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બારમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૪/૦૭/૨૦૧૯ 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

 

 

મુલ્િી સવચિાલયમાાં ઉપસવચિ િગગ-૧ની જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૮૦ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મલુ્િી સકિવાલયમાાં ઉપ સકિવ વર્ગ-૧ની િુલ િેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

(૨) ઉક્ત સાંવર્ગની િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, 

(૩) ઉક્ત સાંવર્ગની ભરાયેલ જગ્યાઓમાાં અનુસુકિત જાકત અને અનુસુકિત જનજાકતની કનયત ટિાવારી મુજબ 
પ્રકતકનકિત્વ જળવાતુાં નિી તે હિીિત સાિી છે, અને  

(૪) આવી ખાલી જગ્યાઓ અનામતની જોર્વાઇ મુજબ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) : (૬-૨-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મુલ્િી સકિવાલયમાાં ઉપ સકિવ વર્ગ-૧ની િુલ ૧૮૬ જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે,     

(૨) ઉક્ત સાંવર્ગની ૧૭૪ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને ૧૨ જગ્યાઓ નીિે મુજબ ખાલી િયેલ છે, 

માસ ૧૨ જગ્યાઓ તબક્કા િાર નીચે મુજબ ખાલી થયેલ છે 

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૭ ૧ 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ ૧ 

તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૮ ૪ 

તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૮ ૧ 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ ૧ 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ૨ 

તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ૨ 

(૩) ઉક્ત સાંવર્ગની ભરાયેલ જગ્યાઓમાાં અનુસુકિત જાકત અને અનુસુકિત જનજાકતની કનયત ટિાવારી મુજબ 
પ્રકતકનકિત્વ જળવાતુાં નિી તે હિીિત સાિી નિી, અને 

અનુસુવચત જાવત ટિાિારી 
મુજબ પ્રવતવનવધત્િ જોઇએ  

ખરેખર ભરાયેલ જગા 
અનુસુવચત જાવત 

અનુસુવચત જનજાવતનુાં ટિાિારી 
મુજબ પ્રવતવનવધત્િ જોઇએ  

ખરેખર ભરાયેલ જગા 
અનુસુવચત જનજાવત 

૧૨ ૧૯ ૨૬ ૨૭ 

(૪) અનામતની કનયત ટિાવારી િરતાાં વિુ જગ્યાઓ ભરાયેલ હોવાિી ભરવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિકત િતો નિી. 

-------- 

એચબી-૧૬૧-૧ 
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માછીમારોને રેફ્રીજરેટર ટર ાન્સપોટગ  વ્હીિલ ખરીદિા માટે નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૧૩ (૨૦-૦૩-૧૯) શ્રી મહાંમદ જાિીદ પીરજાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મત્્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને રેફ્રીજરેટર ટર ાન્સપોટગ  વ્હીિલ ખરીદવા માટે િેટલી 

નાણાિીય સહાય પૂરી પાડવામાાં આવે છે,  

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી 

અરજીઓ મળી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ગવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી અને િેટલી સહાય િૂિવવામાાં 

આવી,  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુિી આવશ,ે અને 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી અને તેના મુખ્ય િારણો શા શા છે?  

મત્્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૫-૧૯) 

(૧) તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને રેફ્રીજરેટર ટર ાન્સપોટગ  વ્હીિલ ખરીદવા માટે યુકનટ િોથટ 

રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ના ૫૦% અિવા ખરેખર િયેલ ખિગના ૫૦% આ બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે સહાય િૂિવવામાાં આવે છે.  

(૨) કવર્ત દશાગવતુાં પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૩) કવર્ત દશાગવતુાં પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી ૧૨ અરજીઓ પડતર છે. જનેા સાિકનિ િાર્ળો અરજદારશ્રી દ્વારા રજૂ  

િયેિી કનિાલ િરવામાાં આવશે. 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ ૧૧ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી િારણિે અરજદારશ્રીઓ તરફિી સહાય અાંરે્ના સાિકનિ 

િાર્ળો સાંબાંકિત કજલ્લા િિેરીમાાં રજૂ િરેલ નિી.   

પત્રિ-૦૧ 

વજલ્લાનુાં નામ ૧/૩/૨૦૧૪  

થી 

૨૮/૨/૨૦૧૫ 

૧/૩/૨૦૧૫  

થી 

૨૮/૨/૨૦૧૬ 

૧/૩/૨૦૧૬  

થી 

૨૮/૨/૨૦૧૭ 

૧/૩/૨૦૧૭  

થી 

૨૮/૨/૨૦૧૮ 

૧/૩/૨૦૧૮  

થી 

૨૮/૨/૨૦૧૯ 

કર્ર સોમનાિ 

આ યોજના વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ િી અમલમાાં આવેલ છે. 

૫ ૬ 

જૂનાર્ઢ ૨ ૧૭ 

સુરેન્રનર્ર ૦ ૨ 

અમદાવાદ ૧ ૧ 

વલસાડ ૦ ૨ 

રાજિોટ ૦ ૧ 

સાબરિાાંઠા ૩ ૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૨ 

બનાસિાાંઠા ૦ ૧ 

ભાવનર્ર ૦ ૪ 

પાટણ ૦ ૧ 

િુલ ૧૧ ૩૭ 
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પત્રિ-૦૨ 

વજલ્લાનુાં નામ 
૧/૩/૨૦૧૪ થી 
૨૮/૨/૨૦૧૫ 

૧/૩/૨૦૧૫ થી 
૨૮/૨/૨૦૧૬ 

૧/૩/૨૦૧૬ થી 
૨૮/૨/૨૦૧૭ 

૧/૩/૨૦૧૭ થી 
૨૮/૨/૨૦૧૮ 

૧/૩/૨૦૧૮ થી 
૨૮/૨/૨૦૧૯ 

ચૂિિેલ સહાયની 
રિમની વિગત 

ર્ીર સોમનાિ 

 
આ યોજના વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮ િી અમલમાાં છે. 

 
 

૩ ૧૪,૩૫,૫૨૯/- 

જૂનાર્ઢ ૪ ૧૯,૭૬,૩૦૪/- 

સુરેન્રનર્ર ૧ ૪,૪૯,૬૬૦/- 

અમદાવાદ ૧ ૪,૪૯,૬૬૦/- 

વલસાડ ૦ ૦ 

રાજિોટ ૦ ૦ 

સાબરિાાંઠા ૧ ૪,૦૬,૨૭૩/- 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ 

બનાસિાાંઠા ૦ ૦ 

ભાવનર્ર ૦ ૦ 

પાટણ ૦ ૦ 

િુલ ૧૦ ૪૭,૧૭,૪૨૬/- 

-------- 

માછલીની સૂિિણી માટે સોલાર ડ્ર ાયર ખરીદિા માટે નાણાિીય સહાય  

અતારાાંકિતઃ ૫૭૧૪ (૨૦-૩-૧૯) શ્રી મહાંમદ જાિીદ પીરજાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મત્્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને માછલીની સૂિવણી માટે સોલાર ડર ાયર ખરીદવા માટે 
િેટલી નાણાિીય સહાય પૂરી પાડવામાાં આવે છે,  

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી 
અરજીઓ મળી,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ગવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી અને િેટલી સહાય િૂિવવામાાં 
આવી,  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવશે, અને 

(૫) િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી અને તેના મુખ્ય િારણો શા છે?  

