩ 
જોડીયા તાલુિામાાં ચૌગુલે એન્ડ િાંપનીના મીઠાના એિમો 

* ૧૭૧૭૩ શ્રી પુાં ભાઇ િાં  (ઉના) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર સ્જલ્લાના જોડીયા તાલુકામાાં ચૌગુલે એન્દ્ડ 
કાંપનીના મીઠાના એકમો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા જી  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત મીઠાના એકમો કેટલા કે્ષત્રફળમાાં 
કયા થિળે આવેલા છે, અને  

  (૨) ઉક્ત મીઠાના એકમો જોડીયા તાલુકાના રણજીતપર 
ગામની જમીન એ.૫૦૦૦-૦૦ (હે.૨૦૨૩-૫૦-૦૦) પર 
આવેલ છે.   

 (૩) ઉક્ત એકમો પૈકી લીઝની મુદ્દત પુરી િઇ ગઇ હોવા 
છતાાં મીઠાનુાં ઉત્પાદન ચાલુ હોય તેવા ઉક્ત એકમો સામે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) કલેક્ટર કચેરી, જામનગરના તા.૨૮-૦૫-૧૯ના 
હુકમિી ઉક્ત એકમનો ભાડાપટો તા.૦૪-૦૮-૨૦૦૭ િી 
તા.૦૩-૦૮-૨૦૩૭ સુધી ૩૦ વર્ષ માટે રીન્દ્યુ કરી આપેલ 
હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.   

--------- 

૯૪ 
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં વિન્ડ ફામા માટે જમીન ફાળિ ી 

* ૧૯૪૦૧ શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિા ા (ચોટીલા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સ્વન્દ્ડ ફામષ 
પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળ કેટલી જમીન કયા દરિી લીઝ ભાડાપટ્ટા 
હેઠળ કયા પ્રોજકે્ટને ફાળવવામાાં આવી,   

  (૧) પત્રક ૧ મુજબ  

 (૨) તે અન્દ્વયે જમીન ફાળવતી વખતે જુદા-જુદા 
સ્વભાગોના એનઓસી લેવામાાં આવે છે કે કેમ, અને  

  (૨) હા જી, જરૂર જણાયે.  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જ ે શરતોને આધીન જમીન 
આપવામાાં આવે છે તેની અમલવારી કેટલા પ્રોજકે્ટોમાાં કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) સુરેન્દ્રનગર - ૦૭ 
  રાજકોટ - ૭૭ 

પત્રિ ૧  

સુરેન્રનગર 

ક્રમ તાલુિો  ેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

પ્રોજકે્ટ ભાડાપટ્ટાનો દર 
(પ્રવત હેક્ટર) 

૧ ચોટીલા ૫૦૦૦૦ સ્વન્દ્ડ વલ્ડષ  (ઇસ્ન્દ્ડયા) લી. ગાાંધીનગર રૂ. ૧૦૦૦૦ 

૨ મુળી ૧૭૦૦૦૦ મારૂસ્ત સ્વન્દ્ડ પાકષ  (ઇ) રાજકોટ રૂ. ૧૦૦૦૦ 

 

રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિો  ેત્રફળ 

(ચો.મી.) 

પ્રોજકે્ટ ભાડાપટ્ટાનો દર 

(પ્રવત હેક્ટર) 

૧ કોટડા સાાંગાણી ૧૨૦૦૦૦ સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડ પાકષ  લી. રાજકોટ ૧૦૦૦૦ 

૬૦૦૦૦ શ્રી વતષમાન સ્વન્દ્ડ એનજી પ્રા.લી. ૧૦૦૦૦ 

૨ ગોંડલ ૩૦૦૦૦ સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડ પાકષ  લી. રાજકોટ ૧૦૦૦૦ 

૧૦૦૦૦૦ શ્રી વતષમાન સ્વન્દ્ડ એનજી પ્રા.લી. ૧૦૦૦૦ 

૧૫૦૦૦૦ ઇએન આથકી સ્વન્દ્ડ ફામષસ પ્રા.લી. ૧૦૦૦૦ 
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રાજિોટ 

ક્રમ તાલુિો  ેત્રફળ 

(ચો.મી.) 

પ્રોજકે્ટ ભાડાપટ્ટાનો દર 

(પ્રવત હેક્ટર) 

૩ જસદણ ૪૦૦૦૦ સ્વન્દ્ડ વલ્ડષ  ઇન્દ્ડીયા લી. અમદાવાદ ૧૦૦૦૦ 

૪ જતેપુર ૨૮૦૦૦૦ શ્રી વતષમાન સ્વન્દ્ડ એનજી પ્રા.લી. ૧૦૦૦૦ 

૨૫૦૦૦૦ સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડ પાકષ  લી. રાજકોટ ૧૦૦૦૦ 

૫ સ્વછીંયા ૮૫૦૦૦ સ્વન્દ્ડ વલ્ડષ  ઇન્દ્ડીયા લી. અમદાવાદ ૧૦૦૦૦ 

૬ રાજકોટ તાલુકા ૭૦૦૦૦ શ્રી મારૂસ્ત સ્વન્દ્ડપાકષ  (ઇન્દ્ડીયા) પ્રા.લી. ૧૦૦૦૦ 

૧૦૦૦૦૦ શ્રી ત્રીનેથ્રા એન્દ્ડ હાઇડર ો પાવર પ્રા.લી. ૧૦૦૦૦ 

--------- 

૯૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં રી-સિે પ્રમોલગે ન થયા બાદ િરિામાાં આિલેી સાદી અરજીઓનો વનિાલ 

* ૧૯૩૬૩ શ્રી  ીિાભાઈ ભુરીયા (ક્રદયોદર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 

રી-સવે પ્રમોલગેશન સામે વાાંધા માટે રી-સવે પ્રમોલગેશન 

િયાિી અપીલના બદલે સાદી અરજીની જોગવાઇ કરવામાાં 

આવી છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો સાદી અરજીના સ્નકાલની સમય મયાષદા 

ચોક્કસ કરવામાાં આવી છે કે કેમ, 

  (૨) સાદી અરજીના સ્નકાલની સમય મયાષદા ચોક્કસ 

કરવામાાં આવી નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પાટણ અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં 

સ્જલ્લાવાર આવી કેટલી અરજી પડતર છે, અને   

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાાં ૩૯૦૭ અરજીઓ 

અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૧૭૪૨૪ અરજીઓ પડતર છે.   

 (૪) આવી પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 

કરવામાાં આવશે? 

  (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં 

આવશ.ે 

--------- 

૯૬ 
ખેડા અને આ ાંદ વજલ્લામાાં એિસાલી હેઠળની ખેતીલાયિ જમીન બાબત 

* ૧૮૨૭૮ 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 સ્જલ્લામાાં એકસાલી હેઠળની કેટલી 

ખેતીલાયક જમીનો ખેડૂતોના નામે કરવામાાં આવી, 

  (૧) શૂન્દ્ય.  

 (૨) એકસાલી જમીનો ખેડૂતોના નામે કરવામાાં સરકાર 

દ્વારા કોઇ સરળીકરણ કરવાનુાં કોઇ આયોજન છે કે કેમ, અને 

  (૨) ના, જી. 

 (૩) ઉક્ત કયા સ્જલ્લામાાંિી કેટલી આવી પરત જમીન 

નામે કરવાની અરજીઓ આવેલ છે?  

  (૩) શૂન્દ્ય.  

--------- 
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૯૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૯૨ શ્રી સુરે ભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઇ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં 
આિેલ અરજીઓ 

અસારવા ૨૩૫ 

મસ્ણનગર ૩૬૫ 

વટવા ૪૪૪ 

સાબરમતી ૪૦૩ 

ઘાટલોડીયા ૫૨૦ 

વેજલપુર ૩૦૧ 

દશિોઈ ૩૬૭૯ 

ધોળકા ૧૬૦૪ 

ધાંધુકા ૭૪૦ 

સાણાંદ ૨૧૮૦ 

બાવળા ૧૭૪૬ 

ધોલેરા ૫૦૦ 

સ્વરમગામ ૧૩૯૭ 

માાંડલ ૮૨૯ 

દેત્રોજ ૯૧૦ 

િુલ ૧૫૮૫૩ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૫૮૫૩ 

માંજૂર નોંધો ૧૪૫૯૧ 

નામાંજૂર નોંધો ૬૦૧ 
 

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે.  
1. તલાટી કમ માંત્રીશ્રીનુાં અસલ પેક્રઢનામુાં રજુ કરેલ ન 

હોઈ 
2. મરણના દાખલો રજુ કરેલ ન હોઇ 

3. ૧૩૫-ડી ની નોટીસ બજલે ન હોવાિી. 
4. અસલ સોગાંદનામુાં રજુ કરેલ ન હોઇ. 
5. રેકડષ  સુસાંગત નહીં હોવાિી 

--------- 

૯૮ 
દેડીયાપાડા-સાગબારા તાલુિાના ગામોમાાં પા ીની યોજના 

* ૧૮૬૯૭ શ્રી મહે ભાઇ િસાિા (દેડીયાપાડા) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા સ્જલ્લાના 
દેડીયાપાડા-સાગબારા તાલુકાના ગામોમાાં પીવાના પાણી 
માટેની ૩૦૯ કરોડની પાણી પુરવઠાની યોજના માટે ખાતમુહતષ 
કરવામાાં આવેલ તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો આ યોજનાની કાયષવાહી કયા તબકે્ક છે, 
અને  

  (૨) અને  (૩) આ યોજનાના કામો પ્રગસ્તમાાં છે. જ ે
સમયબધ્ધ રીતે પૂણષ કરવાનુાં આયોજન છે. 
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 (૩) આ યોજનાનુાં કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવાનુાં 

આયોજન છે? 

 

--------- 

૯૯ 
નસિાડી તાલુિામાાં ખેડૂતોની જમીનમાાં 'શ્રી સરિાર' નામ 

* ૧૮૦૭૪ શ્રી   લેર્ભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લાના નસવાડી તાલુકાના ખાડીયા, પોચાંબા અને પાલા 

ગામના ખેડૂતોની જમીનમાાં 'શ્રી સરકાર' નામ ચાલતુાં હતુાં અને 
ખેડ હક્કમાાં થિાસ્નક ખેડૂતોના નામ આઝાદી પહેલાના 
સમયિી ચાલતા હતા તે હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખેડૂતોના નામ કયા 
આધારે કમી કરવામાાં આવ્યા?   

  (૨) શ્રીમાંત સરકાર હથતકે ચાલતી હોઈ નામ કમી 
કરવાનો પ્રશ્ન નિી.  

--------- 

૧૦૦ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૧ શ્રી   લેર્ભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં મહીસાગર સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૬૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૬૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૭,૭૪,૦૦૦/- 

--------- 

૧૦૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નોંધ ી દસ્તાિેજોમાાંથી સ્ટેમ્પ ડુ્યટીની આિિ 

* ૧૮૦૮3 શ્રી બલરામ થાિા ી (નરોડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં નોંધણી માટે રજૂ િયેલ દથતાવેજોની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ િર્ા દસ્તાિેજોની સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૯૭૪૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૩૧૭૩૮ 
 

 (૨) ઉકત નોંધણી માટે રજૂ િયેલ દથતાવેજોમાાંિી થટેમ્પ 

ડ્યુટી અને નોંધણી ફીની કેટલી આવક િઈ છે ?  

  (૨)  
ક્રમ િર્ા સ્ટેમ્પ ડ્યુટીની આિિ નોંધ ી ફી ની 

આિિ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૧૭૮૮.૪૧ કરોડ રૂ.૩૦૬.૫૨ કરોડ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૨૦૮૫.૪૨ કરોડ રૂ.૩૬૫.૬૫ કરોડ  
--------- 



50 

૧૦૨ 
બનાસિાાંઠા અને પાટ  વજલ્લામાાં રાજ્ય સરિારના સાંચાલન હેઠળ ધાવમાિ સ્થળો 

* ૧૯૩૩૬ શ્રી વજજે્ઞ િુમાર મેિા ી (વડગામ) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને પાટણ સ્જલ્લાના ક્યા ધાસ્મષક થિળો રાજ્ય સરકારના 
સાંચાલન હેઠળ છે, અને 

  (૧)  

 બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં અાંબાજી ખાતે આવેલ શ્રી 
આરાસુરી અાંબાજી માતા દેવથિાન ટરથટ, અાંબાજી રાજ્ય 
સરકારના સાંચાલન હેઠળ છે.  

 પાટણ સ્જલ્લામાાં આવેલ રાજ્ય સરકારનાાં સાંચાલન 
હેઠળના ધાસ્મષક થિળોનુાં પત્રક આ સાિે સામેલ છે. 

 (૨) ઉકત ધાસ્મષક થિળોની તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષની વર્ષવાર આવક કેટલી છે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ શ્રી આરાસુરી 
અાંબાજી માતા દેવથિાન ટરથટ, અાંબાજીની છેલ્લા બે વર્ષની 
વર્ષવાર આવક નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ા િુલ આિિ રિમ રૂવપયા 

૧ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૮ 

૫૦,૬૫,૩૨,૩૨૧  

૨ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ 

૪૬,૬૮,૭૩,૭૬૪  

  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લાના 
ધાસ્મષક થિળોની છેલ્લા બે વર્ષની વર્ષવાર આવકનુાં *પત્રક આ 
સાિે સામેલ છે. 

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

૧૦૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૦૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

રાજકોટ દસ્ક્ષણ ૧૯ 

રાજકોટ પૂવે ૪૭ 

રાજકોટ પસ્િમ ૨૭ 

રાજકોટ તાલુકા ૯૯૫ 

કોટડાસાાંગાણી ૫૫૫ 

લોધીકા ૨૮૦ 

પડધરી ૪૫૯ 

ગોંડલ ૮૬૩૦ 

જતેપુર ૯૦૨ 

ઉપલેટા ૧૦૮૦ 

જામકાંડોરણા ૫૩૬ 

ધોરાજી ૯૭૫ 

જસદણ ૮૪૩ 

સ્વાંછીયા ૫૪૬ 

િુલ ૧૫૮૯૪ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૫૮૯૪ 

માંજૂર નોંધો ૧૪૭૯૬ 

નામાંજૂર નોંધો ૬૪  

 (૩) ઉકત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે ?    (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

 ૧. વારસદારોના નામ ડુબમાાં રહેતા હોવાિી. 

 ૨. ૧૩૫ ડીની નોટીસ બજ્યા વગર પરત આવતા. 

 ૩. સાધસ્નક કાગળોના અભાવે. 

 ૪. અસ્ધકૃત વારસાઈ આાંબો રજૂ ન હોવાિી. 

--------- 

૧૦૪ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૨ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં વલસાડ સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર 

કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ વલસાડ ૧૨૩ 

૨ પારડી ૮૨ 

૩ વાપી ૧૭ 

૪ ધરમપુર ૩૧ 

૫ કપરાડા ૪૯ 

૬ ઉમરગામ ૨૪ 

િુલ ૩૨૬ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 

કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ વલસાડ ૧૨૩ ૦ 

૨ પારડી ૭૪ ૮ 

૩ વાપી ૧૭ ૦ 

૪ ધરમપુર ૩૧ ૦ 

૫ કપરાડા ૪૯ ૦ 

૬ ઉમરગામ ૨૩ ૧ 

િુલ ૩૧૭ ૯  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ 

િયેલ ન હોવાિી. 

૨ મૃત્ય ુપામનાર વ્યસ્કતની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અિવા 

૬૦ િી વધુ હોવાિી. 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્કતની અરજી હોવાિી. 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી.  
--------- 
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૧૦૫ 
સામાજીિ ન્યાય અને અવધિારીતા વિભાગ હસ્તિની આશ્રમ  ાળાઓમાાં ગૃહપવતઓને િેતન 

* ૧૯૪૪૦ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સામાજીક ન્દ્યાય 
અને અસ્ધકારીતા સ્વભાગ હથતકની આશ્રમ શાળાઓમાાં 
ગૃહપસ્તઓને માસ્સક કેટલુાં વેતન અને ભથ્િુાં આપવામાાં આવે 
છે, 

  (૧) આશ્રમશાળામાાં ગૃહપસ્તની જગ્યા હોતી નિી. જિેી 
વેતન અને ભથ્િુાં ચૂકવવાનો પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

 (૨) ઉકત વેતન અને ભથ્િાના દરો ક્યારિી અમલમાાં 
છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત વેતન અને ભથ્િામાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો 
કરવામાાં આવ્યો ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૬ 
િલસાડ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૯૬ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

વલસાડ અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે, 

  (૧) એકપણ નહીં. 

 (૨) ઉકત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શા છે, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે ? 

 

--------- 

૧૦૭ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

* ૧૮૧૫૫ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન 
યોજના હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા યુગલો માટે કેટલી 
સાંથિાની અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજી 
  સાંથિા-૦૬ 
  યુગલ-૧૨૬ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી સાંથિાઓની કેટલા યુગલોની 
અરજીઓ માંજૂર કરી, અને 

  (૨) માંજૂર અરજી 
  સાંથિા-૦૬ 

  યુગલ-૧૨૬ 
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) ચૂિિેલ સહાય 

  સાંથિાઓન-ેરૂ.૨.૦૮ લાખ 
  યુગલોને-રૂ.૧૨.૬૦ લાખ. 
  િુલ – રૂ.૧૪.૬૮ લાખ. 

--------- 
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૧૦૮ 
રાજ્યમાાં લઘુમવતઓના વિિાસ માટે બજટેમાાં રિમની જોગિાઈ 

* ૧૯૩૪૮ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન  ેખ (દક્રરયાપુર) : માનનીય સામાજીિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં રાજ્યમાાં લઘુમતીઓના સ્વકાસ માટે રાજ્ય સરકારે 
બજટેમાાં કેટલી રકમની જોગવાઈ કરી, 

  (૧) અને (૨)    (રિમ રૂ.લાખમાાં) 
િર્ા લઘુમતીઓના 

વિિાસ માટે બજટે 
જોગિાઈ 

ફાળિેલ 
બજટે 
જોગિાઈ 

થયેલ ખચા િ  
િપરાયેલ 
રિમ 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૬૮૪.૧૬ ૬૪૬૧.૧૬ ૫૨૦૬.૮૩ ૧૨૫૪.૩૩ 

૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૦૫/ 
૨૦૧૯ અાંસ્તત) 

૬૫૯૪.૯૬ ૨૧૮૯.૯૫ ૧૬૫.૯૭ -- 

 

 (૨) ત ે અન્દ્વયે વર્ષવાર કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાાં 
આવ્યો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને 

 

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોવાના કારણો શુાં છે ?    (૩) (૧) લઘુમતીઓના સ્વદ્યાિીઓને આઈ.ટી.આઈ. ના 
અભ્યાસિમ માટે આપવામાાં આવતી સ્શષ્યવૃસ્ત યોજનામાાં 
સ્શષ્યવૃસ્ત માટેની દરખાથતો ઓછી મળવાના કારણે. 
  (૨) ભારત સરકારની લઘુમતીઓ માટેની પોથટ 
મેટર ીક સ્શષ્યવૃસ્તની યોજનામાાં ઉંચા દરે સ્શષ્યવૃસ્ત મળતી 
હોવાના કારણે રાજ્ય સરકારની ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક ધોરણ-
૧૧ અને ૧૨ માટે સ્શષ્યવૃસ્ત યોજનામાાં દરખાથતો 
ઓછી/નહીંવત મળવાના કારણે. 

--------- 

૧૦૯ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં લેન્ડ સીલીંગ એિટ બાબત 

* ૧૮૧૧૩ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (ક્રહાંમતનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં લેન્દ્ડ સીલીંગ એકટ હેઠળ 
ફાજલ કરવામાાં આવી કે કેમ, અને  

  (૧) શૂન્દ્ય. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી જમીન ફાજલ કરવામાાં આવી છે ?   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૧૧૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીન રી-સિ ે

* ૧૯૩૩૨ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સેટેલાઈટ સવેના કારણે 

માપ અને નકશામાાં ફેરફારને કારણે તાલુકાવાર જમીન રી-સવ ે

માટે કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર મળેલ અરજીઓ 

તિા સ્નકાલ કરેલ અરજીઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

 અરવલ્લી સ્જલ્લોઃ 

ક્રમ તાલુિા મળેલ અરજીઓ વનિાલ િરેલ અરજીઓ 

૧ મોડાસા ૫૩૦૫ ૩૦૩૩ 

૨ બાયડ ૩૪૧૨ ૧૮૨૦ 

૨ મેઘરજ ૧૧૯૩ ૬૩૩ 

૪ માલપુર ૧૦૮૦ ૪૩૮ 

૫ ધનસુરા ૩૮૪૫ ૨૫૧૦ 

૬ સ્ભલોડા ૨૧૨૬ ૧૪૩૮ 

િુલ ૧૬૯૬૧ ૯૮૭૨ 

 (૨) ઉકત જમીન રી-સવે કરી તાલુકાવાર કેટલી 

અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો, અને 
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 સાબરકાાંઠા સ્જલ્લોઃ 

ક્રમ તાલુિા મળેલ અરજીઓ વનિાલ િરેલ 

અરજીઓ 

૧ ક્રહાંમતનગર ૪૦૩૪ ૩૩૮૭ 

૨ પ્રાાંસ્તજ ૩૧૬૯ ૨૯૧૩ 

૨ ઇડર ૫૫૧૩ ૪૯૭૭ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૧૮૨૨ ૧૬૫૯ 

૫ તલોદ ૧૯૨૩ ૧૫૯૯ 

૬ વડાલી ૩૬૯૭ ૩૪૮૧ 

૭ સ્વજયનગર ૧૧૯૭ ૧૦૬૯ 

૮ પોશીના ૯૬ ૭૨ 

િુલ ૨૧૪૫૧ ૧૯૧૫૭ 
 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ બાકીની અરજીઓનો થિળ પર 

માપણી કરી ક્યાાં સુધીમાાં સ્નકાલ કરવામાાં આવશે ? 

  (૩) ઉકત બાકી અરજીઓનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં 

આવશે. 

--------- 

૧૧૧ 
મરઘાપાલન તાલીમ અાંતગાત સ્ટાઈપેન્ડ માટે ના ાિીય સહાય 

* ૧૯૧૩૦ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં તાઃ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તના લાભાિીઓ માટે મરઘાપાલન તાલીમ 
અાંતગષત કેટલુાં થટાઈપેન્દ્ડ ચુકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રૂ.૨૦૦૦/- પ્રસ્ત લાભાિી 

 (૨) ઉક્ત દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ િી 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 

આવ્યો? 

  (૩) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં રૂ.૧૦૦૦/- નો વધારો 

કરવામાાં આવ્યો. 

--------- 
૧૧૨ 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વ વ ત અને અધાવ વ ત બેરોજગાર 

* ૧૯૪૩૭ 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 તાલુકાવાર નોંધાયેલ સ્શસ્ક્ષત અને 

અધષસ્શસ્ક્ષત બેરોજગારો કેટલા છે, 

  (૧) સામેલ * પત્રક ‘અ’ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલાને 

રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

  (૨) સામેલ * પત્રક ‘બ’ મુજબ. 

 (૩) ઉક્ત પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી પૈકી 

તાલુકાવાર કેટલાને ખાનગી અને કેટલાને સરકારી રોજગારી પૂરી 

પાડવામાાં આવી? 

  (૩) સામેલ * પત્રક ‘ક’ મુજબ. 

(* પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૧૧૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ ુ દિાખાના 

* ૧૯૩૦૩ શ્રી મહે િુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાઃ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકારની 
દશ ગામ દીઠ એક પશુ દવાખાનુાં શરૂ કરવાની યોજના અન્દ્વયે 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કેટલા દસ ગામના જુિ વચ્ચે પશુ 
દવાખાના શરૂ કરવામાાં આવ્યાાં, 

  (૧) ૨૪ 

 (૨) ઉક્ત સ્જલ્લામાાં આ યોજના અન્દ્વયે બાકી રહેલા દસ 
ગામોના જૂિમાાં ક્યાાં સુધીમાાં શરૂ કરવામાાં આવનાર છે, અને 

  (૨) તબક્કાવાર શરૂ કરાશે. 

 (૩) ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષમાાં ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે ઉક્ત 
સ્જલ્લામાાં કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) રૂ.૧૫૦.૬૨ લાખ 

--------- 

૧૧૪ 
જુનાગઢ ખાતે યો નાર મીની િુાંભ મેળાની િામગીરી 

* ૧૫૧૯૮ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાગઢમાાં ખાતે યોજાનાર મીની કુાંભ મેળા માટે કઈ 
કામગીરી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
કરવામાાં આવી, 

  (૧) જુનાગઢ ખાતે યોજાયેલ સ્ગરનાર સ્શવરાત્રી કુાંભમેળા 
માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં નીચે 
મુજબની કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે. 

 કુાંભમેળામાાં થિાસ્નક તેમજ રાજ્ય કક્ષાના કલાકારો 
દ્વારા િયેલ સાાંથકૃસ્તક કાયષિમોના આયોજન 

 સ્વસ્વધ સાંતોની ધમષસભાઓનુાં આયોજન 

 ટેન્દ્ટની વ્યવથિા 

 થ્રી ડી મેપીંગ પ્રોજકે્શન શોનુાં આયોજન 

 મહાઆરતીનુાં આયોજન 

 પાંદર લાખ રૂરાક્ષનુાં સ્શવસ્લાંગ 

 મેળા દરમ્યાન ઉચ્ચ કક્ષાની થવચ્છતાની કામગીરી 

 થવચ્છતાની જાગૃતતા માટે શેરી નાટકની કામગીરી 

 ડમરૂયાત્રાનુાં આયોજન 

 એલ.ઈ.ડી. થટર ીટ લાઈટ તિા હાઈમાથટની કામગીરી 

 ટેમ્પરરી ઈલેક્ટર ીક્રફકેશન, થટેજ લાઈટ, એલ.ઈ.ડી. 
સ્થિન, જનરેટર સેટ તેમજ સાઉન્દ્ડ સ્સથટમ ભાડેિી 
ક્રફટ કરવાની કામગીરી 

 પીવાના પાણીની વ્યવથિાની કામગીરી 

 પાણીના સ્ત્રોતોમાાં સ્નયમીત ક્લોક્રરનેશન કરવાની 
કામગીરી 

 પેવર રોડ, સીસી રોડ, ડરે નેજ તેમજ ક્રડવાઈડર ઉપર 
કલર કામ, કેટ આઈ તેમજ જુદા જુદા સકષલોમાાં તિા 

ગેટમાાં કલરની કામગીરી 

 માંડપ સસ્વષસ તિા બેક્રરકેક્રટાંગની કામગીરી 

 હોક્રડિં ગ્સ, બેનરો, તિા પેસ્ન્દ્ટાંગની કામગીરી 
 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
રકમ ચુકવવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

 રૂ.૧૨૯૧.૧૪ લાખ. 
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 (૩) ઉક્ત બાકી કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૩) પેવર રોડનુાં કામ સત્વરે પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૧૫ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૦ શ્રી પૂ ે  મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડાાંગ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 

માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

આહવા ૧૦૪૭ 

વધઈ ૧૨૬૦ 

સુબીર ૭૬૦ 

િુલ ૩૦૬૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજુર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં 

આિેલ નોંધો 

માંજુર િરિામાાં 

આિેલ નોંધો 

નામાંજુર િરિામાાં 

આિેલ નોંધો 

૩૦૬૭ ૨૫૯૯ ૩૫  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણોઃ 

 પેઢીનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 

 મરણનો દાખલો રજુ કરેલ ન હોવાિી, 

 સોગાંદનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 

 પાંચનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 

 પેઢીનામાની વારસદારની સ્વગત અધુરી દશાષવેલ 

હોવાિી, 

 અગાઉ નોંધની નામ દાખલ િયેલ હોઈ નોંધ 

ડુપ્લીકેટ િતી હોઈ, 

--------- 

૧૧૬ 
વબન અનામત િગ ના    વ િ અને આવથાિ વિિાસ વનગમને રિમ ફાળિ ી 

* ૧૯૪૧૦ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્બન અનામત 

વગોનાાં શૈક્ષસ્ણક અને આસ્િષક સ્વકાસ સ્નગમને છેલ્લાાં બે 

નાણાાંકીય વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, અને 

  (૧)    (રકમ રૂ.લાખમાાં) 

િર્ા ફાળિિામાાં આિેલ રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૬૮૨૫.૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત ફાળવેલ રકમ પૈકી કેટલી રકમનો વર્ષવાર 

ખચષ િયો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલી રહી? 