મત્્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૫-૧૯) 

(૧) તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ નાના સોલાર ડર ાયરની યુકનટ િોથટ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ના ૫૦% 
રૂ.૭૫,૦૦૦/- અિવા ખરેખર િયેલ ખિગના ૫૦% એ બે માાંિી જ ેઓછુાં  હોય તેટલી સહાય અને મોટા સોલાર ડર ાયરની યુકનટ િોથટ 

રૂ.૨૦.૦૦ લાખના ૫૦% રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦/- અિવા ખરેખર િયેલ ખિગના ૫૦% એ બેમાાંિી જ ે ઓછુાં  હોય તેટલી સહાય પૂરી 

પાડવામાાં આવે છે.  

આ યોજનાનુાં અમલીિરણ રાજ્યનાાં દરરયાઇ કજલ્લાઓમાાં િરવામાાં આવે છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ એિપણ અરજી મળેલ નિી. 

(૩) એિપણ અરજી મળેલ ન હોઇ સહાય િૂિવવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૫) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

સુરત અને િલસાડ્ વજલ્લામાાં િતલખાનાઓનુાં ઈન્પેક્શનની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૫૨ (૧૧-૦૨-૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારના િૃકર્ અને સહિાર કવભાર્ના તા.૫-૧૧-૨૦૧૪ના નોટીફીિેશન અનુસાર પ્રાણીઓની માનવીય 
રીતે િતલ િાય તે માટે િતલખાના ઈન્થપેક્શન  િરવાની જવાબદારી કજલ્લાની એસ.પી.સી.એ(સોસાયટી ફોર પ્રીવેન્શન ઓફ ્ુઅલ્ટી 
ટુ એનીમલ) ને સોપવામાાં આવી છે તે હિીિત સાિી છે,  
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(૨) જો હા તો સુરત અને વલસાડ કજલ્લામાાં આવેલા િતલખાનાઓના ઈન્થપેક્શનની િામર્ીરી જ ે તે કજલ્લાની  
એસ.પી.સી.એ. દ્વારા જાહેરનામુાં પ્રકસધ્િ િયાિી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ એિપણ વાર િરવામાાં આવી નિી તે હિીિત 
સાિી છે, અને 

(૩) જો હા તો તેના શા િારણો છે ? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ના, જી, ઈન્થપેક્શનની િામર્ીરી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

વિદ્યાથીઓના ્િૂલ બેગનુાં િજન વનધાગરીત િરિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૪૨૬૪ (૧-૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય વશક્ષણમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૮ ની કથિકતએ િેંર સરિાર દ્વારા રાજ્ય સરિારના કશક્ષણ કવભાર્ને િોરણ ૧ િી ૭ માાં 
ભણતા કવદ્યાિીઓના થિૂલ બેર્નુાં વજન કનકિત િરવા આદેશ િયો છે તે હિીિત સાિી છે, અને  

(૨) જો હા, તો રાજ્ય સરિારે આ આદેશના અમલ માટે શી િાયગવાહી િરી?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૨-૬-૧૯) 

(૧) હા, જી. 

(૨) રાજ્ય સરિારના કશક્ષણ કવભાર્ દ્વારા તા.૨૬/૧૧/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ્માાંિઃ જશભ/૧૨૧૭/કસાં.ફા.-૫૪/ન 
િી જરૂરી સૂિનાઓ આપવામાાં આવેલ છે.    

-------- 

િાાંિાનેર, અબડ્ાસા અને નખત્રાણા તાલુિામાાં સરિારી આટગસ અને િોમસગ િોલેજો 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૧૫ (૧૯-૦૩-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય વશક્ષણમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૯ ની કથિકતએ મોરબી કજલ્લાના વાાંિાનેર અને િચ્છ કજલ્લાના અબડાસા અને નખત્રાણા 
તાલુિામાાં સરિારી આટગસ અને િોમસગ િોલેજો નિી તે હિીિત ખરી છે, અને   

(૨) જો હા, તો આ તાલુિાઓમાાં સરિારી આટગસ, અને િોમસગ િોલેજો શરૂ િરવા શી િાયગવાહી િરવામાાં આવી?   

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૩-૬-૧૯) 

(૧) હા, 

(૨) નવી સરિારી િોલેજો શરૂ િરવા અાંરે્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવે તે વખતે જ ેતાલુિામાાં એિપણ સરિારી, 
ગ્રાન્ટેડ િે થવકનભગર િોલેજ ન હોય ત્યાાં થિાકનિ જરૂરરયાત અને ભૌર્ોકલિ પરરકથિકત ધ્યાને લઇ બજટેની મયાગદામાાં તબક્કાવાર નવી 
સરિારી િોલેજ શરૂ િરવા કવિારણા િરવામાાં આવે છે.    

-------- 

ગીધના સાંરક્ષણ માટે પગલા 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૦૮ (૦૧-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ર્ીિના સાંરક્ષણ માટે છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં સરિાર દ્વારા શા પર્લાાં લેવામાાં 
આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલો ખિગ િઈ િઈ બાબત પાછળ િરવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ રાજ્યમાાં િેટલા ર્ીિ છે ? 
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િન માંત્રીશ્રી : (૨૭-૨-૧૯) 

(૧) ર્ીિના સાંરક્ષણ માટે સરિાર દ્વારા નીિેની કવર્તે પર્લાાં લેવામાાં આવેલ છે- 

૧. ર્ીિના સાંરક્ષણ અને સાંવિગન માટે ર્ીિના આવાસોના મેપીંર્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવેલ છે. 

૨. ર્ીિના રાતવાસા, માળા, ખોરાિની જગ્યાઓ, નજીિના જળાશયો વરે્રે આવાસ થિળો દશાગવતા નિશાઓ તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

૩. પશુઓને આપવામાાં આવતી ડાયક્લોફોકનિ દવાનો ઉપયોર્ ન િરવા પશુપાલિોને સમજાવવામાાં આવે છે. 

૪. ખેડૂતોના ખેતરમાાં ર્ીિ ધ્વારા બનાવવામાાં આવતા માળાિી િતા નુિશાન માટે વળતરની રિમ િૂિવવામાાં 
આવે છે.  

૫. ર્ીિના ખોરાિ માટે મૃત પશુઓ રાખવા માટે પ્લેટફોમગ બનાવવામાાં આવેલ છે. મૃત ઢોર પ્લેટફોમગ ઉપર મુિી 
શિાય તેમજ પાણી પીવા માટે હવાડા બનાવવામાાં આવેલ છે.   

૬. લોિ જારૃ્કતના ભાર્રૂપે ર્ીિ બિાવો સાઇનેઝ બોડગ  બનાવવામાાં આવેલ છે. 