  (૨)    (રકમ રૂ.લાખમાાં) 

િર્ા ખચા િ િપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦.૦૦ ૧૦૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૬૭.૪૭ ૨૧૮૫૭.૫૩  
--------- 
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૧૧૭ 
સુરેન્રનગર અને પાટ  વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૩૯૮ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય પ પુાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનગર અને 
પાટણ સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ.ન. વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી  

િગા-૨ની માંજૂર 
જગ્યા 

પ ુધન 
વનરી િ  

િગા-૩ની માંજૂર 
જગ્યા 

૧ સુરેન્દ્રનગર ૨૭ ૭૩ 

૨ પાટણ ૩૬ ૭૫ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અ.ન. વજલ્લો પ ુવચકિત્સા અવધિારી,  

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ,  

િગા-૩ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ સુરેન્દ્રનગર ૧૪ ૧૩ ૩૨ ૪૧ 

૨ પાટણ ૨૨ ૧૪ ૫૧ ૨૪ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી  
પત્રક-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે ? પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ  
િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ સુરેન્દ્રનગર એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૨ ૦૧ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૬ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૮ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૯ ૨૬ 

િુલ ૧૩ ૪૧ 

૨ પાટણ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૧ ૦૫ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૩ ૦૯ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૪ ૦૪ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૬ ૦૬ 

િુલ ૧૪ ૨૪ 

--------- 

૧૧૮ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૧૮૯ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહા  (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લા ખાતે પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૬૧ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૨૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૫૦,૨૮,૦૦૦/- 

--------- 

૧૧૯ 
પવિત્ર યાત્રાધામોના વિિાસ માટે ખચા 

* ૧૯૪૫૮ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં વર્ષવાર પસ્વત્ર યાત્રાધામોના સ્વકાસ માટે કેટલી 

રકમનો ખચષ કરવામાાં આવ્યો, 

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

વર્ષવાર નીચે મુજબનો ખચષ િયેલ છે. 

ક્રમ પવિત્ર 

યાત્રાધામનુાં નામ  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

(રૂ.લાખમાાં) 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯  

(રૂ.લાખમાાં) 

૧ ડાકોર ૫૮૬.૭૭ ૩૫૩.૧૭ 

૨ સોમનાિ ૭૫૪.૦૦ ૨૩૯૩.૮૦ 

૩ દ્વારકા ૪૮૨.૦૯ ૨૪૭.૨૦ 

૪ ગીરનાર - ૭.૭૪ 

૫ અાંબાજી ૩૪૫.૦૯ ૩૦૩.૬૯ 
 

 (૨) તે પૈકી મુખ્યત્વે કયા કામોનો સમાવેશ િાય છે,   (૨) પસ્વત્ર યાત્રાધામોમાાં નીચે મુજબના સ્વકાસના કામોનો 
સમાવેશ િાય છે. 

ડાિોર પવિત્ર યાત્રાધામઃ 

 ઘાટ, જટેી, છત્રી, પરગોલા, પીંડદાન થિળ, પાસ્કિંગ, 

પાિવ,ે ફલોક્રરાંગ લેન્દ્ડથકેસ્પાંગ, લેડીઝ-જને્દ્ટસ  ટોઈલેટ 

બ્લોક. 

 ડોન બોથકો િી પાસ્કિંગ સુધી સી.સી.રોડ તિા થટોમષવોટર 

પાઈપલાઈન, ડુાં ગરી તલાવડી િી મહુધા ટી પોઈન્દ્ટ 

રથતાની સુસ્વધા. 

સોમનાથ પવિત્ર યાત્રાધામ (પ્રસાદ સ્િીમ): 

 માંક્રદરની આજુબાજુમાાં પાસ્કિંગ, ટુરીથટ ફેસીલીટી સેન્દ્ટર, 

દુકાનો, ટોઈલેટ બ્લોક, રેથટોરન્દ્ટ, લોકર રૂમ, પીવાના 

પાણીની સુસ્વધા, ૨.૫ કી.મી.ના ઘાટની સ્વકાસ 

કામગીરી, વરસાદના પાણીના સ્નકાલ માટે ડરે નેજ, 

લાઈટીંગ, હાઈ એન્દ્ડ પે એન્દ્ડ યુઝ શૌચાલય, સોલાર 

રૂફટોપ, અસ્ગ્નશામક અને ફથટષ  એઇડ કીટ, એનજી 

એક્રફસ્સયન્દ્ટ સોલાર મુવેબલ હાઈમાથટ લાઈટ  

દ્વારિા પવિત્ર યાત્રાધામ (પ્રસાદ સ્િીમ): 

 બસ થટેશનના સ્વકાસની કામગીરી, રેલ્વે થટેશન તરફના 

રોડની કામગીરી, માંક્રદરો ઉપર લાઈટીંગ, માંક્રદરોમાાં રેલીંગની 

કામગીરી, રેલ્વે થટેશન ઉપર ટુક્રરથટ ફેસ્સસ્લટી સેન્દ્ટર, પ ે

એન્દ્ડ પાકષ  માટે ઓક્રફસ, એનજી એક્રફસ્સયન્દ્ટ સોલાર 

મુવેબલ હાઈમાથટ લાઈટ. 
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ગીરનાર પવિત્ર યાત્રાધામઃ 

 જૂનાગઢ ખાતે આવેલ ગીરનાર પસ્વત્ર યાત્રાધામમાાં ગીરનાર 
તળેટી િી અાંબાજી માતાના માંક્રદર સુધી ઉર્ા બ્રેકો લી. 
દ્વારા રોપ-વેની કામગીરી પી.પી.પી(પસ્બ્લક પ્રાઇવેટ 
પાટષનરશીપ) ધોરણે કરવામાાં આવી રહેલ છે. 

 ગીરનાર સવાિંગી સ્વકાસ અનુસાંધાને ગીરનારને કન્દ્ટુર સવે 
તિા ટોપોગ્રાક્રફક સવે કરવામાાં આવેલ છે. 

અાંબાજી પવિત્ર યાત્રાધામઃ 

 મુખ્ય સ્શખર સુવણષમય બનાવવાની કામગીરી, માંક્રદર 
પક્રરસરમાાં માબષલ ફ્લોરીંગ, હાઈ થકુલનુાં નવુ સ્બલ્ડીંગ 
બનાવવાનુાં કામ, હાઈ એન્દ્ડ પે એન્દ્ડ યુઝ શૌચાલય, 

ગબ્બર જતા માગષ પર થટર ીટલાઇટ, ટરથટ હથતકની જગ્યાઓ 
પર કમ્પાઉંડ વોલ તિા મેઈન ગેટ બનાવવાની  કામગીરી, 
એનજી એક્રફસ્સયન્દ્ટ સોલાર મુવેબલ હાઇમાથટ લાઇટ, 
સોલાર રૂફટોપની કામગીરી.  

 (૩) ઉક્ત કામોમાાં ગેરરીસ્ત કે નબળી કામગીરી િતી 
હોવાની કેટલી ફરીયાદો મળી, અને 

  (૩) ઉક્ત કામો પૈકી અાંબાજી ખાતે અાંબાજી માંક્રદર સાંકુલમાાં 
માબષલ ફ્લોરીંગ કરવાના કામ બાબતે બે ફરીયાદ મળેલ છે.  

 (૪) મળેલ ફક્રરયાદો અન્દ્વયે શા પગલાાં લેવામાાં 
આવ્યા ? 

  (૪) મળેલ ફક્રરયાદો અન્દ્વયે તપાસની કાયષવાહી ચાલુ છે 
કાયષપાલક ઇજનેરશ્રી, માગષ અને મકાન સ્વભાગ (રાજ્ય) અને 
(પાંચાયત) અને ભુથતરશાસ્ત્રીને અહેવાલ મળે્યિી આગળની 
કામગીરી હાિ ધરવામાાં આવશે. ત્યાાં સુધી ઇજારદારશ્રીનુાં 
રૂ.૪૦.૦૦ લાખનુાં ચૂકવણાં અટકાવી રાખેલ છે. 

--------- 

૧૨૦ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૨૯ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ડાાંગ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

આહવા ૧૦૪૭ 

વધઈ ૧૨૬૦ 

સુબીર ૭૬૦ 

િુલ ૩૦૬૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડિામાાં 
આિેલ નોંધો 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજુર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૩૦૬૭ ૨૫૯૯ ૩૫  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર િવાના કારણોઃ 

 પેઢીનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 મરણનો દાખલો રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 સોગાંદનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 પાંચનામુાં રજુ કરેલ ન હોવાિી, 
 પેઢીનામાની વારસદારની સ્વગત અધુરી દશાષવેલ 

હોવાિી, 
 અગાઉ નોંધિી નામ દાખલ િયેલ હોઈ નોંધ 

ડુપ્લીકેટ િતી હોઈ, 
--------- 
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૧૨૧ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૧૯ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૨૧૫૦ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૩-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત તમામ બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૨૨ 

દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ઈન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ સહાય યોજના 
* ૧૯૩૪૫ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પ દા (દાહોદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

વર્ષવાર દાહોદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ઈન્દ્દીરા 
ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ સહાય યોજના (વયવાંદના યોજના) 
અન્દ્વયે કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) વજલ્લો – દાહોદ 
 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

સુધી મળેલ અરજી 

તા.૦૧-૦૬-૧૮  

થી  
તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

સુધી મળેલ અરજી 

૧ દાહોદ ૬૫૭ ૧૫૪૪ 

૨ ઝાલોદ ૧૬૭૨ ૨૭૬૨ 

૩ ગરબાડા ૨૮૪૬ ૨૨૨૫ 

૪ સાંજલેી ૫૯ ૪૦૪ 

૫ ધાનપુર ૧૪૦૭ ૧૩૮૮ 

૬ લીમખેડા ૧૪૪૫ ૧૦૮૯ 

૭ દેવગઢબારીઆ ૨૦૧૬ ૨૩૨૬ 

૮ ફતેપુરા ૨૯૫૮ ૩૭૬૬ 

૯ સીંગવડ ૦ ૯૬૦ 

િુલ ૧૩૦૬૦ ૧૬૪૬૪ 

વજલ્લો – પાંચમહાલ 
 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 
સુધી મળેલ અરજી 

તા.૦૧-૦૬-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 
સુધી મળેલ અરજી 

૧ ગોધરા ૬૩૫ ૧૩૯૩ 

૨ કાલોલ ૧૦૫૫ ૧૦૬૪ 

૩ હાલોલ ૮૫ ૬૮૨ 

૪ ઘોઘાંબા ૪૨૨ ૨૦૯૮ 

૫ જાાંબુઘોડા ૨૩ ૧૨૨ 

૬ શહેરા ૬૩૦ ૨૦૮૭ 

૭ મોરવા (હા) ૧૨૫ ૮૫૫ 

િુલ ૨૯૭૫ ૮૩૦૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી, કેટલી કયા 
કારણોસર નામાંજૂર કરી, કેટલી અરજીઓ પડતર છે, 

  (૨) માંજુર – ૩૫૦૮૯ 
 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮  

તા.૦૧-૦૬-૧૮  
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯  

માંજુર 
અરજીઓ 

૧ દાહોદ ૧૦૯૬૬ ૧૩૭૩૩ ૨૪૬૯૯ 

૨ પાંચમહાલ ૨૬૫૬ ૭૭૩૪ ૧૦૩૯૦ 

નામાંજુર – ૫૭૧૧ 
નામાંજુર અરજીઓના િાર ો 
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ક્રમ નામાંજુરીના િાર ો દાહોદ પાંચમહાલ િુલ 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન 
હોવાિી. 

૮૧૨ ૩૫૧ ૧૧૬૩ 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ 
થકોર ધરાવતા ન હોવાિી. 

૪૦૧૨ ૪૯૫ ૪૫૦૭ 

૩ થિળે રહેતા ન હોવાિી. ૦ ૧૫ ૧૫ 

૪ અવસાન િવાિી. ૧ ૨૫ ૨૬ 

િુલ ૪૮૨૫ ૮૮૬ ૫૭૧૧ 

કોઈ અરજીઓ પડતર રહેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે, અને 

  (૩) કોઈ અરજીઓ પડતર રહેલ ન હોઈ પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે કેટલી રકમની સહાય કરવામાાં 
આવે છે? 

  (૪) ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે ૬૦ િી ૭૯ વર્ષના 
લાભાિીઓને માસ્સક રૂ.૭૫૦/- અને ૮૦ વર્ષિી વધુ વયના 

લાભાિીઓને માસ્સક રૂ. ૧૦૦૦/- ની સહાય ચુકવવામાાં 
આવે છે. 

--------- 

૧૨૩ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ ખેતમજૂરો 

* ૧૭૦૦૨ શ્રી િનુભાઈ બાર યા (તળાજા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ખેતમજુરો નોંધાયેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને 

બોટાદ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબ ખેતમજૂરો નોંધાયેલા છે. 

વજલ્લો 
ખેતમજૂરોની િુલ સાંખ્યા 

(તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ) 

ભાવનગર ૫૪૧૪૦ 

બોટાદ ૧૩૯૬૭ 

િુલ ૬૮૧૦૭ 
 

 (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 

ભાવનગર ૧૮૭ 

બોટાદ ૩૪ 

િુલ ૨૨૧  

 (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 

ભાવનગર ૧૦૭ ૧,૦૭,૦૦,૦૦૦/- 

બોટાદ ૧૩ ૧૩,૦૦,૦૦૦/- 

િુલ   ૧૨૦ ૧,૨૦,૦૦,૦૦૦/-  
    (૪)   બાકીની સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ?     (૪)   પડતર અરજીઓ ઉપર સાંપૂણષ વહીવટી કાયષવાહીની 

પૂતષતા િયા બાદ સ્નકાલ કરવામાાં આવશે.  

--------- 
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૧૨૪ 
િરજ  તાલુિામાાં આાંબેડિર ભિન બનાિિા બાબત 

* ૧૭૪૯૧ શ્રી અ યિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લાના કરજણ તાલુકામાાં આાંબેડકર ભવન બાાંધવા 
માટે કેટલી માાંગણીઓ સરકારને મળી, 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) મળેલ માાંગણીઓ અન્દ્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) તાલુકા કક્ષાએ ડૉ.આાંબેડકર ભવન બાાંધવાની હાલ 
કોઈ યોજના અમલમાાં નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા આાંબેડકર 
ભવન બાાંધવામાાં આવ્યા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૫ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોને રેિન્યુ વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૮૦૬૯ શ્રી  ાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 
સ્જલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતો ધરાવતા કેટલા ગામોને રેવન્દ્યુ 
સ્વલેજનો દરજ્જો આપવાનો બાકી છે, અને 

  (૧) રેવન્દ્યુ સ્વલેજ જાહેર કરવા અાંગેની સરકારશ્રીની 
પ્રવતષમાન નીસ્ત મુજબની કોઈ દરખાથત મળેલ નિી. 

 (૨) આ દરજ્જો કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે ?   (૨) સ્નયમોનુસારની દરખાથત મળે્યિી તુતષજ 

--------- 

૧૨૬ 
અમરેલી વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૫ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં  
આિેલ અરજીઓ 

કુાં કાવાવ વડીયા ૬૨૦ 

બાબરા ૬૨૬ 

લાઠી ૭૩૫ 

લીલીયા ૪૭૦ 

અમરેલી ૧૦૪૩ 

બગસરા ૪૫૫ 

ધારી ૯૧૩ 

સાવરકુાં ડલા ૧૨૩૦ 

ખાાંભા ૫૨૦ 
જાફરાબાદ ૪૮૯ 

રાજુલા ૭૭૩ 

િુલ ૭૮૭૪ 
 



63 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૭૮૭૪ 

માંજુર નોંધો ૬૬૨૭ 

નામાંજુર નોંધો ૧૯૫  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. ૧૩૫-ડી ની નોટીસ ન બજવાના કારણે. 
૨. વારસાઈ પેઢીનામામાાં વારસદારો છુપાવવા/તફાવત 
આવવાના કારણે. 
૩. પેઢીનામુ રજુ ન િવાના કારણે. 
૪. સરનામા ખોટા રજુ િવાના કારણે. 

--------- 

૧૨૭ 
મહીસાગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૬૪ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહા  (બાલાસ્સનોર) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મહીસાગર અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજુર િયા, માંજુર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

મહીસાગર વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦૩ ૦૩ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રાજિોટ વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૯ ૧૩૮ ૧૩૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪ ૧૮૯ ૧૬૮ ૨ ૨ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે મહીસાગર અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં એક પણ 
ફક્રરયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૧૨૮ 
આ ાંદ અને મહેસા ા વજલ્લામાાં પ ુ વચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૫૬ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે,  

  (૧)  
અ.નાં વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી િગા-૨ની 
માંજુર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ ની માંજુર 
જગ્યા 

૧ આણાંદ ૨૫ ૪૩ 

૨ મહેસાણા ૩૭ ૧૧૧ 

  
 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને  

  (૨)  
અ.નાં વજલ્લો 

 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ આણાંદ ૧૭ ૦૮ ૨૫ ૧૮ 

૨ મહેસાણા ૩૧ ૦૬ ૯૩ ૧૮ 
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 સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી 

પત્રક-અ મુજબ છે. 
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે.  

પત્રિ-અ 

અ.નાં વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ ખાલી જગ્યાની  

સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ આણાંદ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૨ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૭ ૦૭ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૧ ૦૯ 

િુલ ૦૮ ૧૮ 

૨ 

 

મહેસાણા એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૫ ૦૬ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૮ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૧ ૦૪ 

િુલ ૦૬ ૧૮ 

--------- 

૧૨૯ 
 મનગર અને દિેભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં વિન્ડ ફામા માટે જમીનની ફાળિ ી 

* ૧૯૪૧૬ શ્રી વચરાગભાઈ િાલકરયા (જામ જોધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સ્વનડફામષ 
પ્રોજકે્ટ યોજના હેઠળ કેટલી જમીન ક્યા દરિી લીઝ ભાડાપટ્ટો 
હેઠળ ક્યા પ્રોજકે્ટને ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અન્દ્વયે જમીન ફાળવતી વખતે જુદા જુદા 
સ્વભાગોના એનઓસી લેવામાાં આવે છે કે કેમ, 

  (૨) હા, જી જરૂર જણાયે 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જ ે શરતોને આધીન જમીન 
આપવામાાં આવે છે તેની અમલવારી કેટલા પ્રોજકે્ટોમાાં કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) તમામ 

પત્રિ-૧ 
 મનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં વિન્ડફામા માટે જમીનની ફાળિ ી. 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો પ્રોજકે્ટ/િાંપનીનુાં નામ  ેત્રફળ(ચો.મી.) ભાડાનો દર 

૧ 

દેવભુસ્મ 
દ્વારકા 

ખાંભાસ્ળયા પાવરીકા લીમીટેડ ૪૦૦૦૦ 

પ્રસ્ત હેક્ટરના 
વાસ્ર્ષક 

રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
ભાડાના દરે. 

૨ ખાંભાસ્ળયા મીંયાણી પાવર ઈન્દ્રા એલ.એલ.પી.સુરત ૧૧૦૦૦૦ 

૩ ખાંભાસ્ળયા એરપાવર સ્વન્દ્ડફામષ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ ૩૦૦૦૦૦ 

૪ કલ્યાણપુર એરપાવર સ્વન્દ્ડફામષ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ ૫૫૦૦૦૦ 

૫ કલ્યાણપુર કે.પી.એનજી લીમીટેડ ૩૫૮૩૭૨ 

૬ કલ્યાણપુર મીંયાણી પાવર ઈન્દ્રા એલ.એલ.પી.સુરત ૧૮૪૦૦૦૦ 

૭ દ્વારકા સ્શવમાન સ્વન્દ્ડ એનજી પ્રાઈવેટ લીમીટેડ ૨૫૦૦૦૦ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિો પ્રોજકે્ટ/િાંપનીનુાં નામ  ેત્રફળ(ચો.મી.) ભાડાનો દર 

૮ 

જામનગર 

જામનગર ગ્રામ્ય 
સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડપાકષ  લી. ૬૩૦૦૦૦ 

૯ 

૧૦ ગણેશા સ્વન્દ્ડ પ્રા, લી. ૩૨૦૦૦૦ 

૧૧ 

કાલાવાડ 

ગોલ્ડન નોન ક્ન્દ્વેશનલ એનજી પ્રા.લી. ૧૨૦૦૦૦ 

૧૨ સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડ પાકષ  લી. ૧૮૦૦૦૦ 

૧૩ 
પારા એન્દ્ટરપ્રાઈઝ લી. ૨૫૦૦૦ 

૧૪ 

૧૫ 

જોડીયા 
સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડફપાકષ  લી. ૭૦૦૦૦ 

૧૬ 

૧૭ ગલા એનજી પ્રા.લી. ૩૭૦૦૦૦ 

૧૮ 

જામજોધપુર 

સુઝલોન ગુજરાત સ્વન્દ્ડપાકષ  લી. ૧૫૩૦૦૦૦ 

૧૯ ઓપેરા સ્વન્દ્ડ પ્રા. લી. ૭૩૦૦૦૦ 

૨૦ ગોલ્ડન નોન ક્ન્દ્વેશનલ એનજી પ્રા.લી. ૨૦૦૦૦૦ 

૨૧ ધ્ોલ ગલા એનજી પ્રા.લી. ૧૩૦૦૦૦ 

--------- 

૧૩૦ 
આ ાંદ વજલ્લામાાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

* ૧૮૧૫૪ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણાંદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સાતફેરા સમૂહલગ્ન યોજના 
હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા યુગલો માટે કેટલી સાંથિાની 
અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજી 
સાંથિા-૦૩ 
યુગલ-૩૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સાંથિાઓની કેટલા યુગલોની 
અરજીઓ માંજુર કરી, અને 

  (૨) માંજૂર અરજી 
સાંથિા-૦૩ 
યુગલ-૩૮ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 
સાંથિાઓને – રૂ.૦.૭૬ લાખ 
યુગલોને – રૂ.૩.૮૦ લાખ 

િુલ – રૂ.૪.૫૬ લાખ 
--------- 

૧૩૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રાહત િામગીરી  રૂ િરિા બાબત 

* ૧૯૩૮૪ શ્રી લાખાભાઈ 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 સ્જલ્લાના 
માાંડલ, સ્વરમગામ અને દેત્રોજ તાલુકાઓમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
ગામોમાાં રાહત કામગીરી શરૂ કરવામાાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ અમદાવાદ સ્જલ્લાના 
માાંડલ, સ્વરમગામ અને દેત્રોજ તાલુકાઓમાાં સરકારશ્રીની 
પ્રવતષમાન નીસ્ત મુજબ મનરેગા યોજના અાંતગષત તેમજ 
સરકારશ્રીના સ્વસ્વધ સ્વભાગોના બજટેેડ કામો અાંતગષત 
દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારોમાાં શ્રસ્મકોને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં 
આવે છે. જિેી મહેસૂલ સ્વભાગ દ્વારા રાહત કામગીરી શરૂ 
કરવાનો પ્રશ્ન રહેતો નિી. 
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 (૨) ઉક્ત રાહત કામગીરીમાાં વ્યસ્ક્તદીઠ કેટલુાં દૈસ્નક 

વેતન ચૂકવવામાાં આવે છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા છ માસમાાં ઉક્ત તાલુકાઓમાાં 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૧૩૨ 

પાટ  અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં સરિારી જમીન ખાનગી વ્યવક્તઓને આપિા બાબત 
* ૧૯૩૬૭ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

સરકારી જમીનમાાં આવેલા જળાશયો, તળાવો, 
વહોળા/વાાંકળાની જમીનના સ્નકાલ પર પ્રસ્તબાંધ મુકવામાાં 
આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તેમ છતાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
પાટણ અને અમદાવાદ જીલ્લામાાં કેટલી જમીનો ખાનગી 
વ્યસ્ક્તઓને કયા હેતુ માટે આપવાના હુકમો િયા, અને  

  (૨) શૂન્દ્ય 

 (૩) પ્રસ્તબાંધ હોવા છતાાં જમીન સ્નકાલ કરનાર સામે શા 

પગલાાં લીધાાં? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૩ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં સરિારી આઈ.ટી.આઈ.માાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૯૦ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને સુરત 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી આઈ.ટી.આઈ. આવેલી છે. 

  (૧) * પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી.આઈ. સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ 
કેટલુાં છે, 

  (૨) * પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૩) * પત્રક-૩ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) બનતી ત્વરાએ ભરવામાાં આવશે. 

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

૧૩૪ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૨૦૦ શ્રી અરવિાંદ રા ા  (સુરત-પૂવષ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને  

  (૧) ૫૩૧૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 
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૧૩૫ 
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં શ્રવમિોને લઘુતમ િેતન 

* ૧૯૩૯૫ શ્રી નૌ ાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનગર અને 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં આવેલ સીરામીક ઔદ્યોગીક એકમોમાાં 
શ્રસ્મકોને લઘુતમ વેતન આપવામાાં આવતુાં નિી તે હકીકતિી 
સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનગર 
સ્જલ્લામાાં આવેલ સીરામીક ઔદ્યોગીક એકમોમાાં શ્રસ્મકોને 
લઘુતમ વેતન આપવામાાં આવતુાં નિી તેવી કોઈ ફક્રરયાદ 
શ્રમતાંત્રને મળેલ નિી. આ ઉપરાાંત સીરામીક ઔદ્યોસ્ગક 
એકમોમાાં સરકારી શ્રમ અસ્ધકારી દ્વારા સ્નરીક્ષણ દરસ્મયાન 
શ્રમયોગીઓને પૂછપરછ કરતાાં તેઓને લઘુતમ વેતનિી ઓછુાં  

વેતન ચૂકવવામાાં આવતુાં હોવાનુાં જણાયેલ નિી. 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સીરામીક 
ઉદ્યોગમાાં કોઈ એકમો આવેલ ન હોઈ, શ્રસ્મકોને લઘુત્તમ વેતન 
આપવામાાં આવતુાં નિી તે બાબતનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં આવા 
કયા એકમો સામે શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જીલ્લાવાર વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલા 
એકમોની તપાસ કરવામાાં આવી? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્દ્રનગર 
સ્જલ્લામાાં અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં નીચે મુજબના એકમોની તપાસ 
કરવામાાં આવી. 

સમયગાળો સુરેન્રનગર રાજિોટ 

સીરાવમિ 

ઉદ્યોગ 

અન્ય 

ઉદ્યોગ 

સીરાવમિ 

ઉદ્યોગ 

અન્ય 

ઉદ્યોગ 

તા.૦૧-

૦૬-૨૦૧૭ 

િી તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૮ 

૭૦ ૩૬૫ -- ૩૪૨ 

તા. ૦૧-

૦૬-૨૦૧૮ 
િી તા. ૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ 

૮૫ ૪૧૫ -- ૫૭૦ 

િુલ ૧૫૫ ૭૮૦ -- ૯૧૨  

--------- 

૧૩૬ 
રાજ્યમાાં વનરાધાર િૃધ્ધ સહાય યોજના અાંતગાત સહાય 

* ૧૯૫૦૨ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
સ્નરાધાર વૃધ્ધ સહાય યોજના અાંતગષત કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં 
આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં સ્નરાધાર 
વૃધ્ધ સહાય યોજના અાંતગષત માસ્સક રૂ.૭૫૦/-ની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે 

 (૨) ઉક્ત દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને    (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯િી 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવેલ છે? 

  (૩) છેલ્લ ે તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી રૂ. ૨૫૦/-નો 
વધારો કરવામાાં આવેલ. 

--------- 
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૧૩૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નોંધ ી  દસ્તાિેજોમાાંથી સ્ટેમ્પ ડુ્યટીની આિિ 

* ૧૮૦૮૪ શ્રી કિ ોર ચૌહા  (વેજલપુર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં નોંધણી માટે રજુ િયેલ દથતાવેજોની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૧)  

ક્રમ િર્ા દસ્તતાિેજોની સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૯૭૪૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૩૧૭૩૮ 
 

 (૨) ઉક્ત નોંધણી માટે રજુ િેયલ દથતાવેજોમાાંિી થટેમ્પ 
ડ્યુટી અને નોંધણી ફીની કેટલી આવક િઈ છે? 

  (૨)  

ક્રમ િર્ા સ્ટેમ્પ ડુ્યટીની 
આિિ 

નોંધ ી 
ફીની આિિ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ રૂા. ૧૭૮૮.૪૧ 
કરોડ 

રૂ. 
૩૦૬.૫૨ 

કરોડ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૨૦૮૫.૪૨ 
કરોડ 

રૂ. 
૩૬૫.૬૫ 

કરોડ  
--------- 

૧૩૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૭ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં વલસાડ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે. 