૭. રહેઠાણ માટે મોટા વૃક્ષોની જાળવણી િરવામાાં આવે છે. 

૮. જારૃ્કત માટે સેકમનાર, કશકબર તિા પેમ્ફલેટ પ્રકસધ્િ િરી પ્રિાર પ્રસાર િરવામાાં આવે છે. 

૯. ર્ીિોના સાંવિગન માટે મલ્ટી થટેિ હોલ્ડસગ ઓરીએન્ટેશન પ્રોગ્રામ યોજવામાાં આવે છે. 

૧૦. લોિોમાાં જારૃ્કત લાવવા સતત થટાફ ધ્વારા લોિોને માર્ગદશગન આપવામાાં આવે છે. 

(૨)  

િર્ગ િામગીરીનુાં નામ ખચગ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૩-૧૪ ર્ીિ સાંરક્ષણની િામર્ીરી- ખોરાિ અને પાણીની વ્યવથિાના ભાર્રૂપે 

હવાડા અને પ્લેટફોમગ બનાવવાની િામર્ીરી 

૨૪.૦૦ 

૨૦૧૪-૧૫ ર્ીિ સાંરક્ષણની િામર્ીરી- લોિ જારૃ્કત માટે સાઇનેઝ બોડગ  બનાવવાની 
િામર્ીરી 

૨૩.૬૮ 

૨૦૧૫-૧૬ ર્ીિ સાંરક્ષણની િામર્ીરી- પાણીના પ્લેટફોમગ બનાવવાની વ્યવથિા ૨૪.૯૩ 

૨૦૧૬-૧૭ ર્ીિ સાંરક્ષણની િામર્ીરી- ર્ીિ પ્રોટેક્શનના ભાર્રૂપે બાયનોિુલરની 
ખરીદી, ર્ીિ વથતી ર્ણતરી માટે સેમીનાર પ્રોગ્રામ અને લોિ જારૃ્કત િાયગ્મ  

૩૧.૮૭ 

૨૦૧૭-૧૮ ર્ીિ સાંરક્ષણની િામર્ીરી- વલ્િર ફીંડીર્ સાઇટ બનાવવાની િામર્ીરી  ૪૧.૧૯ 

(૩) વર્ગ ૨૦૧૮ની છેલ્લી વથતી ર્ણતરી મુજબ અાંદાજ ે૮૨૦ ર્ીિ નોંિાયેલ છે. 

-------- 

બોપલ પોલીસ ્ટેશનમાાં આરોપીનુાં મૃત્યુ 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૩૫ (૨૦-૧૨-૧૮) ડ્ો. સી.જ.ે ચાિડ્ા (ર્ાાંિીનર્ર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ઓિટોબર-૨૦૧૮માાં બોપલ પોલીસ થટેશન, અમદાવાદ ખાતે આરોપીને ્ુર રીતે માર મારતાાં મૃત્યુ િયેલ છે તે 
હિીિત સાિી છે, 

(૨) જો હા, તો પોથટમોટગમ રીપોટગમાાં આરોપીના મૃત્યુ અાંરે્ િયા િારણો અને િેવા પ્રિારનો માર મારવાનુાં સામે આવેલ 
છે, 

(૩) માર મારનાર પોલીસ અકિિારી અને િમગિારીઓ સામે શા પર્લાાં લીિા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ): (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) અને (૨) પટ્ટા અને લાિડીનો માર મારતાાં અલર્ અલર્ જગ્યાએ ઇજાઓ િતાાં બ્રેઇન હેમરેજને લીિે મૃત્યુ િયેલ છે. 

(૩) બોપલ પોલીસ થટેશન ખાતે ૦૧-પોલીસ સબ ઇન્થપેિટર અને ૦૨-પોલીસ િમગિારીઓ સામે રુ્નો નોંિાયેલ છે 
અને તેઓને જ્યુડીશીયલ િથટડીમાાં મોિલી આપેલ છે. 

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

અતારાાંકિતઃ ૪૪૭૪ (૨૧-૦૧-૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં સામુરહિ બળાત્િારના િેટલા બનાવો 
નોંિાયેલ છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલા આરોપીઓ/ઇસમો પિડાયેલ છે અને િેટલાને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ બાિી આરોપીઓ િેટલા સમયિી પિડવાના બાિી છે, આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયગવાહી 
િરી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧)  

તા. ૦૧-૧૦-૧૩ 
થી  

તા. ૩૦-૦૯-૧૪ 

તા. ૦૧-૧૦-૧૪ 
થી  

તા. ૩૦-૦૯-૧૫ 

તા. ૦૧-૧૦-૧૫ 
થી  

તા. ૩૦-૦૯-૧૬ 

તા. ૦૧-૧૦-૧૬ 
થી  

તા. ૩૦-૦૯-૧૭ 

તા. ૦૧-૧૦-૧૭ 
થી  

તા. ૩૦-૦૯-૧૮ 

૨૫ ૧૬ ૧૩ ૨૪ ૧૯ 

(૨) પિડાયેલ આરોપીઓ/ઇસમો – ૪૦૮ 

 પિડવાના બાિી આરોપીઓ/ઇસમો – ૨૩ 

(૩) બાિી ઇસમો ૧૧ માસિી ૪.૫ વર્ગ સુિીના સમયર્ાળાના પિડવાના બાિી છે. આ ૨૩ ઇસમો પૈિી ૧૮ 
આરોપીઓ કવરૂદ્ધ નામદાર હાઇિોટગનો થટે છે, જ્યારે બાિીના ૦૫ આરોપીઓ પિડવા માટે અાંર્ત બાતમીદારો દ્વારા ખાનર્ી રાહે વોિ, 
અવારનવાર તપાસ અને સી.આર.પી.સી. હેઠળની િાનૂની િાયગવાહી હાિ િરેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૪૯ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સામુરહિ બળાત્િારના િેટલા બનાવો 
નોંિાયા, અને 

(૨) તે અન્વયે કજલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડવાના બાિી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) પત્રિ ૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ ૨ મુજબ 

પત્રિ -૧  

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૩ થી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

અ.નાં. શહેર / વજલ્લો બનાિો 

૧ અમદાવાદ શહેર ૧૫ 

૨ રાજિોટ શહેર ૫ 

૩ સુરત શહેર ૯ 

૪ વડોદરા શહેર ૧ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧ 

૬ ખેડા ૨ 

૭ આણાંદ ૩ 

૮ ર્ાાંિીનર્ર ૨ 
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તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૩ થી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

અ.નાં. શહેર / વજલ્લો બનાિો 

૯ સાબરિાાંઠા ૨ 

૧૦ અરવલ્લી ૨ 

૧૧ મહેસાણા ૨ 

૧૨ જામનર્ર ૧ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્ય ૦ 

૧૫ મોરબી ૧ 

૧૬ સુરેન્રનર્ર ૩ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૧ 

૧૮ િચ્છ પકિમ ૧ 

૧૯ િચ્છ પૂવગ ૩ 

૨૦ પાટણ ૩ 

૨૧ અમરેલી ૧ 

૨૨ ભાવનર્ર ૪ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ જુનાર્ઢ ૪ 

૨૫ ર્ીર સોમનાિ ૫ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્ય ૩ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂિ ૨ 

૩૦ નમગદા ૨ 

૩૧ પાંિમહાલ ૭ 

૩૨ મહીસાર્ર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૪ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૨ 

૩૫ તાપી ૨ 

૩૬ વલસાડ ૨ 

૩૭ નવસારી ૦ 

૩૮ ડાાંર્ ૧ 

૩૯ પ.રેલ્વે વડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રેલ્વે અમદાવાદ  ૧ 

પત્રિ -૨  

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૩ થી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

અ.નાં. શહેર / વજલ્લો પિડ્િાના બાિી 
આરોપીઓની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ શહેર ૧૧ 

૨ રાજિોટ શહેર ૦ 

૩ સુરત શહેર ૧ 

૪ વડોદરા શહેર ૦ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦ 

૬ ખેડા ૨ 

૭ આણાંદ ૦ 
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તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૩ થી તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

અ.નાં. શહેર / વજલ્લો પિડ્િાના બાિી 
આરોપીઓની સાંખ્યા 

૮ ર્ાાંિીનર્ર ૦ 

૯ સાબરિાાંઠા ૦ 

૧૦ અરવલ્લી ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૦ 

૧૨ જામનર્ર ૧ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્ય ૦ 

૧૫ મોરબી ૦ 

૧૬ સુરેન્રનર્ર ૦ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૦ 

૧૮ િચ્છ પકિમ ૦ 

૧૯ િચ્છ પૂવગ ૩ 

૨૦ પાટણ ૫ 

૨૧ અમરેલી ૦ 

૨૨ ભાવનર્ર ૦ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ જુનાર્ઢ ૦ 

૨૫ ર્ીર સોમનાિ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્ય ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂિ ૦ 

૩૦ નમગદા ૦ 

૩૧ પાંિમહાલ ૦ 

૩૨ મહીસાર્ર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૦ 

૩૫ તાપી ૦ 

૩૬ વલસાડ ૦ 

૩૭ નવસારી ૦ 

૩૮ ડાાંર્ ૦ 

૩૯ પ.રેલ્વે વડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રેલ્વે અમદાવાદ  ૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં દારૂ-જુગાર પિડ્ાયા બાદ તે વિ્તારના પોલીસ અવધિારીઓ સામે િાયગિાહી 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૭૨ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જ ેતે પોલીસ થટેશનોના કવથતારમાાં દારૂ-જુર્ાર પિડાયા બાદ છેલ્લાાં 
ત્રણ વર્ગમાાં બેદરિારી બદલ િેટલા પોલીસ અકિિારીઓ સામે શા પર્લા ભરવામાાં આવ્યાાં, 

(૨) િેટલા પોલીસ થટેશનના અકિિારીઓ સામે શુાં પર્લા ભરવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) િેટલા પોલીસ થટેશનના અકિિારીઓ સામે પર્લા ભરવાના બાિી છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (રૃ્હ) : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) િુલ – ૬૦૯૧ પોલીસ અકિિારીઓ સામે રોિડ દાંડ, ઇજાફો અટિાવવા, ઠપિો, પ્રાિકમિ તપાસ, ખાતાિીય 
તપાસ, ફરજ મોિુફ, આાંતર કજલ્લા બદલી જવેા પર્લા ભરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) િુલ – ૩૯૬ પોલીસ થટેશનના અકિિારીઓ સામે રોિડ દાંડ, ઇજાફો અટિાવવા, ઠપિો, પ્રાિકમિ તપાસ, 
ખાતાિીય તપાસ, ફરજ મોિુફ, આાંતર કજલ્લા બદલી જવેા પર્લા ભરવામાાં આવ્યા. 

(૩) એિ પણ નહી. 

-------- 

રાજ્યમાાં સેિા પ્રિૃવત્તઓ ગૃપમાાં મૂડ્ીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૭૯ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં એમએસએમઇ એન્ટરપ્રાઇઝમાાં સેવા 
પ્રવૃકત્તઓ રૃ્પમાાં િેટલુાં મૂડી રોિાણ આવ્યુાં? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોર્) : (૧૧-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં એમએસએમઇ એન્ટરપ્રાઇઝમાાં સેવા 
પ્રવૃકત્તઓ રૃ્પમાાં િયેલ મૂડીરોિણ નીિે મુજબ છે. 

અનુક્રમ િર્ગ રોિણ (લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ યોજના અમલમાાં ન હતી. 

૨ ૨૦૧૫ આ વર્ગમાાં િોઇ જ અરજી ઉપલબ્િ િયેલ ન હતી. 

૩ ૨૦૧૬ ૮૪૩૫.૯૨ 

૪ ૨૦૧૭ ૬૦૧૭.૬૧ 

૫ ૨૦૧૮ ૬૭૨૨.૯૩ 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ખનીજ ચોરીની બાિી રિમ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૩૪ (૧૧-૦૨-૧૯) શ્રી વિક્રમભાઇ માડ્મ (ખાંભાકળયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાંિી ખનીજ િોરી પેટે િરવામાાં આવેલ દાંડ અને ખનીજ 
િોરીની િેટલી રિમ િોની પાસેિી વસુલવાની બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત બાિી રિમ પૈિી િેટલા ઇસમો પાસેિી એિ વર્ગ, ત્રણ વર્ગ અને પાાંિ વર્ગ િરતાાં વિુ સમયિી રિમ 
વસુલવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ઉક્ત ઇસમો ખનીજ િોરી અને દાંડની રિમ સમયસર ન ભરતા હોય તો છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં તેમની 
સામે શા પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) : (૧૨-૦૬-૧૯) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાંિી ખનીજ િોરી પેટે િરવામાાં આવેલ દાંડ અને ખનીજ 
િોરીની બાિી વસુલાતની કવર્ત દશાગવતુાં પત્રિ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨)  રિમ રૂ. લાખમાાં 

૧ થી ૩ િર્ગ ૩ થી ૫ િર્ગ ૫ િર્ગથી િધ ુ

ઇસમ રિમ ઇસમ રિમ ઇસમ રિમ 

૧૩ ૧૫૪૫૧.૧૯ ૦ ૦ ૧ ૩૬૭૩.૨૧ 



10 

(૩) ખકનજ િોરીની રિમ અપીલ/રીવીઝન/િોટગ  િેસ સરહતની તમામ ન્યાકયિ પ્રર્યા પૂણગ િયા બાદ વસુલવાની 

િતી હોઇ રુ્જરાત ખકનજ  (રે્રિાયદેસર ખાણિામ, હેરફેર અને સાંગ્રહ કનવારણ) કનયમો-૨૦૦૫ અને ૨૦૧૭માાં રિમ વસુલ 
િરવાની િોઇ કનકિત મયાગદા નક્કી િરવામાાં આવેલ નિી. 