  (૧) ૪૭ 

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

  (૨) ૪૭ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીએને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૯,૪૨,૦૦૦/- 

--------- 

૧૩૯ 
આ ાંદ અને મહેસા ા વજલ્લામાાં લેન્ડરે માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૫૦ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
આણાંદ અને મહેસાણા જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટી 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજુર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
આણાંદ જીલ્લામાાં ૯૫ અને મહેસાણા જીલ્લામાાં ૪૧ લાભાિીઓ 
છે. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શા છે, અને  

  (૨) જમીન માપણીનો પ્રશ્ન હોઈ, મફત ગાળાની મુકરર 
જગ્યાઓ અરજદારશ્રીઓ પ્લોટ લેવા સહમત ના હોવીિી, 
સ્વવાદવાળી જગ્યા હોવાિી સનદ તેમજ કબજો સોંપી શકાયેલ 
નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને બનતી ત્વરાએ પ્લોટનો કબજો 
અને સનદ આપવામાાં આવશે. 

--------- 
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૧૪૦ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બાિી હિિ પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૨૦૪ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને  

  (૧) ૩૬૦૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

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

--------- 

૧૪૧ 
બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીન ટોચ મયાાદા ધારા હેઠળ જમીનની ફાળિ ી 

* ૧૮૦૮૮ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

બનાસકાાંઠા અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં જમીન ટોચ મયાષદા ધારા 
હેઠળ ફાજલ િયેલ જમીન અનુસૂસ્ચત જાસ્તના કેટલા ઇસમોને 
ફાળવવામાાં આવી?  

  શૂન્દ્ય 

--------- 
૧૪૨ 

અમદાિાદ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સ્ટેટ િન્ટીજન્સી પ્લાન હેઠળ સહાય 
* ૧૯૫૦૭ શ્રી   લેર્ભાઈ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર થટેટ 
કન્દ્ટીજન્દ્સી પ્લાન હેઠળ અનુસૂસ્ચત જાસ્ત પર િયેલ 
અત્યાચારની કેટલી ઘટનાઓમાાં કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો બનાિ સહાય 

૧ અમદાવાદ ૪ (ચાર) રૂા. ૧,૯૯,૨૦૦/- 

૨ સાબરકાાંઠા ૦ (શૂન્દ્ય) - 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા સ્કથસામાાં સહાય ક્યા 
કારણોસર આપવાની બાકી છે, અને 

  (૨) કોઇ સ્કથસામાાં સહાય આપવાની બાકી નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન રહેતો નિી. 
--------- 

૧૪૩ 
આ ાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં િમાચારી / િિારોનુાં  ોર્  

* ૧૯૪૫૩ શ્રી વનરાંજન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં કમષચારીઓ/વકષરોના 
શોર્ણ, અન્દ્યાય સાંદભે કેટલી ફક્રરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
મળી, અને 

  (૧)  

િર્ા 
મળેલ ફકરયાદો 

આ ાંદ િડોદરા 

૧-૬-૧૭ િી 
૩૧-૫-૧૮ 

૧૫૪ ૫૫૪ 
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૧-૬-૧૮ િી 
૩૧-૫-૧૯ 

૧૩૧ ૭૬૪ 

િુલ ૨૮૫ ૧૩૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત ફક્રરયાદો અન્દ્વયે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?   (૨) ઉક્ત ૧૬૦૩ ફક્રરયાદો પૈકી ૧૫૬૫ ફક્રરયાદોનો 
સફળતાપૂવષક સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે અને ૨૧૦ ઔદ્યોસ્ગક 
એકમો સામે સક્ષમ અદાલતમાાં ૪૧૮ ફોજદારી કેસો દાખલ 
કરવામાાં આવેલ છે, તેમજ ૩૮ ફક્રરયાદોમાાં સ્નકાલની કાયષવાહી  
છે. 

--------- 

૧૪૪ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં વિિલાાંગ વ ષ્યિૃવતની યોજના 

* ૧૮૧૬૫ શ્રી ભીખાભાઇ બાર યા (પાલીતાણા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્વકલાાંગ સ્શષ્યવૃસ્તની યોજના 
અન્દ્વયે તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરસ્મયાન કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૩૧૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંજુર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૫૧ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ૩૦૨૫૦૦ /- 

--------- 

૧૪૫ 
િડોદરા વજલ્લામાાં જમીન રી-સિે અાંગેની અરજીઓ 

* ૧૯૩૦૬ શ્રી જ પાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વડોદરા સ્જલ્લામાાં  તાલુકાવાર જમીન રી-સવેમાાં િયેલ 
ક્ષસ્તઓને કારણે ખેડૂતોની જમીનમાાં વધ-ઘટ િયા અાંગેની 
કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર મળેલ છે,   

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વડોદરા જીલ્લામાાં જમીન રી-સરવે અાંગેની અરજીઓની 
સ્વગત નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ તાલુિા ૧-૬-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૧-૬-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૫-૨૦૧૯ 

િુલ 

અરજીઓ 

૧ ડભોઇ ૪૩૨ ૬૨૨ ૧૦૫૪ 

૨ કરજણ ૧૧૩૦ ૧૬૮૮ ૨૮૧૮ 

૩ સાવલી ૨૭ ૬૦ ૮૭ 

૪ વાઘોડીયા ૪૦૨ ૪૫૪ ૮૫૬ 

૫ પાદરા ૯૪૫ ૧૩૫૮ ૨૩૦૩ 

૬ સ્સનોર ૩૩૬ ૩૯૩ ૭૨૯ 

 િુલ ૩૨૭૨ ૪૫૭૫ ૭૮૪૭ 
 

 (૨) ઉક્ત મળેલ અરજીઓ પૈકી કેટલી અરજીઓનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો, કેટલી અરજીઓ પડતર છે અને કેટલી 
અરજીઓ દફતરે કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૨) ઉક્ત મળેલ અરજીઓ પૈકી સ્નકાલ કરેલ, પડતર 
અરજીઓ અને દફતરે કરેલ અરજીઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિા વનિાલ 
િરેલ 
અરજી 

પડતર 
અરજીઓ 

દફતરે 
િરેલ 

અરજીઓ 

૧ ડભોઇ ૭૪૫ ૨૫૯ ૫૦ 

૨ કરજણ ૧૨૮૨ ૫૮૪ ૯૫૨ 

૩ સાવલી ૪૬ ૨૮ ૦૦ 

૪ વાઘોડીયા ૫૨૯ ૧૭૯ ૧૪૮ 

૫ પાદરા ૧૬૫૩ ૪૦૦ ૨૫૦ 

૬ સ્સનોર ૬૦૭ ૧૦૦ ૩૫ 

 િુલ ૪૮૬૨ ૧૫૫૦ ૧૪૩૫  
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 (૩) ઉક્ત અરજીઓ દફતરે કરવાના કારણો શા છે, અને   (૩) ૧. બીનખેતી િયેલ સરવે નાંબરની અરજીઓ દફતરે 

કરવામાાં આવે છે. 
  ૨. દુબાર િતી અરજીઓ દફતરે કરવામાાં આવે છે. 

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

  (૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં 
આવશે. 

--------- 

૧૪૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતની ફરીયાદો 

* ૧૯૪૯૯ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ 
*પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૮૯૭ (અગ્રતા-૧૬૯)ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
૩૯૧૨ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
૩૯૧૨ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી  
તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૩૭૮૩ ફરીયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કયા 
કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ૧૨૯ અરજીઓનો સ્નકાલ કરવાનો 
બાકી છે. જનેા કારણો નીચે મુજબ છે. 

(૧) ખાતેદારોની ગેરહાજરી. 
(૨) પૈકી હીથસાના કેસમાાં તમામ પૈકી અમુક 

હીથસેદારોની ગેરહાજરી. 
(૩) અન્દ્ય સરવે નાંબરમાાં કબજો દશાષવવાના કારણે. 

(૪) થિળ પર કબજો ન દશાષવી શકવાના કારણે. 
 (૩) ઉક્ત ફરીયાદોનો ક્યાાં સુધીમાાં સ્નકાલ કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો અરજદારશ્રીઓનો રૂબરૂ 
સાંપકષ  કરી શક્ય એટલો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૪૭ 
બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીન ટોચ મયાાદા ધારા હેઠળ જમીનની ફાળિ ી 

* ૧૮૧૧૪ શ્રી   ીિાન્ત પાંડ્યા (ક્રડસા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં જમીન ટોચ મયાષદા ધારા 
હેઠળ ફાજલ િયેલ જમીન અનુસૂસ્ચત જાસ્તના કેટલા ઇસમોને 

ફાળવવામાાં આવી?   

  શૂન્દ્ય 

--------- 

૧૪૮ 
મોરબી વજલ્લામાાં અ તની પકરવસ્થવતમાાં ઘાસના જથ્થાનુાં વિતર  

* ૧૯૪૦૫ શ્રી વિજ ે મેર  (મોરબી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્ત છેલ્લા એક વર્ષમાાં 

મોરબી સ્જલ્લાના મોરબી અને માસ્ળયા (મીયાાંણા) 
તાલુકા/શહેરમાાં અછતની પક્રરસ્થિસ્તમાાં કેટલા ગામોમાાં કેટલા 
પશુઓ માટે કેટલા ઘાસના જથ્િાનુાં સ્વતરણા કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) મોરબી તાલુકા/શહેરને દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરેલ ન 

હોવાિી મોરબી તાલુકા/શહેરમાાં ઘાસના જથ્િાનુાં સ્વતરણ 
કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં મોરબી 
સ્જલ્લાના માસ્ળયા (મીયાાંણા) તાલુકામાાં દુષ્કાળની 
પક્રરસ્થિસ્તમાાં નીચે મુજબની સ્વગતે પશુઓ માટે ઘાસના 
જથ્િાનુાં સ્વતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 
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તાલુિા ગામની 
સાંખ્યા 

પ ુની 
સાંખ્યા 

વિતર  
િરેલ ઘાસ 
(કિ.ગ્રા.) 

માસ્ળયા 
(મીં) 

૩૩ ૪૬૬૫ ૧,૯૫,૧૭૧ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્વતરણ િયેલ ઘાસ નબળી/હલકી 
ગુણવત્તાનુાં હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો મળી, અને 

  (૨) શૂન્દ્ય 

 (૩) મળેલ ફક્રરયાદો અન્દ્વયે શુાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૧૪૯ 
 ોટાઉદેપુર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૭૩ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર અને ભાવનગર સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી 

ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  
 

 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

 ોટાઉદેપુર વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૩૩ ૫૩ ૩૧ ૧૪ ૧૪ ૧૪ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૪૩ ૯૦ ૨૮ ૦ ૦ ૦ 

ભાિનગર વજલ્લો 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૫૧ ૫૩ ૫૩ ૦૧ ૦૧ ૦ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૫૬ ૬૧ ૬૧ ૦૩ ૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતો છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે છોટાઉદેપુર અને ભાવનગર જીલ્લામાાં એક પણ 
ફરીયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૧૫૦ 
 મનગર વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૯ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જામનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૪૬૧૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૯-૭-૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી નોંધોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૫૧ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૪ શ્રી રમે ભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં દાહોદ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૨૮ 

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

  (૨) ૨૨૮ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) રૂ.૪૮,૦૯,૦૦૦/- 

--------- 

૧૫૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં ભુમાફીયાઓ સામે પગલાાં 

* ૧૯૪૩૫ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના જુની જીકાદરી ગામમાાં ખેતીની 
જમીન ગેરકાયદેસર ભુમાફીયાઓ પચાવી પાડવા માાંગતા હોવા 
બાબતની કેટલી ફરીયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી સ્જલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાના જુની જીકાદરી ગામમાાં 
ખેતીની જમીન ગેરકાયદેસર ભુમાફીયાઓ પચાવી પાડવા 
માાંગતા હોવા બાબતની એકજ ઈસમની ત્રણ ફરીયાદો મળી છે. 

 (૨) મળલે ફરીયાદો અન્દ્વયે કેટલા ભુમાફીયાઓ સામે 
શા પગલાાં લીધા અને કેટલી જમીન ખુલ્લી કરાવવામાાં આવી, 
અને 

  (૨) નામદાર સ્સસ્વલ કોટે જમીનનો કબજો નક્કી કરી 
આપેલ છે. 

 (૩) ઉકત બાકી જમીન ક્યાાં સુધીમાાં ભુમાફીયાઓ 
પાસેિી ખુલ્લી કરાવવામાાં આવશે ?  

  (૩) ખાનગી માસ્લકીની જમીન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી. 

--------- 

૧૫૩ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૬ શ્રીમવત સુમનબેન ચૌહા  (કાલોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં પાંચમહાલ 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૭૪ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૮૪૯ 

 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૮૪.૯૦ લાખ. 

--------- 
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૧૫૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાંકડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોજના 

* ૧૮૧૫૭ શ્રી િર નભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંક્રડત 
દીનદયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા 
લાભાિીઓની અરજી મળી, 

  (૧) ૬૮૫ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા લાભાિીઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૫૧૧ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૨૬૦.૮૦ લાખ. 
--------- 

૧૫૫ 
િડોદરા વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો 

* ૧૮૧૪૮ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીનની 
ખરીદ સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૪૬૨૨ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે ?    (૨) શૂન્દ્ય. 
--------- 

૧૫૬ 
આ ાંદ વજલ્લામાાં ડૉ. સવિતાબેન આાંબેડિર આાંતરજ્ઞાવતય લગ્ન સહાય યોજના 

* ૧૮૨૪૨ 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 આણાંદ સ્જલ્લામાાં ડૉ.સસ્વતાબેન આાંબેડકર 
આાંતરજ્ઞાસ્તય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૯ 

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

  (૨) ૧૯ 
  રૂ.૧૫,૫૦,૦૦૦/- 

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

  (૩) રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 

૧૫૭ 
સુરત વજલ્લામાાં ઈન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૭૬ શ્રી મુિે ભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લામાાં ઈન્દ્દીરા ગાધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ ઉધના ૪૨ 

૨ કતારગામ ૩૧ 

૩ પુણા ૧૮ 
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૪ અડાજણ ૯ 

૫ મજુરા ૧૮ 

૬ ચોયાષસી ૦ 

૭ ઓલપાડ ૧૪ 

૮ બારડોલી ૭૪૨ 

૯ મહુવા ૫૮૨ 

૧૦ કામરેજ ૪૮ 

૧૧ પલસાણા ૮ 

૧૨ માાંડવી ૬૨૬ 

૧૩ માાંગરોળ ૨૯૭ 

૧૪ ઉમરપાડા ૪૮૨ 

િુલ ૨૯૧૭ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ ઉધના ૩૫ ૭ 

૨ કતારગામ ૩૦ ૧ 

૩ પુણા ૯ ૪ 

૪ અડાજણ ૫ ૪ 

૫ મજુરા ૧૬ ૨ 

૬ ચોયાષસી ૦ ૦ 

૭ ઓલપાડ ૧૪ ૦ 

૮ બારડોલી ૭૧૧ ૩૧ 

૯ મહુવા ૫૪૪ ૩૮ 

૧૦ કામરેજ ૪૩ ૫ 

૧૧ પલસાણા ૪ ૧ 

૧૨ માાંડવી ૫૬૫ ૬૧ 

૧૩ માાંગરોળ ૨૭૭ ૨૦ 

૧૪ ઉમરપાડા ૪૬૩ ૦ 

િુલ ૨૭૧૬ ૧૭૪  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી. 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર ધરાવતા ન 
હોવાિી. 

૩ થિળ ેરહેતા ન હોવાિી. 

૪ અવસાન િવાિી.  
--------- 

૧૫૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં વનરાધાર િૃધ્ધ સહાય યોજના 

* ૧૮૧૬૮ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ાાં) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં રાજ્યની સ્નરાધાર વૃધ્ધ સહાય 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ િુલ અરજીઓ 

૧ વઢવાણ ૪૬ 

૨ લખતર ૫૦ 

૩ ધ્ાાંગધ્ાાં ૨૯ 
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૪ લીંબડી ૨૯ 

૫ ચુડા ૧૭ 

૬ સાયલા ૪૧ 

૭ ચોટીલા ૩ 

૮ િાનગઢ ૨૭ 

૯ મુળી ૩૬ 

૧૦ પાટડી ૨૭ 

િુલ ૩૦૫ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી કેટલી 
નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ વઢવાણ ૨૬ ૧૫ 

૨ લખતર ૪૬ ૪ 

૩ ધ્ાાંગધ્ાાં ૧૬ ૧ 

૪ લીંબડી ૨૯ ૦ 

૫ ચુડા ૧૪ ૩ 

૬ સાયલા ૨૯ ૫ 

૭ ચોટીલા ૨ ૦ 

૮ િાનગઢ ૧૪ ૭ 

૯ મુળી ૧૯ ૯ 

૧૦ પાટડી ૨૩ ૧ 

િુલ ૨૧૮ ૪૫  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શુાં ?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત આવક કરતાાં આવક વધુ હોવાિી. 

૨ પુખ્ત વયનો પુત્ર હોવાિી. 

૩ ઉંમર ઓછી હોવાિી. 

૪ થિળ ેરહેતા ન હોવાિી. 

૫ અવસાન િવાિી.  
--------- 

૧૫૯ 
આ ાંદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૪૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ.નાં. વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી િગા-૨ 
ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ આણાંદ ૨૫ ૪૩ 

૨ ગાાંધીનગર ૪૬ ૧૦૨ 
 

 (૨) ત ે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અ. 

નાં. 

વજલ્લો પ ુવચકિત્સા અવધિારી, 

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ, િગા-૩ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ આણાંદ ૧૭ ૦૮ ૨૫ ૧૮ 

૨ ગાાંધીનગર ૪૩ ૦૩ ૮૧ ૨૧ 

  સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી 
પત્રક-અ મુજબ છે. 
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 (૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 

આયોજન છે ?  

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 

સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં 
નામ 

જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 
ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ િગા-૩ 
ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ આણાંદ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૨ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૭ ૦૭ 

બ ેિી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૧ ૦૯ 

  િુલ ૦૮ ૧૮ 

૨ ગાાંધીનગર એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૨ ૦૮ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૮ 

બ ેિી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૦ ૦૫ 

િુલ ૦૩ ૨૧ 

--------- 

૧૬૦ 
મોરબી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૭ શ્રી પ્રવિ ભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૪૬૦૫ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે   

  (૨) તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉપરોકત તમામ 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૬૧ 
ગીરસોમનાથ વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૨૦૩ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગીરસોમનાિ સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૫૩૧૨ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત બાકી 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

 
--------- 
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૧૬૨ 
ગીરસોમનાથ અને બોટાદ વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૨૯ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીરસોમનાિ 
અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ.ન. વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી  

િગા-૨ની માંજૂર 
જગ્યા 

પ ુધન 
વનરી િ  
િગા-૩ની 
માંજૂર જગ્યા 

૧ ગીરસોમનાિ ૨૦ ૧૫ 

૨ બોટાદ ૧૩ ૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ.ન. વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી,  

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ,  
િગા-૩ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ ગીરસોમનાિ ૧૩ ૦૭ ૧૪ ૦૧ 

૨ બોટાદ ૦૫ ૦૮ ૦૪ ૨૨ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી  
પત્રક-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે ? પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ની ખાલી જગ્યાની 

સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ  
િગા-૩ની ખાલી જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ ગીરસોમનાિ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૦ 

  એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

  બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

  ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૭ ૦૧ 

  િુલ ૦૭ ૦૧ 

૨ બોટાદ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૧ ૦૨ 

  એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૪ 

  બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૪ 

  ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૪ ૧૨ 

  િુલ ૦૮ ૨૨ 

--------- 
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૧૬૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૧૯૦ શ્રી િે ુભાઈ નાિરા ી (ગારીયાધાર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ભાવનગર સ્જલ્લા ખાતે પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૭૨ 

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

  (૨) ૧૫૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૨,૪૯,૦૦૦/- 

--------- 

૧૬૪ 
આ ાંદ વજલ્લામાાં માનિ ગરીમા યોજના 

* ૧૮૧૬૩ શ્રી મહે િુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં 
માનવ ગક્રરમા યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૭૬૨ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૭૬૨ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ટુલ સ્ક્સ સ્વતરણ કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) ૭૬૨ 

--------- 

૧૬૫ 
અનુસૂવચત  વતના વિદ્યાથીઓને વ ષ્યિૃવત્ત 

* ૧૯૫૦૪ શ્રી પ્રવિ ભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

અનુસૂસ્ચત જાસ્તના પ્રાિસ્મક અને માધ્યસ્મકના સ્વદ્યાિીઓને 
કેટલી સ્શષ્યવૃસ્ત્ત આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) *પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) *પત્રક-૨ મુજબ 
 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવ્યો ? 

  (૩) *પત્રક-૩ મુજબ 

(* પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૬૬ 
સામાજીિ ન્યાય અને અવધિારીતા વિભાગ હસ્તિની આશ્રમ ાળાના િમાચારીઓને સાતમા પગાર પાંચનો લાભ 

* ૧૯૩૯૩ શ્રી રાજ ેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સામાસ્જક ન્દ્યાય 
અને અસ્ધકાક્રરતા સ્વભાગ કચેરી હથતકની આશ્રમશાળાના 
કમષચારીઓને સાતમા પગાર પાંચના લાભો આપવામાાં આવેલ છે 
કે કેમ, 

  (૧) ના, જી 
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 (૨) જો ના, તો તેના કારણો શા છે, અને   (૨) સરકારશ્રીની સ્વચારણા હેઠળ છે. 

 (૩) ઉક્ત કમષચારીઓને ક્યાાં સુધીમાાં સાતમા પગાર 
પાંચના લાભો આપવામાાં આવશે? 

  (૩) જરૂરી કાયષવાહી પૂણષ િયેિી  

--------- 

૧૬૭ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૨૭ શ્રીમતી ગીતાબા  ડે  (ગોંડલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લામાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 

અનુસૂસ્ચત જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૯૨ 

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

  (૨) ૪૮૬ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૪૮,૬૦,૦૦૦/- 
--------- 

૧૬૮ 
નિસારી અને ભરૂચ વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૯૪ શ્રી અાંનતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર નવસારી અને ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના, પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજુર િયા, માંજુર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

નિસારી વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિલે નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૦ ૨૨૧ ૨૨૧ ૧૭ ૨૦ ૧૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૭ ૩૩૭ ૨૩૭ ૦ ૦ ૦ 

ભરૂચ વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિલે નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૬ ૧૮ ૧૭ ૦૩ ૦૩ ૦૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૧ ૪૮ ૪૩ ૧૦ ૧૧ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 

ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે નવસારી અને ભરૂચ સ્જલ્લામાાં એક પણ ફક્રરયાદ 

મળેલ નિી. 
--------- 

૧૬૯ 
 િચ્  વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૬ શ્રી વિરેન્રવસાંહ  ડે  (માાંડવી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કચ્છ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 

અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૯૭ 

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

  (૨) ૯૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૧૬,૮૩,૦૦૦/- 

--------- 
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૧૭૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૨૦૨ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસિોઈ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

અસારવા ૨૩૫ 

મસ્ણનગર ૩૬૫ 

વટવા ૪૪૪ 

સાબરમતી ૪૦૩ 

ઘાટલોડીયા ૫૨૦ 

વેજલપુર ૩૦૧ 

દશિોઈ ૩૬૭૯ 

ધોળકા ૧૬૦૪ 

ધાંધુકા ૭૪૦ 

સાણાંદ ૨૧૮૦ 

બાવળા ૧૭૪૬ 

ધોલેરા ૫૦૦ 

સ્વરમગામ ૧૩૯૭ 

માાંડલ ૮૨૯ 

દેત્રોજ ૯૧૦ 

િુલ ૧૫૮૫૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજુર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજુર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) 

પાડેલ નોંધો ૧૫૮૫૩ 

માંજૂર નોંધો ૧૪૫૯૧ 

નામાંજૂર નોંધો ૬૦૧  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

 ૧. તલાટી કમ માંત્રીશ્રીનુાં અસલ પેક્રઢનામુાં રજુ કરેલ ન હોઈ 
 ૨. મરણના દાખલા રજુ કરેલ ન હોઈ 
 ૩. ૧૩૫ ડી ની નોટીસ બજલે ન હોવાિી.  

 ૪. અસલ સોગાંદનામુાં રજુ કરેલ ન હોઈ. 
 ૫. રેકડષ  સુસાંગત નહીં હોવાિી 

--------- 

૧૭૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં 
કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ વલસાડ સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૮૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજુર કરી, 
અને  

  (૨) ૫૭૭ 

 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ. ૫૭.૭૦ લાખ 
--------- 
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૧૭૨ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં પ ુ વચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૩૭૬ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા અને 
અરવલ્લી જીલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે 

  (૧)  

અ 
નાં 

વજલ્લો 
પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી િગા-૨ની 
માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ સાબરકાાંઠા ૨૯ ૮૨ 

૨ અરવલ્લી ૧૯ ૫૬ 
 

 (૨) ત ે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ 
નાં 

વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી, િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ, 
િગા-૩  

ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ સાબરકાાંઠા ૨૧ ૦૮ ૬૬ ૧૬ 

૨ અરવલ્લી ૧૦ ૦૯ ૫૦ ૦૬ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માક્રહતી પત્રિ-અ 
મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 

ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.
નાં. 

વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 
પ ુધન વનરી િ િગા-૩ ખાલી 

જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ સાબરકાાંઠા 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૩ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૩ ૦૬ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૫ ૦૭ 

િુલ ૦૮ ૧૬ 

૨ અરવલ્લી 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૩ ૦૪ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૧ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૨ ૦૧ 

િુલ ૦૯ ૦૬ 
--------- 

૧૭૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયા હોય તેિા િેસો 

* ૧૮૦૭૭ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહા  (દહેગામ) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીન 
ખરીદ સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૭૧૭ કેસો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૬૭૭ કેસો 
--------- 
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૧૭૪ 
જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પ ુ ખરીદિા લોન 

* ૧૯૨૨૭ શ્રી બાબુભાઈ િા  (માાંગરોળ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જુનાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર 
દૂધાળા પશુ ખરીદવા લોન મેળવવા કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) આવી કોઈ યોજના અમલમાાં નિી. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી, કેટલી અરજીઓ 
કયા કારણોસર નામાંજૂર કરી અને કેટલી અરજીઓ પડતર છે, 
અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

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

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૩૫૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : 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 કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર 
કરાયેલ તાલુકાઓમાાં ઢોરવાડાના થિળોની સ્વગત નીચે મુજબ 
છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ઢોરિાડાનુાં સ્થળ 

૧ સૂઈગામ ૦ 

૨ વાવ ૦ 

૩ ભાભર ૦ 

૪ િરાદ ૦ 

૫ કાાંકરેજ ૦ 

૬ ડીસા ૦ 

૭ ધાનેરા ૦ 

૮ ક્રદયોદર મુ.મોજરૂ જુના, તા.ક્રદયોદર 

૯ લાખણી ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ/ઢોરવાડા વાર 
સ્નભાવતા પશુઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

ઢોરિાડાનુાં નામ 
સ્થળ 

જ ેતે ઢોરિાડમાાં 
વનભાિાતા 

પ ુઓની સાંખ્યા 

૧ સૂઈગામ ૦ ૦ 

૨ વાવ ૦ ૦ 

૩ ભાભર ૦ ૦ 

૪ િરાદ ૦ ૦ 

૫ કાાંકરેજ ૦ ૦ 

૬ ડીસા ૦ ૦ 

૭ ધાનેરા ૦ ૦ 
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૮ ક્રદયોદર શ્રી ગજાનન ગૌ સેવા 
આશ્રમ ક્રદયોદર 

સાંચાસ્લત કેટલ કેમ્પ 
મોજરૂ જુના 

કુલ-૪૪૪ 

૯ લાખણી ૦ ૦  
 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-
૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની 
શરત નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા 
તીવ્ર દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ 
સુધી વધારી શકાય છે. 

--------- 

૧૭૬ 
રાજ્યમાાં ગામ નમુના નાં.૨ આધારે રીિાઈઝ ઓનલાઈન િામગીરી 

* ૧૯૩૭૦ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં સીટી 
સવે લાગુ પડે છે તે સ્વથતારમાાં ગામ નમૂના નાં.૨ આધારે 
રીવાઈઝ ઓનલાઈન મૂકવાની કામગીરી ચાલુ કરવાની 
કાયષવાહી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) રાજ્યમાાં સીટી સવે લાગુ પડે છે તે સ્વથતારમાાં 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૨.૯૯ લાખ સ્મલકતોના 
ગામ નમુના નાં.-૨ ઓનલાઈન મુકવામાાં આવેલ છે. બાકીની 
સ્મલકતો માટે પ્રક્રિયા હાલ કાયષરત છે. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરી તેનો અમલ 
ક્યારિી કરવામાાં આવનાર છે? 

  (૨) ઉક્ત કામગીરી િમશઃ શક્ય એટલી વહેલી તકે પૂણષ 
કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૭૭ 
 મનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા બાબત 

* ૧૯૪૧૪ શ્રી પ્રવિ ભાઈ મુસડીયા (કાલાવાડ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ જામનગર સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં જામનગર સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ 
તાલુકા ધ્ોલ તિા જોડીયામાાં કોઈ ઢોરવાડા ચાલુ નિી જિેી 
સ્વગત શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-
૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની 
શરત નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા 
તીવ્ર દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ 
સુધી વધારી શકાય છે. 