પત્રિ 

ક્રમ ઇસમોનુાં નામ દાંડ્િીય બાિી રિમ રૂ. લાખમાાં 

૧ માતુ્ુપા િેલ્સાઇન ઇન્ડથટર ીઝ ૩.૭૬ 

૨ એથસાર પાવર રુ્જરાત પાવર કલ. ૮૯.૪૯ 

૩ એથસાર પ્રોજિેટ (ઇકન્ડયા) કલ. ૩૪૩.૧૭ 

૪ રહાંર્ોરા જુસલ હાજી ૦.૬૬ 

૫ રહાંર્ોરા અબ્દુલ મુસા ૦.૬૬ 

૬ સોમનાિ િેલ્સાઇન એન્ડ બોિસાઇટ પ્રા. કલ. ૧૧૬.૯૬ 

૭ બોમ્બે મીનરલ્સ કલ. ૩૬૭૩.૨૧ 

૮ નટરાજ સીરામીિ કલ. ૭૨૨૨.૬૫ 

૯ િાબોરેન્ડમ યુકનવસગલ કલ. ૬૫૦૪.૪૧ 

૧૦ બોમ્બે મીનરલ્સ પ્રા. કલ. ૭૮૬.૪૯ 

૧૧ મીના એજન્સી કલ. ૩૪૨.૭૮ 

૧૨ બોમ્બે મીનરલ્સ  ૯.૯ 

૧૩ સૌરાષ્ટ્ર  િેલ્સાઇન એન્ડ એલાઇડ ઇન્ડથટર ીઝ કલ. ૨૨.૨૫ 

૧૪ આશાપુરા માઇનિેમ કલ. ૮.૦૧ 

 િુલ ૧૯૧૨૪.૪ 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં આિેલ લીઝો 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૩૬ (૧૧-૦૨-૧૯) શ્રી વિક્રમભાઇ માડ્મ (ખાંભાકળયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત લીઝો પૈિી િેટલા લીઝ િારિો દ્વારા એન્વાયમેન્ટ િલીયરન્સ સટી મેળવીને રજૂ િરવામાાં આવે છે, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા લીઝ િારિો દ્વારા એન્વાયમેન્ટ િલીયરન્સ સટી મેળવેલ નિી, અને 

(૪) જ ેલીઝ િારિો એ એન્વાયમેન્ટ િલીયરન્સ સટી મેળવીને રજૂ ન િરેલ હોય તેવા લીઝ િારિો સામે સરિારે શા 

પર્લાાં લીિાાં? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) : (૨૭-૦૫-૧૯) 

(૧) મુખ્ય ખકનજ-૧૫૧, ર્ૌણ ખકનજ-૧૦૭ 

(૨) મુખ્ય ખકનજ-૪૩, ર્ૌણ ખકનજ-૭૧ 

(૩) મુખ્ય ખકનજ-૧૦૮, ર્ૌણ ખકનજ-૩૬ 

(૪) ખાણ િામ બાંિ િરાવવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

મોરબી અને િચ્છ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૮૬ (૧૯-૦૩-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) મોરબી અને િચ્છ કજલ્લામાાં આવેલ ઔદ્યોકર્િ એિમોમાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ગમાાં 
વર્ગવાર િેટલા થિાકનિોને રોજર્ારી આપવામાાં આવી, 
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(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાના િેટલા એિમોએ થિાકનિ બેરોજર્ારોને રોજર્ારી આપવાના કનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન 

િરેલ છે, અને 

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લાઓના િેટલા એિમો સામે શાાં પર્લા ભરવામાાં આવ્યા? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૬-૧૯) 

(૧)  

ક્રમ િર્ગ (કડ્સેમ્બર અાંવતત) 
અપાયેલ રોજગારી 

મોરબી િચ્છ 

૧ ૨૦૧૬ ૧૨૫૫૬ ૫૨૪૮૩ 

૨ ૨૦૧૭ ૧૩૯૫૭ ૫૫૪૩૨ 

૩ ૨૦૧૮ ૧૫૦૪૪ ૫૪૩૬૮ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ મોરબી કજલ્લાના િોઇ એિમે થિાકનિ બેરોજર્ારોને રોજર્ારી આપવાના કનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન િરેલ 
નિી. જ્યારે િચ્છ કજલ્લામાાં થિાકનિ રોજર્ારી આપવાના કનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન િરેલ એિમોની કવર્ત આ સાિે સામેલ પત્રિ મુજબ છે. 

(૩)  

 થિાકનિ રોજર્ારી અાંરે્ના સરિારશ્રીના તા. ૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવની જોર્વાઇઓ તરફ ધ્યાન દોરતા પત્રો 
સાંબાંકિત એિમોને પાઠવેલ છે તિા ઉક્ત ઠરાવનો ભાંર્ િરતા એિમો સાિે થિાકનિ અકિિારીશ્રીઓની બેઠિ 
યોજી, ઠરાવની જોર્વાઇનુાં સુિારૂ પાલન િરવા સાંબાંકિત એિમોને કવથતૃત સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

 થિાકનિ રોજર્ારીની કનયત ટિાવારી ન જાળવતા એિમોની કવર્તો સાંબાંકિત કજલ્લા ઉદ્યોર્ િેન્ર અને વાણીજ્ય 
વેરા િિેરી તેમજ ઉદ્યોર્ િકમશ્નરની િિેરીને જરૂરી િાયગવાહી સારૂ મોિલવામાાં આવે છે. 

 આ જવાબ સાિે સામેલ પત્રિમાાં વર્ગ ૨૦૧૬ના અનુ્મ-૧૭ પરના ‘િુશ કસન્િેરટિ પ્રા.કલ., િીરમોઇટી, 
કજ.િચ્છ’ કસવાયના તમામ એિમો કબનપ્રોત્સારહત પ્રિારના છે, જ્યારે ‘િુશ કસન્િેરટિ પ્રા.કલ., િીરમોઇટી, 
કજ.િચ્છ’ ને પ્રોત્સાહન માંજુર િરવામાાં આવેલ છે પરાંતુ િોઇ ક્લેઇમ મળેલ ન હોઇ, િુિવણુ િરવામાાં આવેલ નિી. 

પત્રિ 

થિાકનિ રોજર્ારી અાંરે્ના સરિારશ્રીના તા.૩૧-૦૩-૧૯૯૫ ના ઠરાવની જોર્વાઇઓનુાં ઉલ્લાંઘન િરતા િચ્છ કજલ્લાના એિમોની યાદી 

ક્રમ ્થાવનિ રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન િરનાર એિમનુાં નામ 

૨૦૧૬ 

૧ એગ્રોસેલ ઇન્ડ.કલમી.ભુજ 

૨ નીલિાં ઠ િોન્િાથટ પ્રા.લી.વડાલા 

૩ સુમાંર્લ ગ્લાસ ઇન્ડ. સામખીયારી 

૪ એન્િર ઇલેક્ટર ીિલ પ્રા.લી.લાખોંદ 

૫ િોથટલ રુ્જરાત પાવર લી.ટુાં ડા 

૬ મારવેલ ફીગ્નેસ િુ. ર્ાાંિીિામ 

૭ લુઇસ રેફૂસ િોમોડીટીસ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.ભીમાસર 

૮ રે્લ્થિેપ સપોટગ  પ્રા.લી.ર્ાાંિીિામ 

૯ અદાણી પાવર લી.ટુાં ડા 

૧૦ રહન્દુથતાન લીવર લી.(િોન્ટર ાક્ટર) ર્ાાંિીિામ 

૧૧ રેણુિા સુર્ર કલમી.ભારાપર 

૧૨ બુન્રે્ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.મોટી કિરઇ 

૧૩ બાલર્ષ્ણ ટાયર કલમી. પધ્િર 

૧૪ નોબલ નેિરલ રીસોસીએટ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.ભીમાસર 

૧૫ ઇમ્પેરીયલ ઓવરસીઝ પ્રા.લી. ર્ાાંિીિામ 

૧૬ ઓ પી.જી.એસ. પાવર રુ્જરાત પ્રા.લી.ભરેશ્ર્વર 

૧૭ િુશ કસન્િેરટિ પ્રા.લી.િીરઇમોટી 

૧૮ ફીલીપ્સ િાબગન બ્લોિ લી.મોખા 
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ક્રમ ્થાવનિ રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન િરનાર એિમનુાં નામ 

૨૦૧૭ 

૧ િોથટલ રુ્જરાત પાવર લી.ટુાં ડા 

૨ અદાણી પાવર લી.ટુાં ડા 

૩ બાલર્ષ્ણ ટાયર કલમી. પધ્િર 

૪ નોબલ નેિરલ રીસોસીએટ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.ભીમાસર 

૫ લુઇસ રેફૂસ િોમોડીટીસ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.ભીમાસર 

૨૦૧૮ 

૧ િોથટલ રુ્જરાત પાવર લી.ટુાં ડા. 

૨ લુઇસ રેફૂસ િોમોડીટીસ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.ભીમાસર. 

૩ અદાણી પાવર લી.ટુાં ડા. 

૪ નોબલ નેિરલ રીસોસીએટ ઇકન્ડયા પ્રા.લી.ભીમાસર 

-------- 

િલસાડ્ વજલ્લામાાં મોટા, મધ્યમ અને નાના તળાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૯૪ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર મોટા, મધ્યમ અને નાના િુલ િેટલા તળાવો છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા તળાવો નમગદાના પાણીિી ભરવાનુાં આયોજન છે, 

(૩) આ તળાવો નમગદાના પાણીિી ભરવાની શી િાયગવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૪) તેના િિી િુલ િેટલી જમીનને કસાંિાઈના પાણીની સર્વડ ઉપલબ્િ િશે? 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા): (૧૨-૦૩-૧૯) 

(૧) મોટા, મધ્યમ અને નાના તળાવોની િોઈ િોક્કસ વ્યાખ્યા િે વર્ીિરણ નિી પરાંતુ તા-૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની 
કથિકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર નીિે મુજબના િુલ તળાવો આવેલા છે, 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ તળાિોની સાંખ્યા 

૧ વલસાડ ૨૧૦ 

૨ પારડી ૬૭ 

૩ ઉમરર્ામ ૩૧ 

૪ િપરાડા ૨૧ 

૫ િરમપુર ૦૩ 

૬ વાપી ૦૫ 

 િુલ ૩૩૭ 
  

(૨) નમગદાનુાં પાણી વલસાડ કજલ્લામાાં આવતુ ન હોય પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

મૃત્યુ પામેલ સફાઈ િામદારોને િળતર ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૫૨ (૧૬-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) નામદાર સુપ્રીમ િોટે સફાઈ િમગિારી આાંદોલન કવ. યુકનયન ઓફ ઈન્ડીયા, રીટ પીટીશન (કસકવલ)  
નાં.૫૮૩/૨૦૦૩ ના િેસમાાં ર્ટર સફાઈ માટે ઉતારવામાાં આવતા સફાઈ િામદારોના િઈ રહેલા મોતના વળતર બદલ 
રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/-નુાં વળતર િુિવવા આદેશ આપેલ તે હિીિતિી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, 
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(૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પાંિાયત કવથતારમાાં રડસેમ્બર-૨૦૧૭ની કથિકતએ મૃત્યુ પામેલ િેટલા સફાઈ 

િમગિારીઓના કિથસામાાં રૂ.૧૦ લાખનુાં વળતર િૂિવવાનુાં બાિી છે, 

(૩) આ વળતર બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૪) બાિી રહેલ તમામ વળતર િઈ તારીખ સુિીમાાં િૂિવી આપવામાાં આવશે ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૭-૬-૧૯) 

(૧) હા 

(૨) - શૂૂ્ન્ય - 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં બોરીબાંધ બાાંધિાની િામગીરી અન્િયે થયેલ ખચગ 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૭ (૧૫-૦૬-૧૮) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલા બોરીબાંિ બાાંિવામાાં  
આવ્યા,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ બોરીબાંિ બાાંિવા માટે વર્ગવાર, કજલ્લાવાર િેટલો ખિગ િરવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત બોરીબાંિ બાાંિવા માટે ઉક્ત કથિકતએ વર્ગવાર, જીલ્લાવાર િેટલી િેલીઓ ક્યા ભાવે ખરીદવામાાં આવેલ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૫-૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ ગ્રામ કવિાસ પ્રભાર્ની મનરેર્ા યોજના હેઠળ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં 
વર્ગવાર, કજલ્લાવાર મનરેર્ા હેઠળ બાાંિવામાાં આવેલ બોરીબાંિની કવર્તો પત્રિ-અ મુજબ છે.  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ બોરીબાંિ બાાંિવા માટે વર્ગવાર, જીલ્લાવાર િેટલો ખિગ િરવામાાં આવ્યો તેની કવર્ત પત્રિ-બ 
મુજબ છે.  

(૩) ઉક્ત બોરીબાંિ બાાંિવા માટે ઉક્ત કથિકતએ વર્ગવાર જીલ્લાવાર િેટલી િેલીઓ શા ભાવે ખરીદવામાાં આવેલ તેની 
કવર્ત પત્રિ-િ મુજબ છે.  