--------- 

૧૭૮ 
નમાદા અને ખેડા વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૭૮ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નમષદા અને ખેડા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ ઘરિાળના 
પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન  
સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

  (૧) એક પણ નહીં. 
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 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 

કારણો શાાં છે, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

  
 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૧૭૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સાતફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના 

* ૧૮૧૫૨ શ્રી જગદી  પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સાતફેરા સમૂહલગ્ન 
યોજના હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા યુગલો માટે કેટલી 
સાંથિાની અરજીઓ મળી, 

  (૧) મળેલ અરજી 
સાંથિા-૧૦ 
યુગલ-૧૯૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી સાંથિાઓની કેટલા યુગલોની 
અરજીઓ માંજુર કરી, અને 

  (૨) માંજૂર અરજી 
સાંથિા-૧૦ 
યુગલ-૧૯૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) ચૂકવેલ સહાય 

સાંથિાઓને – રૂ.૩.૬૨ લાખ 
યુગલોને   –  રૂ.૧૯.૦૦ લાખ 

િુલ          – રૂ.૨૨.૬૨ લાખ 
--------- 

૧૮૦ 
નમાદા વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૩ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ  (વડોદરા શહેર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમષદા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

નાાંદોદ ૧૬૦૧ 

તીલકવાડા ૧૨૯૭ 

ગરૂડેિર ૧૦૮૯ 

દેડીયાપાડા ૬૦૦ 

સાગબારા ૩૨૮ 

િુલ ૪૯૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૪૯૧૫ 

માંજુર નોંધો ૪૧૯૩ 

નામાંજુર નોંધો ૧૮૧  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧.  પેઢીનામુાં-પાંચક્યાસ રજુ િયેલ ન હોવાિી/સ્વસાંગતતા 
હોવાિી. 

૨.  નામમાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 
૩.  મરણનો દાખલો રજુ િયેલ ન હોવાિી. 
૪.  સાધસ્નક કાગળો રજુ િયેલ ન હોવાિી. 
૫.  ૧૩૫-ડી ની નોટીસ સાંબાંસ્ધત અરજદારને બજલે ન 

હોવાિી. 
--------- 
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૧૮૧ 
ભરૂચ અને નિસારી વજલ્લામાાં પ ુ વચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૮૨ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ અને 
નવસારી સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે,  

  (૧)  

અ.નાં વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી િગા-૨ 
ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ની માંજૂર 
જગ્યા 

૧ ભરૂચ ૩૦ ૧૦૮ 

૨ નવસારી ૧૮ ૭૪ 

  
 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને  

  (૨)  
અ.નાં વજલ્લો પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

િગા-૨ની  

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ ભરૂચ ૧૪ ૧૬ ૨૩ ૮૫ 

૨ નવસારી ૧૦ ૦૮ ૪૧ ૩૩ 

 સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી 
પત્રક-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે.  

પત્રિ-અ 

અ.નાં વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે?  પ ુવચકિત્સા અવધિારી 
િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ ભરૂચ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૩ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૨ ૧૧ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૧ ૪૩ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૧૩ ૨૮ 

િુલ ૧૬ ૮૫ 

૨ 

 

નવસારી એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૩ ૦૩ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૭ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૩ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૪ ૨૦ 

િુલ ૦૮ ૩૩ 

--------- 
૧૮૨ 

ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં સરિારી આઇ.ટી.આઇ.માાં માંજૂર મહેિમ 
* ૧૯૪૬૧ શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી આઇ.ટી.આઇ. 
આવેલી છે, 

  (૧) *પત્રક- '૧' મુજબ 
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 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી.આઇ. સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ 

કેટલુાં છે,  

  (૨) *પત્રક- '૨' મુજબ 

 (૩) તે પૈકી સાંવગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૩) *પત્રક- '૩' મુજબ 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૪) બનતી ત્વરાએ ભરવામાાં આવશે. 

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

૧૮૩ 
િચ્  વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૪ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કચ્છ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૯૭ 

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

  (૨) ૯૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૧૬,૮૩,૦૦૦/- 

--------- 

૧૮૪ 
રાજ્યમાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ની જગ્યાઓ 

* ૧૯૩૮૧ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગૃહમાાં રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૫૭૯ (અગ્રતાક્રમ-૧૮૩) ના અનુસાંધાને માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની ૧૪૪ 
ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની કાયષવાહી ચાલુ હતી અને બાકીની 
૨૮૮ જગ્યા શક્ય એટલી ઝડપિી ભરવા આયોજન હતુાં, તો 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાાં 

આવી, અને  

  (૧) ૧૪૪  

 (૨) ઉક્ત બાકી ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની ખાલી જગ્યાઓ 
ભરવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ દસ વર્ીય 
ભરતી કેલેન્દ્ડર મુજબ જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૧૮૫ 
મોરબી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૬ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મોરબી સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૪૬૦૫ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૨) તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ઉપરોક્ત તમામ 
નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 



88 

૧૮૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીન રીસિેમાાં  વતઓ 

* ૧૯૩૫૭ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર જમીન રી-સરવેની 
કામગીરીમાાં ક્ષસ્તઓ સુધારવાની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર જમીન રી-સવેની 
કામગીરીમાાં ક્ષસ્તઓ સુધારવાની મળેલ અરજીઓ અને તે પૈકી 
સ્નકાલ કરેલ અરજીઓની સ્વગત નીચે પ્રમાણે છે.  

તાલુિો મળેલ 
અરજીઓ 

વનિાલ િરેલ 
અરજીઓ 

પાલનપુર ૧૮૮૧ ૧૦૮૭ 

અમીરગઢ ૪૦૫ ૧૮૦ 

િરાદ ૨૮૭૩ ૨૩૭૭ 

સુઇગામ ૪૬૧ ૨૪૪ 

દાાંતા ૯૬૦ ૧૧૫ 

ધાનેરા ૨૯૫૨ ૧૯૩૧ 

ક્રદયોદર ૨૦૫૧ ૧૨૫૮ 

દાાંતીવાડા ૯૩૦ ૮૨૪ 

ડીસા ૭૭૦૬ ૩૦૭૦ 

વાવ ૮૪૫ ૫૭૭ 

ભાભર ૧૨૯૩ ૭૫૯ 

કાાંકરેજ ૨૨૫૩ ૮૯૫ 

લાખણી ૪૩૭૧ ૧૭૨૨ 

વડગામ ૫૭૧૭ ૨૩૮૫ 

િુલ ૩૪૬૯૮ ૧૭૪૨૪ 
 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરી 
ક્ષસ્તઓ દુર કરવામાાં આવી, અને  

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગામવાર કેટલી અરજીઓ પડતર છે 
તેનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં કરવામાાં આવશે?  

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગામવાર પડતર આરજીઓની 
માક્રહતીનુાં તાલુકાવાર *પત્રક આ સાિે સામેલ રાખેલ છે. 

 પડતર અરજીઓનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 
(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૧૮૭ 
દાહોદ અને અમરેલી વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૬૮ શ્રી ભાિે ભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ અને અમરેલી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ગામોના 
પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી ઓવરહેડ 
ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજુર િયા, માંજુર િયેલ કામો પૈકી 
કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

દાહોદ વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૭ ૧૨ ૧૨ ૦૫ ૦૬ ૦૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૩ ૦૮ ૦૮ ૦ ૦ ૦ 

અમરેલી વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૭૯ ૮૦ ૮૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૦ ૫૦ ૫૦ ૧ ૧ ૦ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 

નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 

મળવા બાબતે અને દાહોદ અને અમરેલી સ્જલ્લામાાં એક પણ 
ફક્રરયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૧૮૮ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીન રીસિેમાાં થયેલ  વતઓ 

* ૧૯૩૬૧ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર જમીન રી-સવેમાાં િયેલ ક્ષસ્તઓ અાંગે 

કેટલી ફક્રરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર જમીન રી-સરવેની િયેલ ક્ષસ્તઓ અાંગે છેલ્લા બે 

વર્ષમાાં ફક્રરયાદો નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિા મળેલ ફકરયાદો/અરજી 

૧ પાલનપુર ૧૮૮૧ 

૨ અમીરગઢ ૪૦૫ 

૩ િરાદ ૨૮૭૩ 

૪ સુઇગામ ૪૬૧ 

૫ દાાંતા ૯૬૦ 

૬ ધાનેરા ૨૯૫૨ 

૭ ક્રદયોદર ૨૦૫૧ 

૮ દાાંતીવાડા ૯૩૦ 

૯ ડીસા ૭૭૦૬ 

૧૦ વાવ ૮૪૫ 

૧૧ ભાભર ૧૨૯૩ 

૧૨ કાાંકરેજ ૨૨૫૩ 

૧૩ લાખણી ૪૩૭૧ 

૧૪ વડગામ ૫૭૧૭ 

િુલ ૩૪૬૯૮ 
 

 (૨) રી-સવે બાદ ખાનગી માસ્લકીની જમીનો સરકારી 

પડતર અને ગૌચરમાાં ભેળવી દેવામાાં આવી છે તે હકીકત સાચી 
છે કે કેમ,  

  (૨) રી-સરવે બાદ ખાનગી માસ્લકીની જમીનો સરકારી 

પડતર અને ગૌચરમાાં ભેળવી દેવામાાં આવી છે તે હકીકત સાચી 
નિી. 

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત જમીનો પુનઃખાનગી માસ્લકોને 
સોંપવા શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી, અને  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) રી-સવે બાદ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી 
પડતર ગૌચરની કેટલી જમીન આવેલી છે?  

  (૪) રી-સવે બાદ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી 
પડતર ગૌચરની જમીન નીચે મુજબ છે. ક્ષેત્રફળના આાંકડા 
હે.આરે.ચોમી મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો વબન િબ ની 
સરિારી 
જમીન 
(૧/બ) 

સરિારી નાંબરના 
ખરાબા (ડુાંગરી) 

(૧/િ) 

ગૌચર 

૧ પાલનપુર ૦ ૮૯૯૭-૨૦-૮૩ ૧૭૩૧-૦૯-૨૮ 

૨ અમીરગઢ ૦ ૪૪૭૩-૩૫-૦૮ ૧૮૦૪-૬૧-૧૨ 

૩ િરાદ ૪-૧૩-૬૮ ૩૭૬૭-૩૨-૮૭ ૫૨૧૬-૦૦-૦૩ 

૪ સુઇગામ ૦ ૯૦૧૧-૮૪-૪૧ ૧૯૦૬-૭૮-૭૧ 

૫ દાાંતા ૦ ૨૩૦૦૨-૫૫-૦૯ ૧૬૩૭-૭૩-૨૮ 

૬ ધાનેરા ૦ ૩૩૨૨-૩૦-૦૪ ૪૧૧૭-૨૨-૭૬ 

૭ ક્રદયોદર ૦ ૨૦૧૧-૩૫-૩૮ ૧૯૫૧-૬૨-૦૮ 

૮ દાાંતીવાડા ૦ ૯૫૬૧-૦૯-૬૬ ૩૨૫૦-૧૬-૯૨ 

૯ ડીસા ૦ ૮૭૩૪-૯૪-૪૧ ૩૧૫૭-૭૨-૬૫ 
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૧૦ વાવ ૦ ૯૭૧૯-૩૬-૫૯ ૩૨૧૪-૫૪-૩૫ 

૧૧ ભાભર ૦ ૨૦૯૮-૧૨-૯૧ ૧૬૧૧-૪૮-૩૨ 

૧૨ કાાંકરેજ ૦ ૪૨૯૭-૩૬-૯૯ ૧૬૧૮૯-૯૯-૦૯ 

૧૩ લાખણી ૦ ૩૮૧૬-૪૩-૫૬ ૮૮૦-૯૯-૭૩ 

૧૪ વડગામ ૦ ૭૨૧૫-૪૦-૩૮ ૧૩૯૩-૧૩-૦૩ 

 ૪-૧૩-૬૮ ૧૦૦૦૨૮-૬૮-૨૦ ૪૮૦૬૩-૧૧-૩૫  
--------- 

૧૮૯ 
સુરત અને ડાાંગ વજલ્લામાાં પ ુ વચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૮૫ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને ડાાંગ 

સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન સ્નરીક્ષક 
વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે,  

  (૧)  

અ.નાં વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી િગા-૨ની 

માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ સુરત ૨૫ ૧૧૧ 

૨ ડાાંગ ૦૮ ૧૫ 

  
 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને  

  (૨)  
અ.નાં વજલ્લો 

 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ સુરત ૧૫ ૧૦ ૪૪ ૬૭ 

૨ ડાાંગ ૦૭ ૦૧ ૦૬ ૦૯ 

 સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી 
પત્રક-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે.  

પત્રિ-અ 

અ.નાં વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે?  પ ુવચકિત્સા અવધિારી 
િગા-૨ ખાલી જગ્યાની 

સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ ખાલી જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ સુરત એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૧ ૦૩ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૧૫ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૬ ૧૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૨ ૩૯ 

િુલ ૧૦ ૬૭ 

૨ 

 

ડાાંગ એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૧ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૧ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૦ ૦૭ 

િુલ ૦૧ ૦૯ 

--------- 
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૧૯૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િુિાંરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૨૮ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ-ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા  
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લામાાં કુવાંરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ 
અનુસૂસ્ચત જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૪૯૨  

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

  (૨) ૪૮૬  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?    (૩) રૂ.૪૮,૬૦,૦૦૦/-  

--------- 

૧૯૧ 
િચ્  વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૫ ડૉ. નીમાબેન આચાયા (ભુજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કચ્છ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 

અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૯૭ 

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

  (૨) ૯૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૧૬,૮૩,૦૦૦/- 

--------- 

૧૯૨ 
મોરબી અને પાટ  વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૪૦૮ શ્રી મહમદ િીદ પીર દા (વાાંકાનેર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ મોરબી અને પાટણ 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં પાટણ સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ 
આઠ તાલુકાઓ ચાણથમા, હારીજ, પાટણ, રાધનપુર, સમી, 
સાાંતલપુર, સરથવતી અને શાંખેિર પૈકી કોઈ તાલુકામાાં ઢોરવાડા 
ચાલુ કરાયેલ નિી. જિેી પાટણ સ્જલ્લા પૂરતી સ્વગત શૂન્દ્ય છે. 
 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯માાં મોરબી સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ ત્રણ 
તાલુકાઓ પૈકી વાાંકાનેર તાલુકામાાં ઢોરવાડા ચાલુ િયેલ છે. 

જનેા ઢોરવાડાના થિળોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
ઢોરિાડાનુાં નામ ઢોરિાડાનુાં 

સ્થળ 

૧ વાાંકાનેર ૧) શ્રી વાસુકી સેવા સસ્મસ્ત ટરથટ ગારીડા 

૨) શ્રી રાધેક્રિષ્ના ફાઉન્દ્ડેશન ટરથટ વઘાસીયા 

૩) શ્રી આઈશ્રી જાનબાઈ ગૌશાળા 

એન્દ્ડ ચેક્રરટેબલ ટરથટ 

ખીજડીયા 
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૪) શ્રી મચ્છોમાાં ભરવાડ સમાજ 

ટરથટ 

ભીમગુડા 

૫) આઈશ્રી ખોડીયાર ગૌશાળા 
સ્વદ્યાસ્નકેતન ટર થટ 

ખાાંભાળા નેશ 
(લીંબાળા) 

૬) આઈશ્રી ખોડીયાર સેવા સસ્મસ્ત 

ટરથટ 

ખાાંભાળા નેશ 

(લીંબાળા) 
 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) પાટણ સ્જલ્લોઃ પ્રશ્ન નિી. 

મોરબી સ્જલ્લોઃ તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત ઢોરવાડા 
વાર સ્નભાવતા પશુઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

ઢોરિાડાનુાં નામ જ ેતે ઢોરિાડમાાં 

વનભાિાતા 
પ ુઓની 

સાંખ્યા 

૧ વાાંકાનેર ૧) શ્રી વાસુકી સેવા સસ્મસ્ત 

ટરથટ 

૯૦૧ 

૨) શ્રી રાધેક્રિષ્ના ફાઇન્દ્ડેશન 

ટરથટ 

૬૭૫ 

૩) શ્રી આઈશ્રી જાનબાઈ 

ગૌશાળા એન્દ્ડ ચેક્રરટેબલ ટરથટ 

૧૦૦૦ 

૪) શ્રી મચ્છોમાાં ભરવાડ સમાજ 

ટરથટ 

૧૦૦૦ 

૫) આઈશ્રી ખોડીયાર ગૌશાળા 

સ્વદ્યાસ્નકેતન ટર થટ 

૭૬૭ 

૬) આઈશ્રી ખોડીયાર સેવા 

સસ્મસ્ત ટરથટ 

૧૦૦૦ 

 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-
૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની 
શરત નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા 
તીવ્ર દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ 
સુધી વધારી શકાય છે. 

--------- 

૧૯૩ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૪૨૦ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ દેવભૂસ્મ દ્વારકા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર 
કરાયેલ તાલુકા દ્વારકા તિા કલ્યાણપુરમાાં કોઈ ઢોરવાડા ચાલુ 
નિી જિેી સ્વગત શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 

કરી શકાય? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-

૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની 
શરત નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા 
તીવ્ર દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ 
સુધી વધારી શકાય છે. 

--------- 
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૧૯૪ 
અમદાિાદ અને િચ્  વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં િમાચારી/િિારોનુાં  ોર્  

* ૧૯૩૯૧ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં કમષચારીઓ/વકષરોના 
શોર્ણ, અન્દ્યાય સાંદભે કેટલી ફક્રરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
મળી, અને 

  (૧)  

િર્ા મળેલ ફકરયાદો 

અમદાિાદ  િચ્  

૧-૬-૧૭ િી 

૩૧-૫-૧૮ 

૪૪૮૯ ૧૦૫ 

૧-૬-૧૮ િી 

૩૧-૫-૧૯ 

૪૩૭૩ ૭૬ 

િુલ ૮૮૬૨ ૧૮૧ 
 

 (૨) ઉક્ત ફક્રરયાદો અન્દ્વયે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી?   

  (૨) ઉક્ત ફક્રરયાદો અન્દ્વયે કુલ ૯૦૪૩ ફક્રરયાદો પૈકી 
૮૯૭૧ ફક્રરયાદોનો સફળતાપૂવષક સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે 
અને ૩૮૫ ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે સક્ષમ અદાલતમાાં ૧૦૨૬ 
ફોજદારી કેસો દાખલ કરવામાાં આવેલ છે, તેમજ ૭૨ 
ફક્રરયાદોમાાં સ્નકાલની કાયષવાહી ચાલુમાાં છે.  

--------- 

૧૯૫ 
અમરેલી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૩ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૯૦૭૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

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

--------- 

૧૯૬ 
અમરેલી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૪ શ્રી વિનોદભાઇ મોરકડયા (કતારગામ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૯૦૭૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

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

 
--------- 
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૧૯૭ 
તાપી વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૨૪ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૩૮ 

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

  (૨) ૧૩૬ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 
  (૩) રૂ. ૨૨,૦૨,૦૦૦/- 

--------- 

૧૯૮ 
તાપી વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૨૩ શ્રી મોહનભાઇ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૩૮ 

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

  (૨) ૧૩૬ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૨૨,૦૨,૦૦૦/- 

--------- 

૧૯૯ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િુિાંરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૬૫ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં કુવાંરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં વડોદરા સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી 
કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૬૬૬  

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને  

  (૨) ૬૬૧  

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?    (૩) રૂ. ૬૬.૧૦ લાખ 

--------- 

૨૦૦ 
અમદાિાદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં અિસ્માત િે  નહાવનના બનાિો 

* ૧૯૫૭૨ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ અને ભરૂચ સ્જલ્લામાાં કયા ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં મોટા 
અકથમાત કે જાનહાસ્નના કેટલા બનાવો બન્દ્યા,  

  (૧) *એનેક્ષર-૧ અને *એનેક્ષર-૨ મુજબ  
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 (૨) ઉક્ત અકથમાતોમાાં જાનહાસ્ન પામેલ કામદારોને 

કેટલુાં વળતર ચૂકવવામાાં આવ્યુાં,  

  (૨) રૂા ૪,૧૧,૦૯,૫૨૦/-  

 (૩) ઉક્ત બનાવોની તપાસમાાં કેવા પ્રકારની ગાંભીર 
ક્ષસ્તઓ ધ્યાનમાાં આવી, અને  

  (૩) ઉક્ત બનાવોની તપાસમાાં નીચે મુજબની ક્ષસ્તઓ 
ધ્યાનમાાં આવેલ 

  કારખાનામાાં આવેલ ખાડાને યોગ્ય વાડ કરેલ ન 
હતી. 

  સેન્દ્ટર ીફ્યુઝના લેગનુાં ફાઉન્દ્ડેશન યોગ્ય જણાયેલ ન 
હતુ. 

  િેન તિા લીફ્ટ વાપરવાના સ્નયમોનુાં પાલન કરેલ 
ન હતુ. 

  િેન તિા લીફ્ટ વાપરવા અાંગે કામદારોને યોગ્ય 
તાલીમ આપેલ ન હતી. 

  કામ કરવા અાંગે લેવામાાં આવતી વકષ  પરમીટ 
લીધેલ ન હતી. 

  કામદારોની સલામસ્ત અાંગે પૂરતા પ્રમાણમાાં સુરક્ષા 
ના સાધનો આપેલ ન હતા. 

  કોમ્પીટન્દ્ટ પસષન પાસે ટેથટીંગ રીપોટષ  કરાવેલ ન 
હતા. 

  કારખાનામા કામ ચાલુ હતુ ત્યારે સુપરવાઇઝર 
હાજર ન હતા. 

  સલામતીની પુરતી તાલીમ/માક્રહતી આપેલ ન 
હતી. 

  ઉંચાઇએ કામ કરતા સલામતીના પુરતા પગલા 
લીધેલ ન હતા. 

  કાયાષધ્યક્ષ દ્વારા સલામતીની જોગવાઇનુાં પાલન 
નહીં કરવા બાબતે. 

  બાંધીયાર જગ્યામાાં કામ કરતી વખતે કામદારોની 
સલામતી અાંગે પુરતા પ્રમાણમાાં સુરક્ષાના સાધનો 
આપેલ ન હતા. 

  કારખાનાનુાં ગુડ હાઉસ સ્કપીંગ કરેલ ન હતુ, 

  કારખાનાઓમાાં ઝેરના જોખમો ઉભા કરે એવા 
પદાિો ઉપ્તન્ન િતા હોય તો તેને છટકવા અને 
ફેલાવાને કાબુમાાં લેવા અસરકારક ગોઠવણો કરેલ 
ન હતી. 

  આગ લાગે ત્યારે કારખાનામાાં કામ કરતા 
શ્રમયોગીઓ નાસી છુટવાના માટે પુરતા ઉપાયોની 
જોગવાઇ ન કરીને. 

 (૪) તે અન્દ્વયે કસુરવારો સામે શા પગલાાં ભરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૪) સદરહુ અકથમાતોમાાં કરાખાના ધારા-૧૯૪૮ તેમજ 
તે હેઠળના ગુજરાત કારખાનાના સ્નયમો-૧૯૬૩ અન્દ્વય ે
નામદાર કોટષમાાં કુલ-૭૩ ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કુલ-૯૧ 
ફોજદારી કેસ દાખલ કરેલ છે. 

(*એનેક્ષર સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૨૦૧ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૩૭૩ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ મહેસાણા સ્જલ્લામાાં 

તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં મહેસાણા સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ 

તાલુકાઓ ઉંઝા, સ્વસનગર, જોટાણા તિા ખેરાલુમાાં કોઈ 

ઢોરવાડા ચાલુ નિી જિેી સ્વગત શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 

સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 

કરી શકાય છે? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ના 

ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની શરત નાં.૧૩ 

મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા તીવ્ર 

દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ સુધી 

વધારી શકાય છે. 

--------- 
૨૦૨ 

ડાાંગ વજલ્લામાાં બોરની માંજૂર ઊંડાઈ 

* ૧૮૯૬૭ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાાંગ સ્જલ્લામાાં 
પીવાના પાણી માટેના બોરની ઊંડાઈ કેટલા મીટરની માંજૂર 
કરવામાાં આવે છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાાંગ સ્જલ્લામાાં 
પીવાના પાણી માટેની બોરની ઊંડાઈ ૯૦ મીટર સુધીની માંજૂર 
કરવામાાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ ઊંડાઈમાાં વધારો કરી ૫૦૦ 
મીટર કરવા માટે સરકારનુાં શુાં આયોજન છે? 

  (૨) ના જી, કોઈ આયોજન નિી. 

--------- 

૨૦૩ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતની ફરીયાદો 

* ૧૯૩૭૯ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સ.ના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ 

*પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૮૮૦ (અગ્રતા-૮૭)ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં 

૨,૦૩૨ અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ૬,૯૦૦ ફરીયાદોનો સ્નકાલ 

કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 

મહેસાણા સ્જલ્લામાાં માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની તમામ 

ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કયા 

કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 

કરવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૦૪ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૫ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં પાંચમહાલ 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૮૭૪ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, અને   (૨) ૮૪૯ 
 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૮૪.૯૦ લાખ. 

--------- 

૨૦૫ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં ઈન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૭૦ શ્રી ઋવર્િે  પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ઈન્દ્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ મહેસાણા ૪૦૨ 

૨ કડી ૮૩ 

૩ બેચરાજી ૨૦૧ 

૪ જોટાણા ૧૪૫ 

૫ ઉંઝા ૧૨૩ 

૬ ખેરાલ ુ ૩૪૨ 

૭ સ્વસનગર ૧૫૭ 

૮ સ્વજાપુર ૧૩૨ 

૯ વડનગર ૧૪૮ 

૧૦ સતલાસણા ૨૨૮ 

િુલ ૧૯૬૧ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ મહેસાણા ૨૬૨ ૧૨૯ 

૨ કડી ૬૩ ૨૦ 

૩ બેચરાજી ૧૮૦ ૨૧ 

૪ જોટાણા ૧૪૫ ૦ 

૫ ઉંઝા ૭૮ ૪૫ 

૬ ખેરાલ ુ ૩૧૦ ૩૨ 

૭ સ્વસનગર ૧૫૭ ૦ 

૮ સ્વજાપુર ૧૨૨ ૧૦ 

૯ વડનગર ૧૪૧ ૭ 

૧૦ સતલાસણા ૨૧૯ ૯ 

િુલ ૧૬૭૭ ૨૭૩  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી. 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર  ધરાવતા ન હોવાિી. 

૩ થિળે રહેતા ન હોવાિી. 

૪ અવસાન િવાિી.  
--------- 
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૨૦૬ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાંકડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આિાસ યોજના  

* ૧૮૧૫૮ શ્રી રમ ભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંક્રડત 
દીનદયાલ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા 
લાભાિીઓની અરજી મળી, 

  (૧) ૬૮૫ 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા લાભાિીઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૫૧૧ 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૨૬૦.૮૦ લાખ. 
--------- 

૨૦૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૭ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

મોડાસા ૧૮૪૪ 

મેઘરજ ૮૬૬ 

ભીલોડા ૧૬૮૬ 

બાયડ ૨૨૦૦ 

ધનસુરા ૧૦૪૦ 

માલપુર ૬૮૨ 

િુલ ૮૩૧૮ 
 

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

નામાંજુર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં 
આિેલ નોંધો 

માંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૮૩૧૮ ૬૭૬૩ ૨૧૧  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજુર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર િવાના કારણોઃ 

 મરણના દાખલા અને રેકડષમાાં ચાલતાાં નામ સુસાંગત 
ન હોવાિી, 

 પેઢીનામામાાં બહેનોના અિવા અન્દ્ય કોઈ 
વારસદારોના નામ છુપાવેલ હોવાિી, 

 પેઢીનામા તિા સોગાંદનામામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી, 

 અગાઉ વારસાઈ નોંધ દાખલ િઈ માંજૂર િઈ હોવા 
છતાાં ફરીિી નોંધ દાખલ કરવાિી, 

 મરણ પામેલાનુાં નામ ૭/૧૨માાં ના હોવાિી, 

 રજૂ િયેલ પેઢીનામુાં ક્ષસ્તયુક્ત હોવાિી, 

 અગાઉની વારસાઈ નોંધ નામાંજૂર િયેલ હોવા છતાાં 
અપીલ કરવાના બદલે ફરીિી નોંધ દાખલ કરવામાાં 
આવેલ હોય. 