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગિાર બનાિિામાાં આિેલ બોરીબાંધની સાંખ્યા 

િુલ 
૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ભરૂિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ભાવનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ડાાંર્ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૩ ર્ાાંિીનર્ર ૦ ૦ ૧૯ ૯૩ ૦ ૧૧૨ 
૧૪ ર્ીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ જામનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગિાર બનાિિામાાં આિેલ બોરીબાંધની સાંખ્યા 

િુલ 
૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૧૬ જૂનાર્ઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૭ િચ્છ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૮ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૯ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૦ મહીસાર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૨ નમગદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૩ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૪ પાંિમહાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૫ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૭ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૯ સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૦ સુરેન્રનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૧ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૨ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૧૯ ૯૩ ૦ ૧૧૨ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગિાર બનાિિામાાં આિેલ બોરીબાંધ પાછળ થયેલ ખચગ (રૂવપયામાાં) 

િુલ 
૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ભરૂિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ભાવનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ડાાંર્ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૩ ર્ાાંિીનર્ર ૦ ૦ ૧૧૬૬૭૪ ૫૧૬૩૪૦ ૦ ૬૩૩૦૧૪ 
૧૪ ર્ીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ જામનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૬ જૂનાર્ઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૭ િચ્છ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૮ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૯ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૦ મહીસાર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૨ નમગદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૩ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૪ પાંિમહાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૫ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૭ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગિાર બનાિિામાાં આિેલ બોરીબાંધ પાછળ થયેલ ખચગ (રૂવપયામાાં) 

િુલ 
૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૯ સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૦ સુરેન્રનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૧ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૨ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૧૧૬૬૭૪ ૫૧૬૩૪૦ ૦ ૬૩૩૦૧૪ 

પત્રિ-િ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
િર્ગિાર બનાિિામાાં આિેલ બોરીબાંધમાાં િપરાયેલ થેલીનો જથ્થો 

િુલ 
૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૪ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૬ ભરૂિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૭ ભાવનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૮ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૯ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ ડાાંર્ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૩ ર્ાાંિીનર્ર ૦ ૦ ૭૦૦૦ ૩૮૦૦૦ ૦ ૪૫૦૦૦ 
૧૪ ર્ીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૫ જામનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૬ જૂનાર્ઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૭ િચ્છ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૮ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૧૯ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૦ મહીસાર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૧ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૨ નમગદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૩ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૪ પાંિમહાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૫ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૭ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૨૯ સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૦ સુરેન્રનર્ર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૧ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૨ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૩૩ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૭૦૦૦ ૩૮૦૦૦ ૦ ૪૫૦૦૦ 
 

નોંિઃ- વર્ગ ૨૦૧૫-૧૬ અને વર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ માાં બોરીબાંિમાાં વપરાયેલ િેલીનો ભાવ પ્રકત િેલી રૂ. ૩.૭૫ ના ભાવે ખરીદવામાાં 
આવેલ છે.  

-------- 



16 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૭ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર ર્ાાંિીનર્ર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજી રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં ર્ાાંિીનર્ર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 

િવા માટે નીિે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તાલુિાિાર િર્ગિાર મળેલ અરજીઓ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ર્ાાંિીનર્ર ૧૫ ૨૭ ૨૫ ૩૪ ૨૮ 

૨ માણસા ૬ ૨૦ ૧૯ ૨૯ ૧૦ 

૩ િલોલ ૬ ૩૯ ૧૫ ૧૦ ૯ 

૪ દહેર્ામ ૪ ૬ ૪ ૦ ૧ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વર્ગવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીિે મુજબ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તાલુિાિાર િર્ગિાર માંજુર િરેલ અરજીઓ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ર્ાાંિીનર્ર ૦ ૩ ૫ ૩ ૦ 

૨ માણસા ૨ ૩ ૧૦ ૩ ૦ 

૩ િલોલ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 

૪ દહેર્ામ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ નીિે મુજબ અરજીઓ રદ િયેલ છે જનેા િારણો નીિે િોઠામાાં સામેલ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તાલુિાિાર િર્ગિાર રદ િરેલ અરજીઓ અરજીઓ રદ િરિાના િારણો 

તા. ૧-૦૭-૧૩ 
થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા. ૧-૦૭-૧૪ 
 થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા. ૧-૦૭-૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા. ૧-૦૭-૧૬ 
થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા. ૧-૦૭-૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

ગ્રામ પાંિાયતોની ગ્રામસભાના ઠરાવો ન હોય, 

મોજણી ફોમગ ભરેલ ન હોય અન્ય પુતગતા બાિી હોય, 
અર્ાઉની યાદીમાાં નામ સામેલ હોય અિવા 

બીપીએલ યાદીને લારુ્ પડતી ન હોય તેવી 
અરજીઓ રદ િરવામાાં આવેલ છે. અને બાિીની ૩૧ 

અરજીઓ પડતર રહેલ છે જને ેતાલુિા િક્ષાએ અન ે
અરજદારશ્રીઓને પૂતગતા માટે મોિલી આપેલ છે જ ે
આવે િી ઘટતી િાયગવાહી િરવામાાં આવશે.  

૧ ર્ાાંિીનર્ર ૧૫ ૨૪ ૨૦ ૩૧ ૮ 

૨ માણસા ૪ ૧૭ ૯ ૨૬ ૫ 

૩ િલોલ ૬ ૩૯ ૧૩ ૧૦ ૩ 

૪ દહેર્ામ ૪ ૬ ૧ ૦ ૧ 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૬૮ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળી પટેલ (લીંબડી): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 
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ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીિે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 
તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૫ 
તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૬ 
તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૭ 
તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ પોરબાંદર ૬૨૮ ૨૯૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ રાણાવાવ ૭૪ ૧૩૮ ૨૨૫ ૨૯૬ ૦૦ 

૩ િુકતયાણા ૧૭૭ ૭૪ ૧૦૯ ૨૨ ૦૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વર્ગવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીિે મુજબ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 
તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૫ 
તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૬ 
તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૭ 
તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ પોરબાંદર ૨૩૦ ૧૫૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ રાણાવાવ ૭૪ ૯૦ ૧૮૪ ૨૯૬ ૦૦ 

૩ િુકતયાણા ૧૧૨ ૬૮ ૨૫ ૧૫ ૦૦ 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી પોરબાંદર જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 

નિી. પરાંતુ ૭૮૯ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨ માાં આવેલ છે.  

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૩૩ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળી પટેલ (લીંબડી): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેર્ા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં 

તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણગ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રર્કત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ િરવાનુાં આયોજન છે ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેર્ા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં 

તાલુિાવાર નીિેની કવર્તે િામો પૂણગ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ િુકતયાણા ૩૨ ૨૧ ૫૧ ૧૬૯ ૨૦૬ 

૨ પોરબાંદર  ૯૬ ૯૯ ૨૨૬ ૨૪૪ ૧૦૫ 

૩ રાણાવાવ ૭૦ ૩૭ ૯૫ ૨૧૯ ૧૧૬ 

 િુલ ૧૯૮ ૧૫૭ ૩૭૨ ૬૩૨ ૪૨૭ 

(૨) આ િામો નીિે પ્રિારના હતા. 

(૧) જળસાંિય અને જળસાંગ્રહ, (૨) દુષ્િાળ રાહત, (૩) જમીન કવિાસ, (૪) સુક્ષ્મ કસાંિાઇ, (૫) અન્ય,  
(૬) પરાંપરાર્ત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૭) ગ્રામ્ય રથતા, (૮) ગ્રામ્ય સુખાિારી, (૯) વ્યકક્તર્ત જમીનના 
િામો, (૧૦) રાજીવ ર્ાાંિી ભવન, (૧૧) રમતર્મતના મેદાન. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીિેની કવર્તે િામો પ્રર્કત હેઠળ છે. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ િુકતયાણા ૦ ૦ ૦ ૩ ૪૧ 

૨ પોરબાંદર  ૦ ૪ ૦ ૧૨ ૭૮ 

૩ રાણાવાવ ૦ ૦ ૧ ૫ ૨૧ 

 િુલ ૦ ૪ ૧ ૨૦ ૧૪૦ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણગ િરવાનુાં આયોજન છે.  