--------- 
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૨૦૮ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૧૫૧ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં વડોદરા 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૬૬ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૬૬૧ 

 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૬૬.૧૦ લાખ 

--------- 

૨૦૯ 
જૂનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૨૭ શ્રી હર્ાદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષવાર જૂનાગઢ અને પોરબાંદર જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 

ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી 

ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 

કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

જૂનાગઢ વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૦૮ ૦૮ ૦૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૩ ૨૩ ૧૭ ૦૫ ૦૫ ૦ 

પોરબાંદર વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૮ ૯ ૯ ૦૫ ૦૫ ૦૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩ ૧૪ ૧૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 

નહીં મળતુાં હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 

ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 

મળવા બાબતે જૂનાગઢ અને પોરબાંદર જીલ્લામાાં એક પણ 

ફક્રરયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૨૧૦ 
નસિાડી તાલુિામાાં ખેડૂતોની જમીનમાાં 'શ્રી સરિાર' નામ 

* ૧૮૦૭૩ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લાના નસવાડી તાલુકાના ખોડીયા, પોચાંબા અને પાલા 
ગામના ખેડૂતોની જમીનમાાં 'શ્રી સરકાર' નામ ચાલતુાં હતુાં અને 
ખેડ હક્કમાાં થિાસ્નક ખેડૂતોના નામ આઝાદી પહેલાના 
સમયિી ચાલતા હતા તે હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ખેડૂતોના નામ કયા 
આધારે કમી કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) શ્રીમાંત સરકાર હથતકે ચાલતી હોઈ નામ કમી 
કરવાનો પ્રશ્ન નિી.  

--------- 
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૨૧૧ 
િચ્  વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૩૫૩ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ  ડે  (અબડાસા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ ક્ચ્છ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ કચ્છ સ્જલ્લાની 
તાલુકાવાર ઢોરવાડાના થિળની સ્વગતો આ સાિે સામેલ 
*પત્રિ-૧ મુજબ છે.  

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત ઢોરવાડા વાર સ્નભાવાતા 
પશુઓની સાંખ્યાની સ્વગતો આ સાિે સામેલ *પત્રક-૨ મુજબ છે. 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય છે? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-
૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮૧૦૬૮/સ.૧ની 
શરત નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા 
તીવ્ર દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ 
સુધી વધારી શકાય છે. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 
૨૧૨ 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 
* ૧૮૧૪૧ શ્રી આર.સી.મિિા ા (મહુવા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાગઢ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

જૂનાગઢ (ગ્રામ્ય) ૭૭૪ 

જૂનાગઢ (શહેર) ૩૨૬ 

વાંિલી ૧૫૪૫ 

માણાવદર ૧૧૪૮ 

સ્વસાવદર ૪૭૫ 

ભેંસાણ ૫૪૩ 

મેંદરડા ૪૮૭ 

માળીયા ૨૦૪ 

માાંગરોળ ૧૬૦૮ 

કેશોદ ૧૩૧૮ 

િુલ ૮૪૨૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડેલ નોંધો ૮૪૨૮ 

માંજુર નોંધો ૭૯૬૪ 

નામાંજુર નોંધો ૩૫૬  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧.  ૧૩૫ ડી ની નોટીસો પક્ષકારોને બજલે ન હોવાિી. 

૨. સ્નયત પેઢીનામુાં અરજદાર દ્વારા રજુ કરેલ ન હોવાિી. 
૩. સીધી લીટીના વારસદારો ન હોવાિી. 
૪. વારસાઇ આાંબામાાં સક્ષમ અસ્ધકારીશ્રીની સહી ન હોવાિી. 
૫. પાંચરોજકામ/પેક્રઢનામુાં રજુ િયેલ ન હોય 
૬. ગા.ન.નાં. ૮ અ ખેતી સ્બનખેતીનુાં પાનીયુાં સાિે હોવાિી. 

--------- 
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૨૧૩ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં ઇન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૬૯ ડૉ.આ ાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ઇન્દ્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે,  

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ મહેસાણા ૪૦૨ 

૨ કડી ૮૩ 

૩ બેચરાજી ૨૦૧ 

૪ જોટાણા ૧૪૫ 

૫ ઉંઝા ૧૨૩ 

૬ ખેરાલુ ૩૪૨ 

૭ સ્વસનગર ૧૫૭ 

૮ સ્વજાપુર ૧૩૨ 

૯ વડનગર ૧૪૮ 

૧૦ સતલાસણા ૨૨૮ 

િુલ  ૧૯૬૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર  નામાંજૂર 

૧ મહેસાણા ૨૬૨ ૧૨૯ 

૨ કડી ૬૩ ૨૦ 

૩ બેચરાજી ૧૮૦ ૨૧ 

૪ જોટાણા ૧૪૫ ૦ 

૫ ઉંઝા ૭૮ ૪૫ 

૬ ખેરાલુ ૩૧૦ ૩૨ 

૭ સ્વસનગર ૧૫૭ ૦ 

૮ સ્વજાપુર ૧૨૨ ૧૦ 

૯ વડનગર ૧૪૧ ૭ 

૧૦ સતલાસણા ૨૧૯ ૯ 

 િુલ  ૧૬૭૭ ૨૭૩  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શુાં છે ?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીનાાં િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર ધરાવતા ન હોવાિી 

૩ થિળે રહેતા ન હોવાિી 

૪ અવસાન િવાિી  
--------- 

૨૧૪ 
નમાદા  વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૨૦ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં નમષદા સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૫૭ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૫૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૫,૫૫,૦૦૦/- 

--------- 

૨૧૫ 
જોડીયા,  મનગર અને લાલપુર તાલુિામાાં મીઠાના એિમો 

* ૧૭૧૭૪ શ્રી પુાં ભાઇ િાં  (ઉના) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનગર સ્જલ્લાના જોડીયા, જામનગર અને 
લાલપુર તાલુકામાાં તાલુકાવાર કેટલા મીઠાના એકમો  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આવેલા છે,  

  (૧)  

ક્રમ તાલુિા તાલુિાિાર મીઠાના એિમો 

૧ લાલપુર ૧ 

૨ જામનગર ૬ 

૩ જોડીયા ૧૦ 

િુલ સાંખ્યા ૧૭   

 (૨) ઉક્ત મીઠાના એકમો કેટલા કે્ષત્રફળમાાં કયા થિળે 
આવેલા છે,  અને 

  (૨) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત એકમો પૈકી લીઝની મુદત પુરી િઇ ગઇ હોવા 

છતાાં મીઠાનુાં ઉત્પાદન ચાલુ છે તેવા કયા એકમો સામે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષની શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩) આવા એકમોનો ભાડાપટ્ટો ક્રરન્દ્યુ કરવાની કાયષવાહી 

ચાલુ હોઇ તેઓ સામે કાયષવાહી કરવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી.  

પત્રિ-૧ 

ક્રમ િાંપનીનુાં નામ તાલુિો ગામ  ેત્રફળ (એ-ગુાં) 

૧ બીલ્ટ કેમીકલ્સ (ગ્રાસીમ) લાલપુર સીંગચ ૧૯૦૦ 

૨ સોલ્ટ એન્દ્ડ એલાઈડ ઇન્દ્ડથટર ીઝ જામનગર ખીજડીયા ૨૩૬૪-૨૧ 

૩ સૌરાષ્ટ્ર  કેમીકલ્સ લી. જામનગર 
ગાગવા ૧૨૨૮-૦૦ 

ઢીંચડા ૧૪૫૪-૨૨ 

૪ સ્સક્કા સોલ્ટ વકષસ જામનગર સ્સક્કા ૬૧૦-૦૦ 

૫ હાલાર સોલ્ટ વકષસ જામનગર બેડીબાંદર ૩૦૦૦-૦૦ 

૬ સેન્દ્ચ્યુરી કેમીકલ્સ જામનગર નવાનાગના ૧૮૫૬-૦૦ 

૭ કામદાર સોલ્ટ વકષસ જામનગર રોઝી ૧૫૦-૦૦ 

૮ ચૌગુલે એન્દ્ડ કાંપની જોડીયા રણજીતપર ૫૦૦૦-૦૦ 

૯ સરવશે સોલ્ટ એન્દ્ડ કેમીકલ્સ પ્રા.લી. જોડીયા હડીયાણા ૩૫૦-૦૦ 

૧૦ અજમેરા સોલ્ટ વકષસ જોડીયા હડીયાણા ૧૫૦-૦૦ 

૧૧ લક્ષ્મી સોલ્ટ વકષસ જોડીયા હડીયાણા ૧૫૦-૦૦ 

૧૨ મારૂસ્ત સોલ્ટ વકષસ જોડીયા હડીયાણા ૧૫૦-૦૦ 

૧૩ પરફેક્ટ સોલ્ટ ઇન્દ્ડથટર ીઝ જોડીયા હડીયાણા ૧૭૦-૦૦ 

૧૪ ડાયમાંડ સોલ્ટ વકષસ જોડીયા હડીયાણા ૧૭૦-૦૦ 

૧૫ સુયોદય સોલ્ટ એન્દ્ડ કેમીકલ્સ પ્રા.લી. જોડીયા કેશીયા ૩૦૦-૦૦ 

૧૬ તારાબાઇ લાલજી સોલ્ટ વકષસ જોડીયા રણજીતપર ૨૬૩૩-૧૩ 

૧૭ આરએસપીએલ લી. જોડીયા 

રણજીતપર 

૮૫૬૧-૦૦ જામસર 

માણામોરા 

--------- 
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૨૧૬ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં લેન્ડએ માંજૂર િરેલ િમીટી ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૦૩ શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિા ા (ચોટીલા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 

ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 

સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

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

થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 

સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં ૧૯૧ અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં ૨૯૧ 

લાભાિીઓ છે. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 

કારણો શા છે, અને 

  (૨) ગામતળ ઉપલબ્ધ ના હોવાિી, ગામતળમાાં દબાણ 

હોવાિી, માપણી બાકી હોવાિી, તેમજ લાભાિીઓ હાલના 

ગામતળમાાં પ્લોટ અને કબજો લેવા સહમત ના હોવાિી, થિળ 

બાબતની સ્વસાંગતતા હોવાિી, મામલતદારશ્રી તરફિી કબજા 

પાવતી રજુ ન િયેલ હોઇ, ગામતળની જમીનમા કોટષ  કેસ િયેલ 

હોઇ, જમીન માપણીની કામગીરી બાકી હોવાિી કબજો અને 

સનદ આપી શકાયેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 

કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે ? 

  (૩) બનતી ત્વરાએ કબજો અને સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૧૭ 
િુાંિરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ સહાય 

* ૧૯૩૬૪ શ્રી  ીિાભાઇ ભુરીયા (ક્રદયોદર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ સ્વકસતી જાસ્તની કન્દ્યાઓને 
કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) રૂ.૧૦,૦૦૦/- 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને   (૨) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૨િી 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૨િી અમલમાાં આવે તે રીત ે
રૂ.૫,૦૦૦/- નો વધારો તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૨ િી કરવામાાં 

આવેલ છે. 
--------- 

૨૧૮ 
નમાદા વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૭ શ્રી   લેર્ભાઇ મહેતા (ડભોઇ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમષદા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 
માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

નાાંદોદ ૧૬૦૧ 

તીલકવાડા ૧૨૯૭ 

ગરૂડેિર ૧૦૮૯ 

દેડીયાપાડા ૬૦૦ 

સાગબારા ૩૨૮ 

િુલ ૪૯૧૫ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  
પાડેલ નોંધો ૪૯૧૫ 
માંજુર નોંધો ૪૧૯૩ 
નામાંજુર નોંધો ૧૮૧  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 
૧. પેઢીનામુ-પાંચક્યાસ રજુ િયેલ ન હોવાિી/સ્વસાંગતતા 

હોવાિી. 
૨. નામમાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 
૩. મરણનો દાખલો રજુ િયેલ ન હોવાિી. 
૪. સાધસ્નક કાગળો રજુ િયેલ ન હોવાિી. 
૫.  ૧૩૫-ડી ની નોક્રટસ સાંબાંસ્ધત અરજદારને બજલે ન 

હોવાિી. 
--------- 

૨૧૯ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૩ શ્રી   લેર્ભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં દાહોદ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૨૮ 

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

  (૨) ૨૨૮ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૪૮,૦૯,૦૦૦/- 

--------- 

૨૨૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િારસાઇ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૨૦૧ શ્રી બલરામ થાિા ી (નરોડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

અસારવા ૨૩૫ 

મસ્ણનગર ૩૬૫ 

વટવા ૪૪૪ 

સાબરમતી ૪૦૩ 

ઘાટલોક્રડયા ૫૨૦ 

વેજલપુર ૩૦૧ 

દશિોઇ ૩૬૭૯ 

ધોળકા ૧૬૦૪ 

ધાંધકુા ૭૪૦ 

સાણાંદ ૨૧૮૦ 

બાવળા ૧૭૪૬ 

ધોલેરા ૫૦૦ 

સ્વરમગામ ૧૩૯૭ 

માાંડલ ૮૨૯ 

દેત્રોજ ૯૧૦ 

િુલ ૧૫૮૫૩ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૫૮૫૩ 

માંજુર નોંધો ૧૪૫૯૧ 

નામાંજુર નોંધો ૬૦૧  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. તલાટી કમ માંત્રીશ્રીનુાં અસલ પેક્રઢનામુાં રજુ કરેલ ન હોઇ 
૨. મરણના દાખલા રજુ કરેલ ન હોઇ 
૩. ૧૩૫ ડી ની નોક્રટસ બજલે ન હોવાિી. 
૪. અસલ સોગાંદનામુાં રજુ કરેલ ન હોઇ. 
૫.  રેકડષ  સુસાંગત નહીં હોવાિી 

--------- 

૨૨૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૦ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 
૧ મામ. પૂવષ ૮૯ 
૨ મામ. પસ્િમ ૨૮ 
૩ મામ. દસ્ક્ષણ ૫૨ 
૪ રાજકોટ ૩૫ 
૫ કોટડા સાાંગાણી ૫ 
૬ ગોંડલ ૪૪ 
૭ જતેપુર ૪૩ 
૮ ધોરાજી ૩૩ 
૯ ઉપલેટા ૧૦ 

૧૦ જામકાંડોરણા ૧૦ 
૧૧ જસદણ ૧૭ 
૧૨ વીંછીયા ૬ 
૧૩ પડધરી ૧૮ 
૧૪ લોધીકા ૫ 

િુલ ૩૯૫ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 
૧ મામ. પૂવષ ૮૧ ૮ 
૨ મામ. પસ્િમ ૨૩ ૧ 
૩ મામ. દસ્ક્ષણ ૪૧ ૪ 
૪ રાજકોટ ૩૨ ૩ 
૫ કોટડા સાાંગાણી ૪ ૧ 
૬ ગોંડલ ૪૦ ૪ 
૭ જતેપુર ૩૬ ૭ 
૮ ધોરાજી ૨૯ ૪ 
૯ ઉપલેટા ૬ ૪ 

૧૦ જામકાંડોરણા ૬ ૩ 
૧૧ જસદણ ૧૪ ૧ 
૧૨ વીંછીયા ૬ ૦ 
૧૩ પડધરી ૧૪ ૪ 
૧૪ લોધીકા ૪ ૦ 

િુલ ૩૩૬ ૪૪  
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 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  
ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ િયેલ ન 

હોવાિી. 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્કતની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને ૬૦ િી વધુ 

હોવાિી. 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્કતની અરજી હોવાિી. 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી.  
--------- 
૨૨૨ 

િલસાડ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 
* ૧૮૨૩૮ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં વલસાડ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે,  

  (૧) ૪૭ 

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

  (૨) ૪૭ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૯,૪૨,૦૦૦/- 

--------- 

૨૨૩ 
અમરેલી વજલ્લામાાં જમીનના તિરારી િેસો 

* ૧૯૪૪૧ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર જમીનના કુલ કેટલા તકરારી કેસો 
નવા નોંધાયા, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં નિા નોંધાયેલ તિરારી િેસો 

અમરેલી ૩૪ 

વડીયા ૭ 

લાઠી ૧૯ 

બાબરા ૧૨ 

સાવરકુાં ડલા ૪૮ 

લીલીયા ૬ 

ધારી ૪૫ 

બગસરા ૬ 

ખાાંભા ૧૪ 

રાજુલા ૩૦ 

જાફરાબાદ ૧૫ 

િુલ ૨૩૬ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલા કેસોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યા,   (૨) ૨૩૫ 
 (૩) ઉક્ત સમયગાળામાાં પ્રાાંત કચેરીમાાં તાલુકાવાર 

કેટલા નવા આર.ટી.એસ. કેસ દાખલ િયા અને તે પૈકી કેટલા 
કેસો ચલાવવામાાં આવ્યા, અને 

  (૩)  
તાલુિાનુાં 
નામ 

ઉક્ત વસ્થવતએ નિા દાખલ 
થયેલ આર.ટી.એસ. િેસો 

તે પ િી ચલાિેલ 
િેસો 

અમરેલી ૪૯૧ ૪૯૧ 

વડીયા ૧૦૫ ૧૦૫ 

લાઠી ૭૪ ૪૫ 

બાબરા ૨૧૪ ૧૫૭ 

સાવરકુાં ડલા ૨૦૫ ૨૦૫ 
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લીલીયા ૬૦ ૬૦ 

ધારી ૧૨૮ ૧૨૮ 

બગસરા ૪૩ ૪૩ 

ખાાંભા ૪૧ ૪૧ 

રાજુલા ૧૭૧ ૧૭૧ 

જાફરાબાદ ૮૧ ૮૧ 

િુલ ૧૬૧૩ ૧૫૨૭ 
 

 (૪) કેટલા કેસો ચલાવવાના બાકી છે અને કેટલા 
કેસોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૪) 

ચલાિિાના બાિી િેસ વનિાલ િરેલ િેસ 

૮૬ ૧૨૮૧  
--------- 

૨૨૪ 
િલસાડ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ. 

* ૧૯૪૯૭  શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર વલસાડ અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા ગામોના, 
પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી ઓવરહેડ 
ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજુર િયા, માંજુર િયેલ કામો પૈકી 
કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

િલસાડ વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૯ ૮૧ ૮૧ ૫૬ ૬૨ ૫૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૯ ૧૧૪ ૭૦ ૪૬ ૭૭ ૪૫ 

ડાાંગ વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે વલસાડ અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં એક પણ ફક્રરયાદ 
મળેલ નિી. 

--------- 

૨૨૫ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં વનરાધાર િૃધ્ધ સહાય યોજના  

* ૧૮૧૬૭ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં રાજ્ય સરકારની સ્નરાધાર વૃધ્ધ 
સહાય યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ િુલ અરજીઓ 

૧ વઢવાણ ૪૬ 

૨ લખતર ૫૦ 

૩ ધ્ાાંગધ્ા ૨૯ 

૪ લીંબડી ૨૯ 

૫ ચુડા ૧૭ 

૬ સાયલા ૪૧ 

૭ ચોટીલા ૩ 

૮ િાનગઢ ૨૭ 

૯ મુળી ૩૬ 

૧૦ પાટડી ૨૭ 

િુલ ૩૦૫ 
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 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી કેટલી 

નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ વઢવાણ ૨૬ ૧૫ 

૨ લખતર ૪૬ ૪ 

૩ ધ્ાાંગધ્ાાં ૧૬ ૧ 

૪ લીંબડી ૨૯ ૦ 

૫ ચુડા ૧૪ ૩ 

૬ સાયલા ૨૯ ૫ 

૭ ચોટીલા ૨ ૦ 

૮ િાનગઢ ૧૪ ૭ 

૯ મુળી ૧૯ ૯ 

૧૦ પાટડી ૨૩ ૧ 

િુલ ૨૧૮ ૪૫  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શુાં ?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત આવક કરતાાં આવક વધુ હોવાિી. 

૨ પુખ્ત વયનો પુત્ર હોવાિી. 

૩ ઉંમર ઓછી હોવાિી. 

૪ થિળ ેરહેતા ન હોવાિી. 

૫ અવસાન િવાિી.  
--------- 

૨૨૬ 
અમદાિાદ  હેરમાાં શ્રમ િાયદાનો ભાંગ 

* ૧૯૩૪૯ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન  ેખ (દક્રરયાપુર) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં ઔદ્યોસ્ગક એકમો દ્વારા શ્રમ કાયદોનો ભાંગ િતો હોવા  
અાંગેની કેટલી ફક્રરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સરકારને મળી,  

  (૧)  

િર્ા મળેલ ફકરયાદો 

તા.૧/૬/૧૭ િી 
તા.૩૧/૫/૧૮ 

૨૬૭૫ 

તા.૧/૬/૧૮ િી 
તા.૩૧/૫/૧૯ 

૩૭૨૪ 

િુલ ૬૩૯૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ ફક્રરયાદ પૈકી વર્ષવાર કેટલા 
સ્કથસામાાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોની તપાસ કરવામાાં આવી,  

  (૨)  

િર્ા ઔદ્યોવગિ એિમોની તપાસ 

તા.૧/૬/૧૭ િી 
તા.૩૧/૫/૧૮ 

૧૨૦૫ 

તા.૧/૬/૧૮ િી 
તા.૩૧/૫/૧૯ 

૨૨૦૨ 

િુલ ૩૪૦૭  
 (૩) ઉક્ત તપાસ દરમ્યાન કેવા પ્રકારની ક્ષસ્તઓ સામે 
આવી, અને 

  (૩)  
 શ્રસ્મકોને હાજરીકાડષ , પગારસ્ચઠ્ઠી આપવામાાં ન આવે 
 શ્રસ્મકોના હાજરીપત્રક, પગારપત્રક સ્નભાવવામાાં ન 

આવે 
 શ્રસ્મકોના ઓવરટાઈમ પત્રક સ્નભાવવામાાં ન આવે, 

કે કાયદા મુજબ ઓવરટાઈમનુાં વેતન ચુકવવામાાં ન 
આવે 
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 શ્રસ્મકોને લઘુતમ વેતન ચુકવવામાાં ન આવે, કે વેતન  

જ ન   ચુકવવામાાં આવે, કે વેતન સ્નયત સમયમાાં 
ચુકવવામાાં ન આવે 

 શ્રસ્મકોને નાણાકીય વર્ષમાાં કાયદા મુજબ બોનસની 
ચુકવણી કરવામાાં ન આવે 

 શ્રસ્મકોને ગ્રેજ્યુઈટી વારસાઈ પત્રક સ્નભાવવામાાં ન 
આવે 

 કામદારોને નોકરીમાાંિી છૂટા કરવામાાં આવે 
 કારખાના ધારા હેઠળ લાયસન્દ્સ ન મેળવવા બાબત 
 શ્રસ્મકોને હક્કરજા કાડષ , ઓળખકાડષ  આપવામાાં ન 

આવે 
 શ્રસ્મકોના હક્કરજા પત્રક, ઓવરટાઈમ પત્રક, 

અકથમાત પત્રક, મેડીકલ ચકાસણી પત્રક 
સ્નભાવવામાાં ન આવે 

 શ્રસ્મકોને થવરક્ષાના સાધનો આપવામાાં ન આવે 
 સલામતીની જોગવાઈઓનુાં પાલન કરવામાાં ન આવે 
 આગ સામે રક્ષણની જોગવાઈઓનુાં પાલન કરવામાાં ન 

આવે 
     (૪)   તે અન્દ્વયે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી ?   (૪)   તે અન્દ્વયે ૩૫૪ ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે સક્ષમ 

અદાલતમાાં ૯૪૨ ફોજદારી કેસો દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૨૨૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો  

* ૧૮૧૧૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (ક્રહાંમતનગર) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં  
તા.૩૧-૦૩-૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૬૪૯૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં  
આવશે ? 

  (૨) તા.૪/૭/૧૯ની સ્થિસ્તએ બાકી તમામ નોંધોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે.   

--------- 

૨૨૮ 
મેઘરજ તાલુિામાાં િુદરતી આફતોમાાં  નમાલનુાં નુિસાન બાબત. 

* ૧૯૫૬૮ ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લાના 
મેઘરજ તાલુકામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં વાવાઝોડા અને વરસાદ 
જવેી કુદરતી આફતોમાાં કેટલા ગામના કેટલા ખેડૂતોને 
જાનમાલનુાં નુકસાન િયેલ,  

  (૧)  ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લાના 
મેઘરજ તાલુકામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં વાવાઝોડા અને વરસાદ 
જવેી કુદરતી આફતોમાાં ૩૬ ગામના ૪૨૭ ખેડૂતોને જાનમાલનુાં 
નુકસાન િયેલ છે. 

 (૨) મેઘરજ તાલુકામાાં ઉક્ત નુકસાનનો સવે કોના 
મારફત ક્યારે કરાવવામાાં આવ્યો, અને 

  (૨) મેઘરજ તાલુકામાાં ઉક્ત નુકસાનનો સવ ે
એસ્ન્દ્જનીયર/ટેકનીકલ આસીથટન્દ્ટ, ગ્રામ સેવક અને તલાટી 
કમ માંત્રીની બનાવેલ સવે ટીમ મારફત કરવામાાં આવ્યો. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારે કેટલા ગામના કેટલા 
ખેડૂતોને કેટલુાં વળતર ચૂકવ્યુાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સરકારશ્રી દ્વારા ૩૬ ગામના ૪૨૭ 
ખેડૂતોને રૂ.૧૨,૩૧,૯૦૦/- નુાં વળતર ચૂકવવામાાં આવ્યુાં. 

--------- 
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૨૨૯ 
નિસારી અને તાપી વજલ્લામાાં લેન્ડએ  માંજૂર િરેલ િમીટી ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૮૭ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાપી અને નવસારી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજુર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં ૪૯ લાભાિીઓને કબજો અને સનદ 
સોંપવાના બાકી છે. જ્યારે તાપી સ્જલ્લામાાં તેવાાં કોઈ 
લાભાિીઓ બાકી નિી. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શા છે, અને 

  (૨) નવસારી સ્જલ્લામાાં વાાંસદા તાલુકાના લાભાિીઓ 
થિળાાંતર કરવા માટે તૈયાર ન હોવાિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) નવસારી સ્જલ્લામાાં ઉપરોક્ત ૪૯ લાભાિીઓ પૈકી 
૧૬ લાભાિીઓને સનદ અને કબજો તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૯ના 
રોજ સોંપવામાાં આવેલ છે. જ્યારે વાાંસદાના ૩૩ લાભાિીઓ 
થિળાાંતર કરવા માટે સાંમત િયેિી પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
આપવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૩૦ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૩૯ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ.ન. વજલ્લો 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી  

િગા-૨ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ  

િગા-૩ની માંજૂર જગ્યા 

૧ અમરેલી ૩૯ ૯૭ 

૨ ભાવનગર ૩૩ ૫૫ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ.ન. વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા અવધિારી,  

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ,  

િગા-૩ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ અમરેલી ૨૧ ૧૮ ૨૮ ૬૯ 

૨ ભાવનગર ૧૭ ૧૬ ૨૬ ૨૯ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી  
પત્રક-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે ? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી  

િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ  

િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ અમરેલી એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૩ ૦૭ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૭ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૩૪ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૧૫ ૨૧ 

િુલ ૧૮ ૬૯ 
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અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે ? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી  

િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 
પ ુધન વનરી િ  

િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૨ ભાવનગર એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૨ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૩ ૦૮ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૯ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૧૩ ૧૦ 

િુલ ૧૬ ૨૯ 

--------- 

૨૩૧ 
મોરીયા ગામે ગૌચરની તબદીલ થયેલ જમીન 

* ૧૯૫૪૮ શ્રી મહે િુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં સને ૨૦૧૭માાં પાલનપુર તાલુકાના મોરીયા ગામે 
ગૌચરની તબદીલ િયેલ જમીન જટેલી જમીન તે ગામે અિવા 
તે ગામની નજીકના પાાંચ સ્ક.મી. સ્ત્રજ્યા સ્વથતારના ગામે ગૌચર 
તરીકે નીમ કયાષ વગર તબદીલ કરવામાાં આવી છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તે અાંગે ઉક્ત સ્થિસ્તએ શાાં પગલાાં 
લેવામાાં આવ્યા? 

  (૨) મોજ.ેભાટવાડી, તા. પાલનપુર ના સ.નાં. ૫૮ (જુનો 
સ.ન. ૨૫ પૈકી ૧)ની શ્રી સરકાર સદરે ચાલતી જમીન પૈકી 

૮૯,૦૩૧ ચો.મી. જમીન ગૌચર સદરે નીમ કરવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૨૩૨ 
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં લેન્ડએ માંજૂર િરેલ િમીટી ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૨૨ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જૂનાગઢ) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાિ જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં ૭ અને ગીરસોમનાિ જીલ્લામાાં ૯૮ 
લાભાિીઓ છે. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શાાં છે, અને 

  (૨) ઉક્ત લાભાિીઓ માટે ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા લેઆઉટ 
પ્લાન (નકશા) બનાવવાના બાકી હોવાિી, કોટષ  મેટર 
હોવાિી, તિા ગામતળ માપણી બાકી હોવાિી, પ્લોટ તેમજ 
સનદ સોંપી શકાયેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને બનતી ત્વરાએ પ્લોટનો કબજો 
અને સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૩૩ 
તાપી વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૨૯ શ્રી પૂ ે  મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં તાપી સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૩૮ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૩૬ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૨૨,૦૨,૦૦૦/- 

--------- 

૨૩૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૪૧૧ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં રાજકોટ સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ 
તાલુકા પડધરી તિા સ્વાંછીયામાાં કોઈ ઢોરવાડા ચાલુ નિી જિેી 
સ્વગત શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય છે? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ના 
ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ ની શરત 

નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા તીવ્ર 
દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ સુધી 
વધારી શકાય છે. 

--------- 

૨૩૫ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતની ફરીયાદો 

* ૧૯૩૯૯ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સ.ના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ 
*પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૯૦૬ (અગ્રતા-૧૨૪)ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં 
૮૯૬ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવામાાં 
આવ્યો, 

  (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં 
૮૯૬ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૭૫૯ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવામાાં 
આવ્યો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કયા 
કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જરૂરી આધાર પુરાવા તિા રેકડષ  
ક્ષસ્તના કારણે ૧૩૭ ફરીયાદો સ્નકાલ કરવાનો બાકી છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો જરૂરી આધાર પુરાવા રજુ િયે 
સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૩૬ 
ખેડા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૪ શ્રી અજુાનવસાંહ ચૌહા  (મહેમદાવાદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ખેડા 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૩૪ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૫૨૬ 
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 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૫૨.૬૦ લાખ 

--------- 

૨૩૭ 
ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં સરિારી ખરાબાની પડતર જમીનો પર દબા  

* ૧૯૪૫૯ શ્રી િાાંવતભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા ગામોમાાં કેટલી સરકારી 
જમીન તિા સરકારી ખરાબાની પડતર જમીનો પર દબાણ 
િયેલ છે, અને 

  (૧)  

ખેડા વજલ્લો 

તાલુિાનુાં નામ ગામોની સાંખ્યા  ેત્રફળ (ચો.મી.) 

નડીયાદ (ગ્રામ્ય) ૦૪ ૬૬,૬૯૮ 

નડીયાદ (શહેર) ૦૫ ૩૧,૧૬૨ 

મહીસાગર વજલ્લો 

લુણાવાડા ૦૨ ૧,૦૩૪ 

સાંતરામપુર ૧૦૩ ૪,૮૦,૫૮,૫૯૪ 

ખેડા તિા મક્રહસાગર સ્જલ્લાના ઉપર જણાવેલ સ્સવાયના અન્દ્ય 
તાલુકાઓની માક્રહતી શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત દબાણો ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવનાર 
છે? 

  (૨) જમીન મહેસૂલ અસ્ધસ્નયમની કલમ-૬૧ હેઠળ 
દબાણ દુર કરવાની કાયષવાહી ચાલુ છે. 

--------- 

૨૩૮ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૦ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૬૧ 

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

  (૨) ૨૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૫૦,૨૮,૦૦૦/- 

--------- 

૨૩૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૪૬ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

મોડાસા ૧૮૪૪ 

મેઘરજ ૮૬૬ 

ભીલોડા ૧૬૮૬ 

બાયડ ૨૨૦૦ 

ધનસુરા ૧૦૪૦ 

માલપુર ૬૮૨ 

િુલ ૮૩૧૮ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી અને કેટલી નોંધો 
નામાંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડિામાાં 
આિેલ નોંધો 

માંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

નામાંજૂર િરિામાાં 
આિેલ નોંધો 

૮૩૧૮ ૬૭૬૩ ૨૧૧  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શા છે?   (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર િવાના કારણોઃ 

 મરણના દાખલા અને રેકડષમાાં ચાલતાાં નામ સુસાંગત 
ન હોવાિી, 

 પેઢીનામામાાં બહેનોના અિવા અન્દ્ય કોઈ 
વારસદારોના નામ છુપાવેલ હોવાિી, 

 પેઢીનામા તિા સોગાંદનામામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી, 
 અગાઉ વારસાઈ નોંધ દાખલ િઈ માંજૂર િઈ હોવા 

છતાાં ફરીિી નોંધ દાખલ કરવાિી, 
 મરણ પામેલાનુાં નામ ૭/૧૨માાં ના હોવાિી, 
 રજૂ િયેલ પેઢીનામુાં ક્ષસ્તયુક્ત હોવાિી, 
 અગાઉની વારસાઈ નોંધ નામાંજૂર િયેલ હોવા છતાાં 

અપીલ કરવાના બદલે ફરીિી નોંધ દાખલ કરવામાાં 
આવેલ હોય. 

--------- 

૨૪૦ 
દાહોદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વનરાધાર િૃધ્ધોને આવથાિ સહાય 

* ૧૯૩૪૭ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પ દા (દાહોદ) : માનનીય ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર દાહોદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર સ્નરાધાર 
વૃધ્ધોને આસ્િષક સહાય યોજના અન્દ્વયે કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) વજલ્લો – દાહોદ 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી ૩૧-૦૫-૧૮ 
સુધી મળેલ અરજી 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી ૩૧-૦૫-૧૯ 
સુધી મળેલ અરજી 

૧ દાહોદ ૮ ૧૧ 

૨ ઝાલોદ ૪૬ ૩૬ 

૩ ગરબાડા ૧૮ ૬ 

૪ સાંજલેી ૩ ૫ 

૫ ધાનપુર ૦ ૦ 

૬ લીમખેડા ૫૪ ૧૩ 

૭ દેવગઢબારીઆ ૨ ૮ 

૮ ફતેપુરા ૩૦ ૩ 

૯ સીંગવડ ૦ ૦ 

િુલ ૧૬૧ ૮૨ 

વજલ્લો – પાંચમહાલ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી ૩૧-૦૫-૧૮ 
સુધી મળેલ અરજી 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી ૩૧-૦૫-૧૯ 
સુધી મળેલ અરજી 

૧ ગોધરા ૧૩૧ ૧૨૧ 

૨ કાલોલ ૨૭૮ ૧૮૦ 

૩ હાલોલ ૮૪ ૧૪૮ 

૪ ઘોઘાંબા ૩૫ ૬૦ 

૫ જાાંબુઘોડા ૧૪ ૧૮ 

૬ શહેરા ૪૮ ૪૦ 

૭ મોરવા (હ) ૧૮ ૧૫ 

િુલ ૬૦૮ ૫૮૨ 
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 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી, કેટલી કયા 

કારણોસર નામાંજૂર કરી, કેટલી અરજીઓ પડતર છે, 

  (૨) માંજૂર - ૧૧૮૭ 
ક્રમ વજલ્લાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 

થી  
૩૧-૦૫-૧૯  

માંજૂર 

અરજીઓ 

૧ દાહોદ ૧૨૩ ૭૨ ૧૯૫ 

૨ પાંચમહાલ ૪૭૫ ૫૧૭ ૯૯૨ 

િુલ ૫૯૮ ૫૮૯ ૧૧૮૭ 

નામાંજૂર –૨૪૬ 
નામાંજૂર અરજીઓ અને કારણો 
ક્રમ નામાંજૂરીનાાં િાર ો દાહોદ પાંચમહાલ િુલ 

૧ સ્નયત આવક કરતાાં આવક વધુ હોવાિી ૨ ૧૪ ૧૬ 

૨ પુખ્ત વયનો પુત્ર હોવાિી ૧૨ ૩૪ ૪૬ 

૩ ઉંમર ઓછી હોવાિી ૩૪ ૭૩ ૧૦૭ 

૪ થિળે રહેતા ન હોવાિી ૦ ૦ ૦ 

૫ અવસાન િવાિી ૦ ૭૭ ૭૭ 

િુલ ૪૮ ૧૯૮ ૨૪૬ 

કોઈ અરજીઓ પડતર રહેલ નિી. 
 (૩) ઉક્ત પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે, અને 

  (૩) કોઈ અરજીઓ પડતર રહેલ ન હોઈ પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે કેટલી રકમની સહાય કરવામાાં 
આવે છે? 

  (૪) ઉક્ત યોજના અન્દ્વયે લાભાિીઓને માસ્સક 
રૂ.૭૫૦/-ની સહાય ચુકવવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૪૧ 
ભાિનગર અને મોરબી વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૪૪ શ્રી િનુભાઈ બાર યા (તળાજા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભાવનગર અને મોરબી જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં કુલ ૨૯ અને મોરબી સ્જલ્લામાાં ૧૦૩ 
લાભાિીઓ છે. 

 (૨) લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શા છે, અને  

  (૨) ભાવનગર જીલ્લામાાં ફાળવવાના િતા પ્લોટની જમીન 
હાલના ગામતળ નજીક ન હોઈ, તેમજ મોરબી જીલ્લામાાં 

ગામતળ ન હોવાિી, હયાત ગામતળમાાં લાભાિી કબજો 
થવીકારવા તૈયાર ન હોઈ,લાભાિીઓનુાં થિળાાંતર તિા પ્લોટ 
રદ કરવાના િતા હોવાિી કબજો અને સનદ આપવાના બાકી 
છે.  

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) બનતી ત્વરાએ કબજો અને સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 
૨૪૨ 

િડોદરા અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજુર મહેિમ 
* ૧૯૪૭૬ શ્રી અ યિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
અમદાવાદ જીલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  
અ 
નાં 

વજલ્લો 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી 
િગા-૨ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ િગા-
૩ની માંજૂર જગ્યા 

૧ વડોદરા ૨૮ ૬૮ 

૨ અમદાવાદ ૪૯ ૧૦૦ 
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 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 

કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ 
નાં 

વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી, િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ, 
િગા-૩  

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ વડોદરા ૨૨ ૦૬ ૩૧ ૩૭ 

૨ અમદાવાદ ૩૫ ૧૪ ૭૭ ૨૩ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માક્રહતી પત્રિ-અ 
મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 

પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. 
વજલ્લાનુાં 
નામ 

જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ ખાલી 

જગ્યાની સાંખ્યા 
પ ુધન વનરી િ િગા-૩ ખાલી 

જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ વડોદરા 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૩ 

એક િી બે વર્ષ સધુીની ૦૩ ૦૫ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૩ ૦૫ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૦ ૨૪ 

િુલ ૦૬ ૩૭ 

૨ અમદાવાદ 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૪ ૦૫ 

એક િી બે વર્ષ સધુીની ૦૫ ૦૫ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૪ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૪ ૦૯ 

િુલ ૧૪ ૨૩ 

--------- 

૨૪૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસ 

* ૧૮૦૭૮ શ્રી  ાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતધારા હેઠળની જમીન 
ખરીદ સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૧) ૭૧૭ કેસો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) ૬૭૭ કેસો 
--------- 

૨૪૪ 
અમરેલી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૯૫ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી સ્જલ્લામાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો 
સ્નકાલ બાકી છે, અને 

  (૧) ૯૦૭૭ 

 (૨) ઉક્ત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે 

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

--------- 
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૨૪૫ 
મહીસાગર અને દાહોદ વજલ્લામાાં પ ુ વચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૬૫ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહા  (બાલાસ્સનોર) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર અને 

દાહોદ જીલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન 

સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ 

નાં 
વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી િગા-૨ 

ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ મહીસાગર ૧૫ ૩૫ 

૨ દાહોદ ૨૨ ૬૦ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ 

નાં 
વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી, િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ, 

િગા-૩  

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ મહીસાગર ૧૦ ૦૫ ૨૪ ૧૧ 

૨ દાહોદ ૧૪ ૦૮ ૩૨ ૨૮ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માક્રહતી પત્રિ-અ 

મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 

આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 

સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 

ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 

પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 

સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ િગા-૩ ખાલી 

જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ મહીસાગર 

એક વર્ષિી ઓછા 

સમયિી 
૦૧ ૦૧ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૦ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૨ ૧૦ 

િુલ ૦૫ ૧૧ 

૨ દાહોદ 

એક વર્ષિી ઓછા 

સમયિી 
૦૦ ૦૧ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૧૧ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૪ ૦૮ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૩ ૦૮ 

િુલ ૦૮ ૨૮ 

--------- 
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૨૪૬ 
આ ાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નિા ટયુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૫૭ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  
 

 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

આ ાંદ વજલ્લોઃ- 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂણષ ગામો માંજુર પૂણષ 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૦૭ ૦૭ ૦૭ ૧ ૧ ૧ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૧૦ ૧૦ ૦૫ ૦૬ ૦૬ ૦૧ 

પાંચમહાલ વજલ્લો 
િર્ા ટ્યબુિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂણષ ગામો માંજુર પૂણષ 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૪૨ ૧૧૭ ૧૧૭ ૦૩ ૦૩ ૦૩ 

૨૦૧૮-
૧૯ 

૩૩ ૮૩ ૨૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે આણાંદ અને પાંચમહાલ જીલ્લામાાં એક પણ 
ફરીયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૨૪૭ 
 મનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં લેન્ડએ માંજૂર િરેલ િમીટી ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૧૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર લેન્દ્ડ 
કમીટીએ ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર 
કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા 
લાભાિીઓ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
જામનગર સ્જલ્લામાાં ૧૮ અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં ૦૩ 
લાભાિીઓ છે. 

 (૨) લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શા છે, અને  

  (૨) પ્લોટની માપણી બાકી હોવાિી.  

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને બનતી ત્વરાએ પ્લોટનો કબજો 
અને સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૪૮ 
આ ાંદ વજલ્લામાાં માનિ ગરીમા યોજના 

* ૧૮૧૬૪ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં 
માનવ ગક્રરમા યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્વકસતી 
જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૭૬૨ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૭૬૨ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ટુલ સ્ક્સ સ્વતરણ કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) ૭૬૨ 

 --------- 

૨૪૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ઢોરિાડા  

* ૧૯૩૮૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ, 
૨૦૧૮-૧૯માાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ 
તાલુકા સ્વરમગામ, દેત્રોજ તિા માાંડલમાાં કોઈ ઢોરવાડા ચાલુ 
નિી જિેી સ્વગત શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય છે? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-
૨૦૧૮ના ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ ની 
શરત નાં.૧૩ મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા 
તીવ્ર દુષ્કાળગગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ 
સુધી વધારી શકાય છે. 

--------- 

૨૫૦ 
પાટ  અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીન રી-સિેની િામગીરી પૂ ા િરિા બાબત 

* ૧૯૩૬૮ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર જમીન રી-સવેની કામગીરી 
કેટલા ગામોમાાં પૂણષ કરવામાાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાાં 
૩૧૫ ગામોની તિા બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૧૨૩૭ ગામોમાાં 
જમીન રી-સવેની કામગીરી પૂણષ કરવામાાં આવી છે. 

 (૨) રી-સવે દરમ્યાન ઉક્ત સ્જલ્લાવાર કેટલા સવે 
નાંબર/બ્લોક નાંબરના ક્ષેત્રફળમાાં મૂળ ક્ષેત્રફળ કરતાાં વધુ 
ક્ષેત્રફળ કરતાાં વધુ કે્ષત્રફળ માલૂમ પડેલ છે, અને 

  (૨) રી-સવે દરમ્યાન મૂળ ક્ષેત્રફળ કરતાાં વધુ ક્ષેત્રફળ 
માલૂમ પડેલ સવે નાંબર/બ્લોક નાંબરની સાંખ્યા પાટણ સ્જલ્લામાાં 
૧૬૨૮૪ તિા બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૪૮૪૫૭૮ છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્જલ્લાવાર ખાતેદારોને મુળ ક્ષેત્રફળ કરતાાં વધુ 
ક્ષેત્રફળ હોવા અાંગેની જાણ કરવામાાં આવી? 

  (૩) ઉક્ત સ્જલ્લાવાર ખાતેદારને મુળ ક્ષેત્રફળ કરતાાં વધુ 
ક્ષેત્રફળ હોવા અાંગેની જાણ કરવાની િતી નિી. પરાંતુ ગામના 
પ્રમોલગેશન સમયે ગામો નોટીસ પ્રસ્સધ્ધ કરવામાાં આવે છે 
અને તમામ ખાતેદારશ્રીઓને એલ.પી.એમ. સ્વતરણ પણ 
કરવામાાં આવે છે, અને રેકડષ  પ્રમોલગેશન જાહેર કરવામાાં 
આવેલ તેની પણ ગામે નોટીસ પ્રસ્સધ્ધ કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૫૧ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં લેન્ડએ માંજૂર િરેલ િમીટી ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૯૨ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ ઘરિાળના 
પ્લોટ માંજુર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન  
સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

  (૧) એક પણ નહી. 
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 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 

કારણો શા છે, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે ? 

 

--------- 

૨૫૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૨ શ્રી અરવિાંદભાઇ રા ા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૬૧ 

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

  (૨) ૨૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૫૦,૨૮,૦૦૦/- 

--------- 

૨૫૩ 
રાજ્યમાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ની જગ્યાઓ 

* ૧૯૩૯૭ શ્રી નૌ ાદ સોલાંિી (દસાડા) : ચૌદમી ગુજરાત સ્વધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૨-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંસ્કત પ્રશ્ન િમાાંક : ૫૭૯ (અગ્રતાિમ-૧૮૩) ના અનુસાંધાને માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૬ની સ્થિસ્તએ 
પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની ૩૭૦ અને તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૭ની સ્થિસ્તએ ૩૭૨ જગ્યાઓ ખાલી હતી, તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાાં 
આવી, અને  

  (૧) ૧૪૪  

 (૨) ઉક્ત બાકી ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૨) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની ખાલી જગ્યાઓ 

ભરવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ દસ વર્ીય 
ભરતી કેલેન્દ્ડર મુજબ જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૨૫૪ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૪૯ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં કુવાંરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ વલસાડ સ્જલ્લામાાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૮૮  

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૫૭૭  

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૫૭.૭૦ લાખ 
--------- 
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૨૫૫ 
 મનગર વજલ્લામાાં સત્યિાદી રા  હકર ચાંર મર ોત્તર સહાય યોજના 

* ૧૮૨૪૧ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

  (૧) ૨૧૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૨૧૧ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?
  

  (૩) રૂ।.૧૦,૫૫,૦૦૦/- 

--------- 

૨૫૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં માનિ ગરીમા યોજના 

* ૧૮૧૬૨ શ્રી કિતીવસાંહ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં માનવ ગરીમા યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૫૧૦ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૫૧૦ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ટુલ સ્ક્સ સ્વતરણ કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) ૫૧૦ 

--------- 

૨૫૭ 
અમદાિાદ  હેર અને વજલ્લામાાં િેમીિલ ઉત્પાદન િરતા એિમોમાાં તપાસ 

* ૧૯૫૦૮ શ્રી   લેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં કેમીકલ ઉત્પાદન કરતા 

એકમોમાાં ડાયરેક્ટર ઓફ ઇન્દ્ડર થટર ીયલ સેફ્ટી એન્દ્ડ હેલ્િની 
કચેરી દ્વારા કેટલા એકમોમાાં ઇન્દ્થપેક્શન કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) અમદાવાદ શહેર  – ૧૫૬૬ 
  અમદાવાદ સ્જલ્લો – ૫૨૧ 

 (૨) આ ઇન્દ્થપેક્શન દરમ્યાન કયા પ્રકારની કેટલી 
ગેરરીસ્તઓ જણાઇ, 

  (૨) મશીન ગાડષ , હેલ્િ એન્દ્ડ સેફ્ટી પોસ્લસી, ઓન સાઈટ 
ઇમરજન્દ્સી પ્લાન, મશીન ટેથટીંગ, થટેસ્બલીટી સટીક્રફકેટ, 
ઓળખકાડષ, હક્કરજા કાડષ , હક્ક રજા રજીથટર, હાજરીપત્રક, 
પગાર પત્રક, અકથમાતની જાણ, વકષ  પરમીટ સીથટમ, આરોગ્ય, 
કલ્યાણ સ્વગેરે જવેી અમદાવાદ શહેરમાાં ૨૩૭ અને અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાાં ૦૩ એમ કુલ ૨૪૦ ગેરરીસ્તઓ જણાઇ આવેલ છે. 

 (૩) તે અાંગે જવાબદારો સામે શુાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, 
અને 

  (૩) તે અાંગે અમદાવાદ શહેરમાાં ૪૦ કારખાના સામે ૨૦૨ 
કેસો અને સ્જલ્લામાાં ૦૨ કારખાના સામે ૦૩ કેસો નામ. કોટષમાાં 
દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેમીકલ ઉત્પાદન કરતા એકમોમાાં 
ડાયરેક્ટર ઓફ ઈન્દ્ડથટર ીયલ સેફ્ટી એન્દ્ડ હેલ્િની કચેરી દ્વારા 
એકપણ વખત ઇન્દ્થપેક્શન કરવામાાં ન આવ્યુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે ? 

  (૪) એક વખત ઇન્દ્થપેક્શન કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૫૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િુાંિરબાઇનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૯ શ્રી ભીખાભાઇ બાર યા (પાલીતાણા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઇનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૮૧  

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, અને   (૨) ૧૪૪૪ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૪૪.૪૦ લાખ 

--------- 

૨૫૯ 
રાજ્યમાાં ઉદ્યોગોમાાં ૮૫ ટિા સ્થાવનિોને રોજગારી 

* ૧૯૩૦૭ શ્રી જ પાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં થિપાતા ઉદ્યોગોમાાં ૮૫ ટકા થિાસ્નકોને 
રોજગારી આપવાની સરકારની નીસ્ત છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા જી 

 (૨) વડોદરા સ્જલ્લામાાં થિપાતા ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં ૮૫ 
ટકા થિાસ્પકોને રોજગારી ન અપાતી હોવાની હકીકતિી સરકાર 
વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા જી. 
શ્રમ અને રોજગાર સ્વભાગના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની 
જોગવાઈ અન્દ્વયે દર છ માસે જુન અાંસ્તત અને ડીસેમ્બર અાંસ્તત 
થિાસ્નક રોજગારીની માક્રહતી એકત્ર કરવામાાં આવતી હોઇ, 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ વડોદરા જીલ્લામાાં આવેલ 
(૧) કેન્દ્ર સરકારના જાહેર સાહસો ના કુલ ૦૩ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 
(૨) ખાનગી કે્ષત્રના ઉત્પાદનલક્ષી કુલ ૬૬૧ એકમો પૈકી 
૬૫૮ એકમોની માક્રહતી મળેલ છે જ ે પૈકી ૫ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 
(૩) રાજ્ય સરકારના જાહેર સાહસોના તમામ ૦૭ એકમોમાાં 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાય છે. 

 (૩) જો હા, તો આ ઔદ્યોસ્ગક એકમોમાાં ૮૫ ટકા 
થિાસ્નકોને રોજગારી ન અપાતી હોવાના કારણો શાાં છે ? 

  (૩) (૧) કેન્દ્ર સરકાર હથતકના જાહેર સાહસોમાાં 
કેન્દ્રીયકૃત કક્ષાએિી ભરતી, બદલી, બઢતી િતી હોઇ 
થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 
(૨) મેનેજરીયલ/સુપરવાઈઝર કક્ષામાાં જ ેતે કે્ષત્રના જરૂક્રરયાત 
મુજબના અનુભવી થિાસ્નક ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન િવાના 
કારણોસર થિાસ્નકોની સ્નયત ટકાવારી જળવાતી નિી. 
(૩) મલ્ટીનેશનલ કાંપની અને તેની શાખાઓ ભારતમાાં આવેલ 
હોવાિી બદલી કે નવી ભરતી અન્દ્ય રાજ્યોમાાં િતી હોઇ, 
ટકાવારી જાળવવામાાં તફલીફ િતી હોય છે. 

--------- 

૨૬૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં માનિ ગરીમા યોજના 

* ૧૮૧૬૧ શ્રી   ીિાન્ત પાંડ્યા (ક્રડસા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં માનવ ગરીમા યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૧) ૫૧૦ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૫૧૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ટુલ સ્ક્સ સ્વતરણ કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) ૫૧૦ 

--------- 

૨૬૧ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં પ ુ વચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૦૬ શ્રી વિજ ે મેર   (મોરબી) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન 

સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે,  

  (૧)  

અ.નાં વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી િગા-૨ની 

માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ મોરબી ૧૨ ૪૯ 

૨ રાજકોટ ૩૮ ૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને  

  (૨)  

અ.નાં વજલ્લો 

 

પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરાયેલ 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ મોરબી ૧૨ ૦૦ ૨૭ ૨૨ 

૨ રાજકોટ ૨૭ ૧૧ ૪૩ ૪૯ 

 સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી 

પત્રિ-અ મુજબ છે. 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 

આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 

સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 

ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 

પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 

સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે.  

પત્રિ-અ 

અ.નાં વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ ખાલી જગ્યાની  

સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ ખાલી જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ 

મોરબી 
 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૫ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૪ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૫ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૦ ૦૮ 

િુલ ૦૦ ૨૨ 

૨ 

 રાજકોટ 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૩ ૦૮ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૩ ૦૯ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૭ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૫  ૨૫ 

િુલ ૧૧ ૪૯ 
--------- 
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૨૬૨ 
 ોટાઉદેપુર અને નમાદા વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૭૪ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર અને 
નમષદા સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે,  

  (૧)  
અ.નાં વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી િગા-૨ની 

માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ છોટાઉદેપુર ૧૩ ૫૯ 

૨ નમષદા ૨૦ ૪૫ 

  
 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને  

  (૨)  
અ.નાં વજલ્લો 

 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ છોટાઉદેપુર ૦૯ ૦૪ ૨૪ ૩૫ 

૨ નમષદા ૧૪ ૦૬ ૧૧ ૩૪ 

 સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી 
પત્રિ-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે.  

પત્રિ-અ 

અ.નાં વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

પ ુધન વનરી િ 
િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ 

છોટાઉદેપુર 

 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૦ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૭ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૫ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૩ ૨૩ 

િુલ ૦૪ ૩૫ 

૨ 

 નમષદા 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૨ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૩ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૧ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૩  ૨૮ 

િુલ ૦૬ ૩૪ 

--------- 

૨૬૩ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૯ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા  યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૫૯ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 

આવી, અને 

  (૨) ૫૯ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૧૧,૫૮,૦૦૦/- 

--------- 

૨૬૪ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૬૨ શ્રી િર નભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 

મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં મહેસાણા 

સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૧૯ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 

અને 

  (૨) ૧૦૫૩ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૦૫.૩૦ લાખ 

--------- 

૨૬૫ 
િડોદરા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૬૪ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 

મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં વડોદરા 

સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૬૬૬ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 

અને 

  (૨) ૬૬૧ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૬૬.૧૦ લાખ 

--------- 

૨૬૬ 
ખેડા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૨ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 

મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ખેડા 

સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૩૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 

અને 

  (૨) ૫૨૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૫૨.૬૦ લાખ 

--------- 
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૨૬૭ 
 ોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના  

* ૧૮૨૩૫ શ્રી મુિે ભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષમાાં છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા  યોજના હેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૫૫ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ માંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ૧૫૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૨૪,૬૬,૦૦૦/- 

--------- 

૨૬૮ 
મોરબી વજલ્લામાાં સરસ્િતી સાધના યોજના 

* ૧૮૨૪૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મોરબી સ્જલ્લામાાં સરથવતી સાધના યોજના હેઠળ 
સાયકલ મેળવવા માટે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં અનુસૂસ્ચત જાસ્તની 

સ્વદ્યાિીઓની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૪૦૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને   (૨) ૪૦૧ 
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સાયકલ આપવામાાં આવી?   (૩) ૪૦૧ 

--------- 

૨૬૯ 
આ ાંદ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૪૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષવાર આણાંદ અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા 

ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી 

ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 

કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

આ ાંદ વજલ્લોઃ- 
િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજૂર પૂ ા ગામો માંજૂર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૭ ૦૭ ૦૭ ૧ ૧ ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦ ૧૦ ૦૫ ૦૬ ૦૬ ૦૧ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લોઃ- 
િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજૂર પૂ ા ગામો માંજૂર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૩ ૮૭ ૮૭ ૦૭ ૦૭ ૦૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૮ ૬૫ ૪૮ ૦૪ ૦૪ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 

નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 

ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 

મળવા બાબતે આણાંદ અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં એક પણ 

ફક્રરયાદ મળેલ નિી. 

--------- 
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૨૭૦ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના  

* ૧૮૨૧૭ શ્રી પ્રવિ ભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા  યોજના 
હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૭૫ 

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

  (૨) ૭૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૧૧,૦૭,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭૧ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૧૮ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના 
હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૭૫ 

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

  (૨) ૭૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૧૧,૦૭,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭૨ 
ગીર સોમનાથ અને  મનગર વજલ્લામાાં નિા ટયુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૩૦ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગીર સોમનાિ અને જામનગર સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  
 
 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

ગીર સોમનાથ વજલ્લોઃ- 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧ ૧૧ ૧૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૮ ૦૮ ૦૬ ૦૪ ૦૪ ૦૦ 

ભાિનગર વજલ્લો 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૯ ૧૧ ૧૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૨ ૬૮ ૬૮ ૨ ૨ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે ગીર સોમનાિ અને જામનગર જીલ્લામાાં એક પણ 
ફરીયાદ મળેલ નિી. 

--------- 
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૨૭૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૬૦ શ્રી િે ુભાઈ નાિરા ી (ગારીયાધાર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૮૧ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૧૪૪૪ 

 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૪૪.૪૦ લાખ. 
--------- 

૨૭૪ 
આ ાંદ વજલ્લામાાં ઈન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૭૭ શ્રી મહે િુમાર 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 ઈન્દ્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ આણાંદ (ગ્રામ્ય) ૨૨૨૫ 

૨ આણાંદ (શહેર) ૯૦ 

૩ ઉમરેઠ ૯૨૭ 

૪ આાંકલાવ ૨૦૨૨ 

૫ બોરસદ ૩૭૭૩ 

૬ પેટલાદ ૩૪૫૧ 

૭ સોજીત્રા ૮૩૬ 

૮ તારાપુર ૯૩૩ 

૯ ખાંભાત ૨૦૧૪ 

િુલ ૧૬૨૭૧ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ આણાંદ (ગ્રામ્ય) ૧૪૫૯ ૭૬૬ 

૨ આણાંદ (શહેર) ૬૪ ૨૬ 

૩ ઉમરેઠ ૮૪૫ ૮૨ 

૪ આાંકલાવ ૧૮૮૯ ૧૩૩ 

૫ બોરસદ ૩૦૬૪ ૭૦૯ 

૬ પેટલાદ ૨૮૬૭ ૫૮૪ 

૭ સોજીત્રા ૭૦૨ ૧૩૪ 

૮ તારાપુર ૮૬૩ ૭૦ 

૯ ખાંભાત ૧૫૬૧ ૪૫૩ 

િુલ ૧૩૩૧૪ ૨૯૫૭  
 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી. 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર  ઘરાવતા ન હોવાિી. 

૩ થિળે રહેતા ન હોવાિી. 

૪ અવસાન િવાિી.  
--------- 
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૨૭૫ 
અનુસૂવચત  વતના વિદ્યાથીઓને ફુડ બીલ સહાય 

* ૧૯૫૦૫ શ્રી પ્રવિ ભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં કોલેજ 
સાંલગ્ન છાત્રાલયોમાાં પોથટ મેટર ીક અભ્યાસ કરતા અનુસૂસ્ચત 
જાસ્તના સ્વદ્યાિીઓને ફુડ બીલ સહાય આપવાની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તેમાાં ઉકત સ્થિસ્તએ ફુડ બીલ સહાય 
કેટલી આપવામાાં આવે છે, 

  (૨) ૧૦ માસ માટે પ્રસ્તમાસ રૂ.૧૨૦૦/- 

 (૩) ઉકત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૩) વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માાં રૂ.૨૦૦/- નો વધારો. 

 (૪) તે અન્દ્વયે ઉકત સ્થિસ્તએ બોટાદ અને ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને કેટલી રકમની 
સહાય આપવામાાં આવી ?  

  (૪) સ્વદ્યાિીઓ-૮૦૨ સહાય રૂ.૮૬,૯૩,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં જમીન રી-સિેમાાં  વતઓ 

* ૧૯૩૯૪ શ્રી રાજ ેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ધાંધુકા અને બરવાળા તાલુકામાાં જમીન 
રી-સવેની કામગીરીમાાં ક્ષસ્તઓની કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧),  (૨) અને (૩)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ધાંધુકા અને બરવાળા 
તાલુકા (હાલ બોટાદ સ્જલ્લો)માાં જમીન રીસવેની કામગીરીમાાં 
ક્ષસ્તઓની મળેલ અરજીઓ તેમજ તે પૈકી સ્નકાલ કરેલ અને 
પડતર અરજીઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિા મળેલ 
અરજી 

વનિાલ િરેલ 
અરજી 

પડતર 
અરજી 

૧ ધાંધુકા ૧૩૮૨ ૧૦૮૫ ૨૯૭ 

૨ બરવાળા ૧૩૬૭ ૧૦૪૦ ૩૨૭ 

 ઉકત પડતર અરજીઓનો અરજદારશ્રીઓનો રૂબરૂ સાંપકષ  
કરી શક્ય એટલો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરી ક્ષસ્તઓ દૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો 
સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં સ્નકાલ કરવામાાં આવશે ?  

 

--------- 

૨૭૭ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૮ શ્રીમતી ગીતાબા  ડે  (ગોંડલ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજકોટ 

સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૧૪ 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૯૧૧ 

 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૯૧.૧૦ લાખ. 
--------- 
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૨૭૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતઓની ફકરયાદો 

* ૧૯૩૭૭ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : ચૌદમી ગુજરાત સ્વધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં 
રજૂિયેલ તારાાંસ્કત પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૮૬૭ (અગ્રતા િમ-૧૬૪) ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ મુખ્યમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં 
૮૩૫૦ ફક્રરયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ફક્રરયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તમામ ૮૩૫૦ 
ફક્રરયાદોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી ફક્રરયાદોનો સ્નકાલ ક્યા 

કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત બાકી ફક્રરયાદોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહા  (દહેગામ) : માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 
હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

ગાાંધીનગર ૨૮૧૧ 

માણસા ૨૪૩૧ 

કલોલ ૨૬૧૩ 

દહેગામ ૩૧૩૭ 

િુલ ૧૦૯૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 
આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૦૯૯૨ 

માંજુર નોંધો ૮૬૧૨ 

નામાંજુર નોંધો ૨૫૫  
 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. પેઢીનામામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 
૨. મરણ દાખલો રજુ કરેલ ન હોવાિી. 
૩. સોગાંદનામુાં રજૂ કરેલ ન હોવાિી. 

--------- 

૨૮૦ 
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં સાઈિલોન સેન્ટર 

* ૧૯૩૦૮ શ્રી બાબુભાઈ િા  (માાંગરોળ) : માનનીય ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં કેટલા સાઈકલોન સેન્દ્ટર 
બનાવવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં ૧૮ સાયકલોન સેન્દ્ટર 
બનાવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ એક સાયકલોન સેન્દ્ટર બનાવવા 
માટે કેટલો ખચષ િાય છે ?  

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ એક સાયકલોન સેન્દ્ટર બનાવવા માટે 
અાંદાસ્જત ખચષ રૂસ્પયા ૩.૫૦/- કરોડ િાય છે. 

--------- 
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૨૮૧ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્  વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૩૫૬ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય પ ુપાનલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  

અ. 
ન. 

વજલ્લો પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ માંજૂર મહેિમ 

પ ુધન વનરી િ  
િગા-૩ માંજૂર મહેિમ 

૧ બનાસકાાંઠા ૬૪ ૧૧૧ 

૨ કચ્છ ૪૪ ૯૮ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 

કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અ.ન. વજલ્લો પ ુવચકિત્સા અવધિારી,  

િગા-૨ 
પ ુધન વનરી િ,  

િગા-૩ 

ભરેલી 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરેલી 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

૧ બનાસકાાંઠા ૫૭ ૦૭ ૮૮ ૨૩ 

૨ કચ્છ ૧૯ ૨૫ ૨૨ ૭૬ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી  

પત્રિ-અ મુજબ છે. 
 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં આયોજન 
છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી, વગષ-૨ની અને પશુધન 
સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક, વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે ? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી  

િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 
પ ુધન વનરી િ  

િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ બનાસકાાંઠા 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૧ ૦૩ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૨ ૦૭ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૪ ૧૩ 

િુલ ૦૭ ૨૩ 

૨ કચ્છ 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૧ ૦૧ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૪ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૧૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૨૩ ૬૧ 

િુલ ૨૫ ૭૬ 

--------- 

૨૮૨ 
રાજ્યમાાં વબનખેતી વપ્રમીયમ અને એન.એ.ની અરજી માટે ફી 

* ૧૯૩૭૧ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં એક જ 
સવે નાંબરની જમીનને સ્બનખેતી સ્પ્રમીયમ અને એન.એ. બન્ને 
પરવાનગી માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા સમયે પ્રસ્ત ચો.મી. 
કેટલી ફી ભરવાની રહે છે, 

  (૧) સ્બનખેતી સ્પ્રમીયમ અને એન.એ. બન્ને પરવાનગી 
માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા સમયે ૭/૧૨માાં દશાષવેલ 
ક્ષેત્રફળ મુજબનુાં ચો.મી. દીઠ રૂ.૦.૫૦ લેખે પ્રોસેસ ફી ભરવાની 
રહે છે. 
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 (૨) ઉક્ત વસુલવામાાં આવતી ફી જટેલી જમીનમાાં 

સ્બનખેતી કે સ્પ્રમીયમમાાં મુકે તે મુજબ ફી વસુલવામાાં આવે છે કે 
૭/૧૨માાં દશાષવેલ પુરી જમીનમાાં, અને 

  (૨) થિુટીની ફી ૭/૧૨માાં દશાષવેલ ક્ષેત્રફળ મુજબ 

લેવામાાં આવે છે જ્યારે સ્બનખેતી માટેના રૂપાાંતર કર અને અન્દ્ય 
ઉપકર તિા સ્પ્રમીયમની રકમ માાંગણી હેઠળના સ્વથતારના 
ક્ષેત્રફળ મુજબ લેવામાાં આવે છે. 

 (૩) ૭/૧૨માાં દશાષવેલ ફી પુરી જમીનમાાં વસુલવામાાં 
આવતી હોય તેવા સ્કથસામાાં અમુક ભાગ જ સ્પ્રમીયમ કે એનએ 
િાય તેવા સ્કથસામાાં બાકીની રકમ પરત કરવામાાં આવે છે કે 
કેમ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૮૩ 
 મનગર અને દિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૧૫ શ્રી પ્રવિ ભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧)  
અ. 
ન. 

વજલ્લો પ ુવચકિત્સા અવધિારી  
િગા-૨ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ  
િગા-૩ની માંજૂર 

જગ્યા 

૧ જામનગર ૨૪ ૩૫ 

૨ દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૧૪ ૧૯ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અ. 
ન. 

વજલ્લો પ ુવચકિત્સા 
અવધિારી, િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ,  
િગા-૩ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ જામનગર ૧૭ ૦૭ ૧૬ ૧૯ 

૨ દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૦૮ ૦૬ ૦૮ ૧૧ 

સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માહીતી  
પત્રિ-અ મુજબ છે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 
આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને પશુધન સ્નરીક્ષક 
વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી ઝડપિી 
ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની પાંચાયત 
કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ સ્નમાષણ સ્વભાગ 
દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે ? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી  

િગા-૨ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 
પ ુધન વનરી િ  

િગા-૩ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ જામનગર 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૦ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૧ ૦૫ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૧ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૬ ૧૩ 

િુલ ૦૭ ૧૯ 

૨ દેવભૂસ્મ-દ્વારકા 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૦ 

એક િી બે વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૪ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૨ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૬ ૦૫ 

િુલ ૦૬ ૧૧ 

--------- 
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૨૮૪ 
નમાદા અને બોટાદ વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૮૦ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા ગામોના, પીવાના પાણી 
માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના 
કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને  
 

 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 
નમાદા વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામ માંજુર પૂ ા ગામ માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૨ ૫૪ ૫૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૬ ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બોટાદ વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિી 

ગામ માંજુર પૂ ા ગામ માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૩ ૨૭ ૧૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે નમષદા અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં એક પણ ફરીયાદ 
મળેલ નિી. 

--------- 

૨૮૫ 
િડોદરા વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૬ શ્રીમતી મનીર્ા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા  
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં વડોદરા સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળલે અરજીઓ 

૧ મામ. પૂવષ ૫૫ 

૨ મામ. પસ્િમ ૧૦ 

૩ મામ. ઉત્તર ૪ 

૪ મામ. દસ્ક્ષણ ૭ 

૫ મામ. વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૫ 

૬ પાદરા  ૬૭ 

૭ કરજણ ૭૮ 

૮ સ્શનોર ૫ 

૯ સાવલી ૬૯ 

૧૦ ડેસર ૪૩ 

૧૧ ડભોઈ ૧૨૮ 

૧૨ વાઘોક્રડયા ૧૪ 

િુલ ૪૯૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ મામ. પૂવષ ૩૫ ૨૦ 

૨ મામ. પસ્િમ ૬ ૧ 

૩ મામ. ઉત્તર ૩ ૦ 

૪ મામ. દસ્ક્ષણ ૪ ૩ 
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૫ મામ. વડોદરા ગ્રામ્ય ૮ ૭ 

૬ પાદરા  ૫૫ ૪ 

૭ કરજણ ૩૯ ૩૩ 

૮ સ્શનોર ૪ ૧ 

૯ સાવલી ૫૬ ૧૩ 

૧૦ ડેસર ૨૮ ૧૫ 

૧૧ ડભોઈ ૧૦૨ ૨૬ 

૧૨ વાઘોક્રડયા ૧૧ ૦ 

િુલ ૩૫૧ ૧૨૩  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ 
િયેલ ન હોવાિી. 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્ક્તની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને ૬૦ 
િી વધુ હોવાિી. 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્ક્તની અરજી હોવાિી. 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી.  
--------- 

૨૮૬ 
મહીસાગર અને ભરૂચ વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૮૩ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ભરૂચ અને મહીસાગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત  લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન 
આપવાના કારણો શા છે, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
  

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૨૮૭ 
ખેડા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૬૩ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ખેડા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા ગામોના 
પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી ઓવરહેડ 
ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ કામો પૈકી 
કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  

 
 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 
ખેડા વજલ્લોઃ- 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૩ ૧૩ ૧૧ ૦૨ ૦૨ ૦૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૪ ૧૪ ૧૨ ૦૧ ૦૧ ૦ 

અરિલ્લી વજલ્લોઃ- 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૫ ૨૫ ૨૫ ૦૫ ૦૬ ૦૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦૯ ૦૯ ૦૨ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 

નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 

મળવા બાબતે ખેડા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં એક પણ ફરીયાદ 
મળેલ નિી. 

--------- 

૨૮૮ 
ગાાંધીનગર અને મહેસા ા વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૩૮૩ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ગાાંધીનગર અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 

ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  
 
 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 
ગાાંધીનગર વજલ્લોઃ- 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૨ ૫૨ ૫૨ ૦૮ ૦૯ ૦૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૦ ૪૦ ૩૪ ૦૭ ૦૭ ૦૫ 

મહેસા ા વજલ્લોઃ- 

િર્ા ટ્યુબિેલ ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૩ ૮૩ ૮૩ ૧૬ ૧૬ ૧૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૨ ૯૨ ૬૯ ૨૩ ૨૩ ૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 

ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે ગાાંધીનગર અને મહેસાણા સ્જલ્લામાાં એક પણ 

ફરીયાદ મળેલ નિી. 
--------- 

૨૮૯ 
 ોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૬ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 

કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૫૫ 

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

  (૨) ૧૫૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ. ૨૪,૬૬,૦૦૦/- 

--------- 

૨૯૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતની ફરીયાદો 

* ૧૯૩૮૫ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ 

*પ્રશ્નિમાાંકઃ ૮૬૩ (અગ્રતા-૭૬) ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની 
૧૫,૪૯૭ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની ૧૫,૪૯૭ ફરીયાદોનો 
સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી ૧૩,૪૪૫ ફરીયાદોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કયા 

કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ૨૦૫૨ ફરીયાદોનો સ્નકાલ 

કાયષભારણ, અન્દ્ય કામગીરી તિા લોકસભા સામાન્દ્ય ચૂાંટણી 

જવેા કારણોસર બાકી રહેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 

કરવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત ફરીયાદોનો સત્વરે સ્નકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૯૧ 
સાબરિાાંઠા અને દાહોદ વજલ્લામાાં લેન્ડ િવમટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૬૯ શ્રી ભાિે ભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

સાબરકાાંઠા અને દાહોદ જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 

ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 

સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે, 

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

થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 

સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૦૭ અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં ૧૪ લાભાિીઓ 

છે. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 

કારણો શા છે, અને  

  (૨) સાબરકાાંઠા જીલ્લામાાં ગામતળ અને ગૌચર દબાણ 

લગોલગ હોઈ, સનદ અને કબજો સોંપવાના બાકી છે. તિા 

દાહોદ જીલ્લામાાં જમીન સ્વવાદનો પ્રશ્ન હોઈ પ્લોટનો કબજો 

સોંપવાના બાકી છે.  

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 

કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને બનતી ત્વરાએ પ્લોટનો કબજો 

અને સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૯૨ 
સુરત અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૮૬ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષવાર સુરત અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા 

ગામોના, પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી 

ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 

કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

સુરત વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજૂર પૂ ા ગામો માંજૂર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૩ ૪૩ ૪૩ ૦૬ ૦૬ ૦૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૪ ૫૪ ૪૨ ૦ ૦ ૦ 

અમદાિાદ વજલ્લોઃ- 
િર્ા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજૂર પૂ ા ગામો માંજૂર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૭ ૪૭ ૪૭ ૧૪ ૧૪ ૧૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૮ ૫૮ ૩૧ ૧૪ ૧૪ ૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે સુરત અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં એક પણ 
ફક્રરયાદ મળેલ નિી. 

--------- 
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૨૯૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િુાંિરભાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૭ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજકોટ 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૯૧૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 
અને 

  (૨) ૯૧૧ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૯૧.૧૦ લાખ 
--------- 

૨૯૪ 
મોરબી અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં નિા ટ્યુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૦૯ શ્રી મહમદ િીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા 
ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટ્યુબવેલ તિા નવી 
ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 
કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 
મોરબી વજલ્લોઃ- 

િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજૂર પૂ ા ગામો માંજૂર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૧ ૨૧ ૨૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૯ ૬૬ ૩૭ ૦૨ ૦૨ ૦ 

સુરેન્રનગર વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજૂર પૂ ા ગામો માંજૂર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૬ ૪૧ ૪૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૭ ૧૪૮ ૯૧ ૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં એક પણ 
ફક્રરયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૨૯૫ 
 મનગર વજલ્લામાાં માપ ી રેિડામાાં  વતની ફરીયાદો 

* ૧૯૪૨૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સ.ના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૬-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ 
*પ્રશ્ન િમાાંકઃ ૯૨૧ (અગ્રતા-૧૧૧)ના અનુસાંધાને માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની જામનગર સ્જલ્લામાાં 
૧૪૧૨ ફરીયાદોનો સ્નકાલ કરવાનો બાકી હતો તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
સ્જલ્લામાાં માપણી રેકડષમાાં ક્ષસ્તઓની તમામ ૧૪૧૨ ફરીયાદોનો 
સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી ફરીયાદોનો સ્નકાલ કયા 
કારણોસર બાકી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત બાકી ફરીયાદોનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૯૬ 
ખેડા વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૧ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૨૬૧ 

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

  (૨) ૨૪૦ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૫૦,૨૮,૦૦૦/- 

--------- 

૨૯૭ 
નમાદા વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૪૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરકડયા (કતારગામ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં નમષદા સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૫૭ 

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

  (૨) ૧૫૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૩૫,૫૫,૦૦૦/- 

--------- 

૨૯૮ 
મકહલા લાભાથીઓને બિરા એિમ માટે ના ાાંિીય સહાય 

* ૧૯૧૩૬ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની મક્રહલા લાભાિીઓને બકરા એકમ માટે 
કેટલી નાણાકીય સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે, 

  (૧) યુસ્નટ સ્કાંમતના ૫૦% અિવા મહત્તમ 
રૂ.૪૫,૦૦૦/- બેમાાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે 

 (૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે, અને    (૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦િી 

 (૩) ઉક્ત દરોમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવ્યો? 

  (૩) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં રૂ.૧૫,૦૦૦/-નો 

--------- 

૨૯૯ 
મહેસા ા વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૬૩ શ્રી રમ ભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીચા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં મહેસાણા 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૧૯ 
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 (૨) ત ે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, 

અને 

  (૨) ૧૦૫૩ 

 (૩) ત ેપૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી ?    (૩) રૂ.૧૦૫.૩૦ લાખ 
--------- 

૩૦૦ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પાંકડત દીનદયાળ ઉપાદ્યાય આિાસ યોજના  

* ૧૮૧૫૯ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંક્રડત 
દીનદયાલ ઉપાદ્યાય આવાસ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા 
લાભાિીઓની અરજી મળી, 

  (૧) ૧૯૫૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાિીઓની અરજીઓ માંજુર કરી, 
અને  

  (૨) ૧૯૫૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૯૪૪.૮૦ લાખ 
--------- 

૩૦૧ 
િડોદરા વજલ્લામાાં સાંિટ મોચન યોજના 

* ૧૮૧૮૭ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાાં વડોદરા સ્જલ્લામાાં સાંકટ મોચન યોજના હેઠળ તાલુકાવાર 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

૧ મામ.પૂવષ ૫૫ 

૨ મામ.પસ્િમ ૧૦ 

૩ મામ.ઉત્તર ૪ 

૪ મામ.દસ્ક્ષણ ૭ 

૫ મામ.વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૫ 

૬ પાદરા  ૬૭ 

૭ કરજણ ૭૮ 

૮ સ્શનોર ૫ 

૯ સાવલી ૬૯ 

૧૦ ડેસર ૪૩ 

૧૧ ડભોઈ ૧૨૮ 

૧૨ વાઘોક્રડયા ૧૪ 

િુલ ૪૯૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ મામ.પૂવષ ૩૫ ૨૦ 

૨ મામ.પસ્િમ ૬ ૧ 

૩ મામ.ઉત્તર ૩ ૦ 

૪ મામ.દસ્ક્ષણ ૪ ૩ 

૫ મામ.વડોદરા 
ગ્રામ્ય 

૮ ૭ 
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૬ પાદરા  ૫૫ ૪ 

૭ કરજણ ૩૯ ૩૩ 

૮ સ્શનોર ૪ ૧ 

૯ સાવલી ૫૬ ૧૩ 

૧૦ ડેસર ૨૮ ૧૫ 

૧૧ ડભોઈ ૧૦૨ ૨૬ 

૧૨ વાઘોક્રડયા ૧૧ ૦ 

િુલ ૩૫૧ ૧૨૩  
 (૩) ઉક્ત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોરમાાં સમાવેશ 

િયેલ ન હોવાિી 

૨ મૃત્યુ પામનાર વ્યસ્ક્તની ઉંમર ૧૮ િી ઓછી અને 

૬૦ િી વધુ હોવાિી 

૩ કુટુાંબ તરફિી બીજી વ્યસ્ક્તની અરજી હોવાિી 

૪ બે વર્ષની સમય મયાષદામાાં અરજી કરેલ ન હોવાિી  
--------- 

૩૦૨ 
નમાદા વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૨ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમષદા સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ હક્ક 

માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

નાાંદોદ ૧૬૦૧ 

તીલકવાડા ૧૨૯૭ 

ગરૂડેિર ૧૦૮૯ 

દેડીયાપાડા ૬૦૦ 

સાગબારા ૩૨૮ 

િુલ ૪૯૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, કેટલી નોંધો નામાંજૂર 

કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૪૯૧૫ 

માંજુર નોંધો ૪૧૯૩ 

નામાંજુર નોંધો ૧૮૧  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. પેઢીનામુાં-પાંચક્યાસ રજુ િયેલ ન હોવાિી/સ્વસાંગતતા 

હોવાિી. 

૨.  નામમાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 

૩.  મરણનો દાખલો રજુ િયેલ ન હોવાિી. 

૪. સાધસ્નક કાગળો રજુ િયેલ ન હોવાિી. 

૫. ૧૩૫-ડી ની નોટીસ સાંબાંસ્ધત અરજદારને બજલે ન 

હોવાિી. 

--------- 
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૩૦૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૬૧ શ્રી આર.સી.મિિા ા (મહુવા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુાંવરબાઈનુાં 
મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૮૧ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજૂર કરી, અને   (૨) ૧૪૪૪ 
 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૧૪૪.૪૦ લાખ 

--------- 

૩૦૪ 
જોડીયા તાલુિામાાં ચૌગુલે િાંપનીને જમીન આપિા બાબત 

* ૧૯૫૭૩ શ્રી પુાં ભાઈ િાં  (ઉના) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જામનગર સ્જલ્લાના જોડીયા તાલુકામાાં ચૌગુલે એન્દ્ડ 
કાંપનીને રણજીતપર ખાતે મીઠા ઉદ્યોગ માટે જમીન આપવામાાં 
આવેલ છે તે હકીકત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાચી 
છે? 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કયા પ્રકારની, કેટલા સમય માટે, 
કેટલા ભાડાના દરિી ક્યારે જમીન આપવામાાં આવેલ, 

  (૨) સરકારી જમીન ત્રીસ વર્ષ માટે તા.૧૭-૧૦-૧૭ 
સુધી રૂ.૩૦૦/- પ્રસ્ત હેક્ટર લેખે તિા તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૭ િી 
રૂ.૩૪૫/- પ્રસ્ત હેક્ટર લેખે તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૯ના હુકમિી 
ભાડાપટ્ટો લાંબાવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત લીઝની મુદ્દત પુરી િઈ હોય તો તે જમીનનો 
કબજો ક્યારે લેવામાાં આવ્યો, 

  (૩) ઉક્ત સ્વગતે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ભાડાપટે્ટ કેટલી 
આવક સરકારને િઈ, અને 

  (૪) રૂ.૨૬,૦૩,૬૫૩/- 

 (૫) છેલ્લા બે વર્ષમાાં ભાડુ ભરેલ ન હોય તો મહેસુલ 
સ્વભાગના તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ મુજબ શાાં પગલાાં 
લીધા? 

  (૫) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦૫ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્  વજલ્લામાાં લેન્ડ િવમટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળાના પ્લોટ 

* ૧૯૩૬૫ શ્રી  ીિાભાઈ ભુરીયા (ક્રદયોદર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બનાસકાાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 
ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 
સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૪૨ અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૦૮ લાભાિીઓ 
છે. 

 (૨) લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 
કારણો શાાં છે, અને 

  (૨) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં જ ે તે ગામે ગામતળના ખુલ્લા 
અને બીન સ્વવાદી પ્લોટો ઉપલબ્ધ ન હોય, તિા કચ્છ 
સ્જલ્લામાાં ગામતળ નીમ ન હોવાિી કબજો અને સનદ આપી 
શકાયેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 
કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) બનતી ત્વરાએ કબજો અને સનદ સોંપવામાાં આવશે. 

--------- 
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૩૦૬ 
િડોદરા વજલ્લામાાં ગ ોતધારા હેઠળની જમીનની ખરીદ કિાંમત ભરાયેલ હોય તેિા િેસો  

* ૧૮૧૪૯ શ્રી   લેર્ભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં ખેડૂતોની ગણોતઘારા હેઠળની જમીન ખરીદ 
સ્કાંમત ભરાયેલ હોય તેવા કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) ૪૬૨૨ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બાકી કેસોની સાંખ્યા કેટલી છે?   (૨) શૂન્દ્ય 
--------- 

૩૦૭ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પાલિ માતા-વપતા યોજના 

* ૧૮૨૩૯ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 

વર્ષમાાં રાજકોટ સ્જલ્લામાાં પાલક માતા-સ્પતા યોજના હેઠળ 
કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧) ૧૪૮ 

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

  (૨) ૧૪૫ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ લાભાિીઓને કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) રૂ.૨૩,૪૬,૦૦૦/- 

--------- 

૩૦૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િુાંિરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના 

* ૧૮૨૫૦ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં એક 
વર્ષમાાં કુાં વરબાઈનુાં મામેરૂ યોજના હેઠળ વલસાડ સ્જલ્લામાાં 

સ્વકસતી જાસ્તની કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૫૮૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી કન્દ્યાઓની અરજીઓ માંજુર કરી, અને   (૨) ૫૭૭ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૫૭.૭૦ લાખ 
--------- 

૩૦૯ 
અમરેલી વજલ્લામાાં િોટર ડી-સેલીને ન પ્લાન્ટ 

* ૧૯૪૪૨ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા) :૧૪મી ગુ.સ્વ.સભાના ત્રીજા સત્રમાાં તા.૨૧-૨-૧૯ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ *પ્રશ્ન 
િમાાંકઃ ૧૧૭૦૮ (અગ્રતા-૩૩૩)ના અનુસાંધાને માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લાના પીપાવાવ નજીક સી વોટર ડી-સેલીનેશન પ્લાન્દ્ટ 
થિાપવા સ્નણષય કરેલ હતો તે કાયષવાહી કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) અમરેલી સ્જલ્લાના પીપાવાવના રામપરા-૨ ગામ 
ખાતે ૨૦ એમ.એલ.ડી. ક્ષમતાના સી-વોટર ક્રડ-સેલીનેશન 
પ્લાન્દ્ટના કામોના ટેન્દ્ડરની કાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા થિળે ઉક્ત પ્લાન્દ્ટ થિાપવામાાં 
આવનાર છે, અને 

  (૨) રામપરા-૨ ગામ પાસે. 
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 (૩) ઉક્ત પ્લાન્દ્ટ કેટલી ક્ષમતાનો થિપાનાર છે?   (૩) ૨ કરોડ લીટર (૨૦ એમ.એલ.ડી.) 

--------- 

૩૧૦ 
રાજ્યમાાં વબનઅનામત િગ ની વિવિધ સહાય માટેની અરજીઓ 

* ૧૯૩૫૦ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન  ેખ (દક્રરયાપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રોજગારલક્ષી સહાય, કોસ્ચાંગ સહાય, ટ્યુશન સહાય, 
ભોજન સહાય, સ્વદેશ અભ્યાસ માટે લોન અને ઉચ્ચ અભ્યાસ 
માટે લોન મેળવવા સ્બનઅનામત વગોની કેટલી અરજીઓ 

મળી, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

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

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

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

  (૩) વહીવટી પ્રિીયા પૂણષ િયેિી. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ યોજનાનુાં નામ મળેલ અરજીઓ 

િર્ા ૨૦૧૭-૧૮ િર્ા ૨૦૧૮-૧૯ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧ રોજગારલક્ષી સહાય ૦ ૬૮૯ ૪૭ 

૨ કોસ્ચાંગ સહાય ૦ ૪૦૭ ૧૬૯ 

૩ ટ્યુશન સહાય ૦ ૯૧૫ ૬૦૯ 

૪ ભોજન સહાય ૦ ૭૯૧૮ ૮૪૯૩ 

૫ સ્વદેશ અભ્યાસ લોન ૦ ૪૪૮ ૨૩૧ 

૬ ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન ૦ ૧૭૩ ૪૫ 

પત્રિ-૨ 
ક્રમ યોજના  િર્ા ૨૦૧૭-૧૮ િર્ા ૨૦૧૮-૧૯ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

માંજૂર  નામાંજૂર પડતર માંજૂર  નામાંજૂર પડતર માંજૂર  નામાંજૂર પડતર 

૧ રોજગારલક્ષી સહાય ૦ ૦ ૦ ૩૮૮ ૧૭૩ ૧૨૮ ૩૦ ૦૦ ૧૭ 

૨ કોસ્ચાંગ સહાય ૦ ૦ ૦ ૩૬૭ ૪૦ ૦૦ ૧૬૦ ૦૦ ૦૯ 

૩ ટ્યુશન સહાય ૦ ૦ ૦ ૮૪૧ ૭૪ ૦૦ ૫૮૯ ૨૦ ૦૦ 

૪ ભોજન સહાય ૦ ૦ ૦ ૭૫૩૭ ૩૮૧ ૦૦ ૮૩૦૨ ૧૦૧ ૯૦ 

૫ સ્વદેશ અભ્યાસ લોન ૦ ૦ ૦ ૩૮૪ ૬૪ ૦૦ ૨૨૪ ૦૭ ૦૦ 

૬ ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન ૦ ૦ ૦ ૧૬૫ ૦૮ ૦૦ ૪૧ ૦૪ ૦૦ 

--------- 

૩૧૧ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં બાિી હક્ક પત્રિ નોંધો 

* ૧૮૧૧૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (ક્રહાંમતનગર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં ઈ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી હક્ક પત્રક નોંધોનો સ્નકાલ બાકી 
છે, અને 

  (૧) ૨૧૫૦ 

 (૨) ઉકત બાકી નોંધોનો સ્નકાલ ક્યારે કરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૨) તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉકત તમામ 
બાકી નોંધોનો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૩૧૨ 
રાજ્યમાાં જુના સિે નાંબરને બદલે નિા સિે નાંબરો આપિા બાબત 

* ૧૯૫૬૯ ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

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

ખેડૂતોના જમીનના જુના સવે નાંબરોના થિાને નવા સવે નાંબરો 

આપવામાાં આવે છે તેનો સ્નણષય રાજ્ય સરકારે ક્યારે કયો, 

  (૧) સરકારશ્રી દ્વારા રાજ્યમાાં રી-સરવે કરવાનો સ્નણષય 

કરવામાાં આવેલ હતો. જમીન મહેસૂલ કાયદા અને સ્નયમોમાાં રી 

સવે દરસ્મયાન આપો-આપ નવેસરિી સવે નાંબરો આપવાની 

જોગવાઈ છે. આમ, રાજ્ય સરકારે જુના સવે નાંબરના થિાને 

નવા સવે નાંબરો આપવાનો કોઈ ઈલાયદો સ્નણષય કરેલ નિી. 

 (૨) આ જુના સવે નાંબરોના બદલે નવા સવે નાંબરો 

આપવાના કારણો શા છે, અને 

  (૨) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સ્નયમો-૧૯૭૨ના 

પ્રકરણ-૩ (૩) માાં િયેલ જોગવાઈ અન્દ્વયે ધારણ કરેલી દરેક 

જમીનની જુદી જુદી માપણી કરવી, પ્રત કરવી તિા તેની 

આકારણી કરવી અને તેની હદ સ્નશાનિી જુદી ઠરાવવી અને 

જમીનને લગતા રેકડષમાાં તે સવે નાંબર તરીકે દાખલ કરવાની 

જોગવાઈ છે. 

 (૩) તેના કારણે ખેડૂતોને શુાં ફાયદો િયો ?    (૩) રી સવે દરસ્મયાન જમીનના તમામ થવતાંત્ર 

ટુકડાઓને અલગ નાંબર આપવાની કાયદાકીય જોગવાઈિી નવા 

સવે નાંબર અપાય છે. જનેે કારણે ખેડૂતોની દરેક જમીનના 

અલગ અને થવતાંત્ર ટુકડાઓને અલગ સવે નાંબર મળવાિી તેની 

ચોક્કસ ઓળખ, ઝડપિી અને ચોકસાઈ પૂવષક િઈ શકે છે. 

જિેી ખેડૂતો વચ્ચે તિા સહકારી માંડળી/બેંક/સરકારી કચેરી 

જવેી સાંથિાઓ સાિે પોતાની ચોક્કસ જમીનનો વ્યવહાર 

સુગમતા અને ચોકસાઈિી કરી શકે છે. 

--------- 

૩૧૩ 
તાપી અને િડોદરા વજલ્લામાાં નિા ટયુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૮૮ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર તાપી અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા ગામોના 
પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી ઓવરહેડ 
ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ કામો પૈકી 
કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  
 
 
 
 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

તાપી વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦ ૫૮ ૫૧ ૦૫ ૦૫ ૦૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૯ ૫૧ ૩૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િડોદરા વજલ્લો 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૨ ૨૩ ૨૩ ૦૯ ૧૦ ૧૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૦૪ ૦૪ ૦૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 
નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફક્રરયાદો  પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતે છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 
મળવા બાબતે તાપી અને વડોદરા જીલ્લામાાં એક પણ ફરીયાદ 
મળેલ નિી. 

--------- 
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૩૧૪ 
જૂનાગઢ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં નિા ટયુબિેલ તથા નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

* ૧૯૪૨૩ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જૂનાગઢ) : માનનીય પા ી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વર્ષવાર જૂનાગઢ અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં જીલ્લાવાર કેટલા 

ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા ટયુબવેલ તિા નવી 

ઓવરહેડ ટાાંકીઓ બનાવ્યાના કામો માંજૂર િયા, માંજૂર િયેલ 

કામો પૈકી કેટલા કામો પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને  

 

 

 

 

  (૧) નીચેની સ્વગતે, 

જૂનાગઢ વજલ્લોઃ- 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮ ૧૮ ૧૮ ૦૮ ૦૮ ૦૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૩ ૨૩ ૧૭ ૦૫ ૦૫ ૦૦ 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 
િર્ા નિા ટ્યુબિેલ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ 

ગામો માંજુર પૂ ા ગામો માંજુર પૂ ા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૭ ૧૦ ૧૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮ ૩૧ ૩૧ ૦૫ ૦૫ ૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવા લાયક પાણી 

નહીં મળતુ હોવાની કેટલી ફક્રરયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 

ફક્રરયાદો પરત્વે સરકારે શાાં પગલાાં ભયાષ? 

  (૨) ઉક્ત સ્વગતો છેલ્લા બે વર્ષમાાં પીવાલાયક પાણી ન 

મળવા બાબતે જૂનાગઢ અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા જીલ્લામાાં એક પણ 

ફરીયાદ મળેલ નિી. 

--------- 

૩૧૫ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૧૨ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

રાજકોટ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 

ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 

સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

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

થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 

રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૫૪ લાભાિીઓ છે. જ્યારે પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં 

લાભાિીઓની સાંખ્યા શૂન્દ્ય છે. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 

કારણો શાાં છે, અને 

  (૨) ઉકત લાભાિીઓને (૧) રાજકોટ સ્જલ્લાના 

લાભાિીઓને ગામતળમાાં દબાણ હોવાિી, ગામતળ ઉપલબ્ધ 

ના હોવાના કારણે ગામતળ નીમ કરવાની પ્રિીયા ચાલતી હોઈ, 

તિા લાભાિીઓ કબજો સાંભાળવા સહમત ન હોવાના કારણે, 

કબજો અને સનદ આપવાના બાકી છે. જ્યારે (૨) પોરબાંદર 

સ્જલ્લામાાં પ્લોટનો કબજો અને સનદ સોંપવાના બાકી રહેતા ન 

હોઈ, પ્રશ્ન નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 

કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ગામતળમાાં દબાણો દુર કરેિી 

તેમજ ગામતળ નીમ િયેિી લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને 

સનદ આપવામાાં આવશે. પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં પ્લોટનો કબજો 

અને સનદ સોંપવાના બાકી રહેતા ન હોઈ, પ્રશ્ન નિી. 

--------- 



146 

૩૧૬ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૪૦૦ 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 સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર 
કરાયેલ સાત તાલુકાઓ-ધ્ાાંગધ્ાાં, લીંબડી, સાયલા, મુળી, 
િાનગઢ, પાટડી અને લખતર પૈકી ધ્ાાંગધ્ાાં તાલુકામાાં એક 
ઢોરવાડો ચાલે છે, જનેી સ્વગત નીચે મુજબ છે.  
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
ઢોરિાડાનુાં નામ ઢોરિાડાનુાં 

સ્થળ 

૧ ધ્ાાંગધ્ાાં શ્રી લુણા નાના સ્વસ્વધલક્ષી 
માનવ સેવા ટરથટ, મુાં.લુણા નાના 
તા.ભુજ, સ્જ.કચ્છ. 

મ.ુદુદાપુર 

 

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉકત ઢોરવાડામાાં 
સ્નભાવતા પશુઓની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

ઢોરિાડાનુાં નામ જ ેતે ઢોરિાડામાાં 

વનભાિાતાાં 
પ ુઓની 

સાંખ્યા 

૧ ધ્ાાંગધ્ાાં શ્રી લુણા નાના સ્વસ્વધલક્ષી માનવ 

સેવા ટરથટ, મુાં.લુણા નાના તા.ભુજ, 
સ્જ.કચ્છ. 

૬૨૨ 

 
 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ના 
ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની શરત નાં.૧૩ 
મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા તીવ્ર 
દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ સુધી 
વધારી શકાય છે. 

--------- 

૩૧૭ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પ ુવચકિત્સા અવધિારી અને પ ુધન વનરી િનુાં માંજૂર મહેિમ 

* ૧૯૪૬૦ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પ ુપાલન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પાંચમહાલ જીલ્લામાાં પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ અને 
પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે 

  (૧)  
અ. 

નાં 
વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા અવધિારી 

િગા-૨ની માંજૂર જગ્યા 

પ ુધન વનરી િ 

િગા-૩ની માંજૂર જગ્યા 

૧ ખેડા ૨૦ ૪૪ 

૨ પાંચમહાલ ૨૪ ૩૭ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને 
કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને 

  (૨)  

અ. 
નાં 

વજલ્લો 

પ ુવચકિત્સા 

અવધિારી, િગા-૨ 

પ ુધન વનરી િ, 

િગા-૩  

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ ખેડા ૧૧ ૦૯ ૩૦ ૧૪ 

૨ પાંચમહાલ ૧૭ ૦૭ ૧૭ ૨૦ 

 સ્જલ્લાવાર જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે તેની માક્રહતી  
પત્રિ-અ મુજબ છે. 
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 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં 

આયોજન છે? 

  (૩) પશુસ્ચસ્કત્સા અસ્ધકારી વગષ-૨ની અને પશુધન 

સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની રાજ્યકક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ શક્ય તેટલી 
ઝડપિી ભરવામાાં આવશે. જ્યારે પશુધન સ્નરીક્ષક વગષ-૩ની 
પાંચાયત કક્ષાની ખાલી જગ્યાઓ પાંચાયત અને ગ્રામ ગૃહ 
સ્નમાષણ સ્વભાગ દ્વારા ભરવાની િાય છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. વજલ્લાનુાં નામ જગ્યા ક્યારથી ખાલી  ે? 
પ ુવચકિત્સા અવધિારી િગા-૨ 

ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 
પ ુધન વનરી િ િગા-૩ 
ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ ખેડા 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૦ ૦૨ 

એક િી બે વર્ષ સધુીની ૦૨ ૦૯ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૦ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૭ ૦૩ 

િુલ ૦૯ ૧૪ 

૨ પાંચમહાલ 

એક વર્ષિી ઓછા સમયિી ૦૨ ૦૧ 

એક િી બે વર્ષ સધુીની ૦૪ ૦૪ 

બે િી ત્રણ વર્ષ સુધીની ૦૦ ૦૪ 

ત્રણ વર્ષિી વધુ સમયિી ૦૧ ૧૧ 

િુલ ૦૭ ૨૦ 

--------- 

૩૧૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પાંકડત દીનદયાળ ઉપાદ્યાય આિાસ યોજના  

* ૧૮૧૬૦ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંક્રડત 
દીનદયાલ ઉપાદ્યાય આવાસ યોજના હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્વકસતી જાસ્તના કેટલા  
લાભાિીઓની અરજી મળી, 

  (૧) ૧૯૫૪ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લાભાિીઓની અરજીઓ માંજુર કરી, 
અને  

  (૨) ૧૯૫૪ 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી સહાય ચૂકવવામાાં આવી?   (૩) રૂ.૯૪૪.૮૦ લાખ 
--------- 

૩૧૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ઢોરિાડા 

* ૧૯૪૪૫ શ્રી િનુભાઈ બાર યા (તળાજા) : માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં અછતગ્રથત જાહેર કરાયેલ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કયા થિળે ઢોરવાડા (કેટલકેમ્પ) ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દુષ્કાળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં ભાવનગર સ્જલ્લાના દુષ્કાળગ્રથત જાહેર કરાયેલ 
એકમાત્ર તાલુકા, ગારીયાધારમાાં કોઈ ઢોરવાડા ચાલુ નિી. જિેી 
સ્વગત શૂન્દ્ય છે.  

 (૨) ઉક્ત ઢોરવાડા વાર કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ િઈ રહી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 

 (૩) ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ કેટલા ઢોરની સ્નભાવણી 
કરી શકાય? 

  (૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ સ્વભાગના તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૮ના 
ઠરાવ િમાાંક અછત/૧૦૨૦૧૮/૧૦૬૮/સ.૧ની શરત નાં.૧૩ 
મુજબ એક ઢોરવાડા દીઠ વધુમાાં વધુ ૧૦૦૦ તિા તીવ્ર 
દુષ્કાળગ્રથત સ્વથતારો પુરતી પશુઓની સાંખ્યા ૧૫૦૦ સુધી 
વધારી શકાય છે. 

--------- 
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૩૨૦ 
િડોદરા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં લેન્ડ િમીટીએ માંજૂર િરેલ ઘરથાળના પ્લોટ 

* ૧૯૪૭૭ શ્રી અ યિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાા  માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

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

વડોદરા અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર લેન્દ્ડ કમીટીએ 

ઘરિાળના પ્લોટ માંજૂર કયાષ હોવા છતાાં થિળ ઉપર કબજો અને 

સનદ ન  સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા કેટલા લાભાિીઓ છે,  

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

થિળ ઉપર કબજો અને સનદ ન સોંપવામાાં આવેલ હોય તેવા 

વડોદરા સ્જલ્લામાાં ૨૦ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં શૂન્દ્ય 

લાભાિીઓ છે. 

 (૨) ઉક્ત લાભાિીઓને કબજો અને સનદ ન આપવાના 

કારણો શાાં છે, અને 

  (૨) વડોદરા સ્જલ્લાના લાભાિીઓને ફાળવેલ જગ્યા 

થવીકારેલ ન હોવાિી પ્લોટનો કબજો અને સનદ સોંપી શકાયેલ 

નિી. જ્યારે પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં પ્લોટનો કબજો અને સનદ 

સોંપવાના બાકી રહેતા ના હોવાિી પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત લાભાિીઓને પ્લોટનો કબજો અને સનદ 

કેટલા સમયમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) વડોદરા સ્જલ્લાના લાભાિીઓને ફાળવેલ જગ્યા 

થવીકારેલ ન હોવાિી સ્વવાદનો ઉકેલ આવેિી પ્લોટ તેમજ 

સનદ સોંપવામાાં આવશે. જ્યારે પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં પ્લોટનો 

કબજો અને સનદ સોંપવાના બાકી રહેતા ના હોવાિી પ્રશ્ન રહેતો 

નિી. 

--------- 

૩૨૧ 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િારસાઈ હક્ક માટેની અરજીઓ 

* ૧૮૧૩૫ શ્રી  ાંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઇ-ધરા કેન્દ્રોમાાં તાલુકાવાર વારસાઈ 

હક્ક માટેની કેટલી અરજીઓ આવી, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ  ેલ્લા બે િર્ામાાં આિેલ અરજીઓ 

ગાાંધીનગર ૨૮૧૧ 

માણસા ૨૪૩૧ 

કલોલ ૨૬૧૩ 

દહેગામ ૩૧૩૭ 

િુલ ૧૦૯૯૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલી નોંધો પાડવામાાં 

આવી, કેટલી નોંધો માંજૂર કરવામાાં આવી, અને કેટલી નોંધો 

નામાંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

પાડેલ નોંધો ૧૦૯૯૨ 

માંજુર નોંધો ૮૬૧૨ 

નામાંજુર નોંધો ૨૫૫  

 (૩) ઉક્ત નોંધો નામાંજૂર કરવાના કારણો શાાં છે?   (૩) નામાંજૂર કરવાના કારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. પેઢીનામામાાં સ્વસાંગતતા હોવાિી. 

૨. મરણના દાખલા રજુ કરેલ ન હોવાિી. 

૩. સોગાંદનામુાં રજૂ કરેલ ન હોવાિી. 

--------- 
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૩૨૨ 

આ ાંદ વજલ્લામાાં ઈન્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્ ન યોજના 

* ૧૮૧૭૮ 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 ઈન્દ્દીરા ગાાંધી રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્દ્શન 
યોજના હેઠળ તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓ મળેલ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ અરજી 

૧ આણાંદ (ગ્રામ્ય) ૨૨૨૫ 

૨ આણાંદ (શહેર) ૯૦ 

૩ ઉમરેઠ ૯૨૭ 

૪ આાંકલાવ ૨૦૨૨ 

૫ બોરસદ ૩૭૭૩ 

૬ પેટલાદ ૩૪૫૧ 

૭ સોજીત્રા ૮૩૬ 

૮ તારાપુર ૯૩૩ 

૯ ખાંભાત ૨૦૧૪ 

િુલ ૧૬૨૭૧ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર માંજૂર કરી, 
કેટલી નામાંજૂર કરી, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર નામાંજૂર 

૧ આણાંદ (ગ્રામ્ય) ૧૪૫૯ ૭૬૬ 

૨ આણાંદ (શહેર) ૬૪ ૨૬ 

૩ ઉમરેઠ ૮૪૫ ૮૨ 

૪ આાંકલાવ ૧૮૮૯ ૧૩૩ 

૫ બોરસદ ૩૦૬૪ ૭૦૯ 

૬ પેટલાદ ૨૮૬૭ ૫૮૪ 

૭ સોજીત્રા ૭૦૨ ૧૩૪ 

૮ તારાપુર ૮૬૩ ૭૦ 

૯ ખાંભાત ૧૫૬૧ ૪૫૩ 

િુલ ૧૩૩૧૪ ૨૯૫૭  

 (૩) ઉકત અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

ક્રમ અરજી નામાંજૂરીના િાર ો 

૧ સ્નયત કરેલ ઉંમર ધરાવતા ન હોવાિી. 

૨ બી.પી.એલ. યાદીમાાં ૦ િી ૨૦ થકોર  ઘરાવતા ન 
હોવાિી. 

૩ થિળ ેરહેતા ન હોવાિી. 

૪ અવસાન િવાિી.  
--------- 

 
 
 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 



  પાછળ...... 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ધુવાર, તા.૨૪મી ુલાઈ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૮૧૮૩ ૭ ૪ સ ય ીનો મતિવ તાર ધરમ રુ વલસાડ 

૨ ૧૯૫૦૬ ૧૧ ૬  ખડં-૩ની થમ લીટ  સિમિતએ છે લા કરલ 

િનણયોના 

સિમિતએ કરલ 

િનણયોના 

૩ ૧૯૪૦૪ ૧૮ ૧૦ જવાબ ખડં-૪નો મ - (૪) 

૪ 
 

૧૮૧૮૫ ૨૩ ૧૧ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકમા ં

બી  કોલમની ૮મી લીટ  

મોરવા(હા) મોરવા(હ) 

૧૨ જવાબ ખડં-૨ના કો ટકમા ં

બી  કોલમની ૮મી લીટ  

મોરવા(હા) મોરવા(હ) 

૫ ૧૯૪૯૩ ૩૮ ૧૮  ખડં-૨ની થમ લીટ  આઈ.ટ .આઈ.મા ં

સવંગવાર 

આઈ.ટ .આઈવાર 

સવંગવાર 

૬ ૧૮૧૮૧ ૪૧ ૨૦ ા ખડં-૧ની બી  લીટ  વષણા ંવલસાડ 

જ લામા ં

વષમા ંવલસાડ 

જ લામા ં

૭ ૧૮૯૪૫ ૫૧ ૨૪  ખડં-૨ની બી  લીટ  િનવારવા ઉ ત થિતએ 

છે લા બે વષમા ં

િનવારવા છે લા બે 

વષમા ં

૮ ૧૮૪૨૬ ૭૫ ૩૮  ખડં-૧ની થમ લીટ  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

થિતએ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

થિતએ  

૯ ૧૮૧૮૪ ૭૮ ૩૯ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકમા ં

બી  કોલમની ૮મી લીટ  

મોરવા(હા) મોરવા(હ) 

જવાબ ખડં-૨ના કો ટકમા ં

બી  કોલમની ૮મી લીટ  

મોરવા(હા) મોરવા(હ) 

૧૦ 
 

૧૯૪૩૩ ૮૦ ૪૦ ુ ંિશષક લે ડએ મં ૂર કરલ 

કમીટ  ઘરથાળના 

લે ડ કમીટ એ મં ૂર 

કરલ ઘરથાળના 

 ખડં-૨ની થમ લીટ  (૨) લાભાથ ઓને (૨) ઉ ત 

લાભાથ ઓને 

૧૧ ૧૮૦૫૯ ૮૧ ૪૦ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋિષકશભાઈ પટલ ી ઋિષકશ પટલ 

૧૨ ૧૯૪૭૦ ૮૯ ૪૩  ખડં-૨ની બી  લીટ  હો ટલની થાપના 

કામગીર   

હો ટલની થાપનાની 

કામગીર  

૧૩ ૧૮૧૩૮ ૯૨ ૪૫ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકમા ં

થમ કોલમની છ ી લીટ   

ઝગડ યા ઝઘડ યા 

૧૪ ૧૮૧૯૨ ૯૭ ૪૮ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકમા ં

થમ કોલમની આઠમી 

લીટ   

દશ ોઈ દસ ોઈ 

૧૫ ૧૮૦૭૪ ૯૯ ૪૯  ખડં-૧ની બી  લીટ  તા કુાના ખાડ યા, તા કુાના ખોડ યા, 



૧૬ 
 

૧૯૪૫૦ ૧૩૯ ૬૮ ુ ંશીષક જ લામા ંલે ડર મં ૂર જ લામા ંલે ડ 

કિમટ એ મં ૂર 

 ખડં-૧ની બી  લીટ  લે ડ કમીટ  ઘરથાળના લે ડ કમીટ એ 

ઘરથાળના 

૧૭ ૧૯૫૦૭ ૧૪૨ ૬૯ સ ય ી ુ ંનામ ી શૈલેષભાઇ મહતા ી શૈલેષ મહતા 

૧૮ ૧૯૪૯૪ ૧૬૮ ૮૦ સ ય ી ુ ંનામ ી નત ુમાર પટલ ી અનતં ુમાર પટલ 

૧૯ ૧૮૦૭૭ ૧૭૩ ૮૨ ુ ંશીષક કમત ભરાયા હોય કમત ભરાયેલ હોય 

૨૦ ૧૯૪૧૪ ૧૭૭ ૮૪ ુ ંશીષક જ લામા ંઢોરવાડા 

બાબત 

જ લામા ંઢોરવાડા 

૨૧ ૧૯૩૫૭ ૧૮૬ ૮૮  ખડં-૧ની બી  લીટ  જમીન ર -સરવે જમીન ર -સવ 

૨૨ 

 

૧૯૩૬૧ ૧૮૮ ૮૯ જવાબ ખડં-૧ની બી  

લીટ  

જમીન ર -સરવે જમીન ર -સવ 

જવાબ ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

ર -સરવે બાદ ર -સવ બાદ 

૨૩ ૧૮૨૨૮ ૧૯૦ ૯૧  ખડં-૨ની થમ લીટ  કટલી ક યાઓની 

અર ઓ 

કટલી અર ઓ 

૨૪ ૧૯૪૦૩ ૨૧૬ ૧૦૩ ુ ંિશષક લે ડએ મં ૂર કરલ 

કમીટ  ઘરથાળના 

લે ડ કમીટ એ મં ૂર 

કરલ ઘરથાળના 

૨૫ ૧૯૪૮૭ ૨૨૯ ૧૧૦ ુ ંિશષક લે ડએ મં ૂર કરલ 

કમીટ  ઘરથાળના 

લે ડ કમીટ એ મં ૂર 

કરલ ઘરથાળના 

૨૬ ૧૯૪૨૨ ૨૩૨ ૧૧૧ ુ ંિશષક લે ડએ મં ૂર કરલ 

કમીટ  ઘરથાળના 

લે ડ કમીટ એ મં ૂર 

કરલ ઘરથાળના 

૨૭ ૧૯૪૧૮ ૨૪૭ ૧૧૮ ુ ંિશષક લે ડએ મં ૂર કરલ 

કમીટ  ઘરથાળના 

લે ડ કમીટ એ મં ૂર 

કરલ ઘરથાળના 

૨૮ ૧૯૪૯૨ ૨૫૧ ૧૧૯ ુ ંિશષક લે ડએ મં ૂર કરલ 

કમીટ  ઘરથાળના 

લે ડ કમીટ એ મં ૂર 

કરલ ઘરથાળના 

૨૯ ૧૮૨૩૨ ૨૫૨ ૧૨૦ સ ય ી ુ ંનામ ી અરિવદભાઇ રાણા ી અરિવદ રાણા 

૩૦ ૧૮૧૫૯ ૩૦૦ ૧૩૯ ુ ંિશષક દ નદયાળ ઉપા ાય 

આવાસ 

દ નદયાળ ઉપા યાય 

આવાસ 

 ખડં-૧ની બી  લીટ  દ નદયાલ ઉપા ાય 

આવાસ 

દ નદયાળ ઉપા યાય 

આવાસ 

૩૧ ૧૮૧૬૦ ૩૧૮ ૧૪૭ ુ ંિશષક દ નદયાળ ઉપા ાય 

આવાસ 

દ નદયાળ ઉપા યાય 

આવાસ 

 ખડં-૧ની બી  લીટ  દ નદયાલ ઉપા ાય 

આવાસ 

દ નદયાળ ઉપા યાય 

આવાસ 
 

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