 નોંધઃ- મનરેર્ાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વર્ગ પ્રમાણે મારહતી ઉપલબ્િ હોઇ, સદર પ્રશ્નની મારહતી મનરેર્ાસોફ્ટ 
ઉપરિી તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૪૭ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી લવલતભાઈ િસોયા (િોરાજી): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેર્ા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણગ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રર્કત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ િરવાનુાં આયોજન છે ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેર્ા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
નીિેની કવર્તે િામો પૂણગ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ િોરાજી  ૩૦ ૩૦૬ ૩૭ ૨૧ ૬૭ 

૨ ર્ોંડલ ૩૯ ૨૨૮ ૩૨ ૩૬ ૩ 

૩ જામ િાંડોરણા  ૪૧ ૫૯ ૧૬ ૪૦ ૯૩ 

૪ જસદણ ૧૭ ૧૪૯ ૬૧ ૩૦ ૧૯૦ 

૫ જતેપુર ૬૨ ૭૭ ૫૯ ૧૫ ૮૫ 

૬ િોટડા સાાંર્ાણી ૯૮ ૧૭૭ ૩૭ ૨૯ ૦ 

૭ લોકિિા  ૪૧ ૧૪૦ ૨૨ ૧ ૧ 

૮ પડિરી  ૩૩ ૩૯ ૨૫ ૨૨ ૩૨ 

૯ રાજિોટ  ૧૩૦ ૧૪૬ ૮૯ ૬૧ ૭૫ 

૧૦ ઉપલેટા  ૪૪ ૧૧૨ ૪૩ ૧૩૪ ૧૨૦ 

૧૧ કવાંછીયા  ૨૭ ૪૩ ૨૦ ૨૩ ૩૭ 

 િુલ ૫૬૨ ૧૪૭૬ ૪૪૧ ૪૧૨ ૭૦૩ 

(૨) આ િામો નીિે પ્રિારના હતા. 

(૧) આાંર્ણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાર્ત, (૨) રાજીવ ર્ાાંિી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર સાંરક્ષણ,  
(૫) જમીન કવિાસ, (૬) સુક્ષ્મ કસાંિાઇ, (૭) અન્ય, (૮) પરાંપરાર્ત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૯) ગ્રામ્ય રથતા,  
(૧૦) જળસાંિય અને જળસાંગ્રહ, (૧૧) વ્યકક્તર્ત જમીનના િામો. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીિેની કવર્તે િામો પ્રર્કત હેઠળ છે. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ િોરાજી  ૯ ૯ ૯ ૧૨ ૮૧ 

૨ ર્ોંડલ ૩૬ ૫૩ ૮૫ ૨૧૫ ૫૭૦ 

૩ જામ િાંડોરણા  ૮ ૧૫ ૨૨ ૫૪ ૧૩૭ 

૪ જસદણ ૧૭ ૨૦ ૨૬ ૪૬ ૨૯૦ 

૫ જતેપુર ૧ ૧ ૧ ૬ ૭૫ 

૬ િોટડા સાાંર્ાણી ૯ ૧૬ ૨૨ ૪૩ ૩૧૯ 

૭ લોકિિા  ૨ ૨ ૨ ૪૬ ૧૩૩ 

૮ પડિરી  ૨૦ ૨૦ ૨૧ ૨૬ ૧૦૭ 

૯ રાજિોટ  ૪ ૪ ૧૦ ૧૨ ૧૫૯ 

૧૦ ઉપલેટા  ૮ ૧૨ ૧૯ ૩૫ ૧૮૬ 

૧૧ કવાંછીયા  ૩૯ ૪૫ ૪૭ ૭૧ ૧૭૧ 

 િુલ ૧૫૩ ૧૯૭ ૨૬૪ ૫૬૬ ૨૨૨૮ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણગ િરવાનુાં આયોજન છે.  

 નોંધઃ- મનરેર્ાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વર્ગ પ્રમાણે મારહતી ઉપલબ્િ હોઇ, સદર પ્રશ્નની મારહતી મનરેર્ાસોફ્ટ 

ઉપરિી તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

િલસાડ્ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૩૯ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેર્ા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

િેટલા િામો પૂણગ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રર્કત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુિીમાાં પૂણગ િરવાનુાં આયોજન છે ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેર્ા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

નીિેની કવર્તે િામો પૂણગ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િર્ગ 

૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િર્ગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િર્ગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િર્ગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િર્ગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ િરમપુર ૬૧૦ ૧૫૪૭ ૬૭૨ ૯૦૯ ૨૩૨૩ 

૨ િપરાડા ૨૬૨ ૩૩૩ ૨૬૮ ૧૧૦૦ ૧૩૩૧ 

૩ પારડી  ૩૪૭ ૨૨૮ ૧૪૩ ૫૫૩ ૯૫૩ 

૪ ઉમરર્ામ  ૨૩૬ ૧૪૯ ૨૪૫ ૭૧૧ ૪૭૨ 

૫ વલસાડ  ૧૩૪ ૩૫૪ ૧૩૮ ૭૫૭ ૪૦૩ 

૬ વાપી  ૯૬ ૪૫ ૪૨ ૧૭૧ ૨૪૪ 

 િુલ ૧૬૮૫ ૨૬૫૬ ૧૫૦૮ ૪૨૦૧ ૫૭૦૮ 
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(૨) આ િામો નીિે પ્રિારના હતા. 

(૧) આાંર્ણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાર્ત, (૨) રાજીવ ર્ાાંિી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર સાંરક્ષણ,  
(૫) અનાજ સાંગ્રહ, (૬) જમીન કવિાસ, (૭) સુક્ષ્મ કસાંિાઇ, (૮) અન્ય, (૯) રમતર્મતના મેદાન,  
(૧૦) પરાંપરાર્ત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્ય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્ય પીવાના પાણી, (૧૩) ગ્રામ્ય 
સુખાિારી, (૧૪) જળસાંિય અને જળસાંગ્રહ, અને (૧૫) વ્યકક્તર્ત જમીનના િામો. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીિેની કવર્તે િામો પ્રર્કત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િર્ગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ િરમપુર ૦ ૦ ૦ ૪ ૭૪ 

૨ િપરાડા ૦ ૦ ૦ ૨ ૧૦૬ 

૩ પારડી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૯ 

૪ ઉમરર્ામ  ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૨૧ 

૫ વલસાડ  ૦ ૦ ૦ ૨ ૮૦ 

૬ વાપી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

 િુલ ૦ ૦ ૦ ૯ ૪૩૩ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણગ િરવાનુાં આયોજન છે.  

 નોંધઃ- મનરેર્ાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વર્ગ પ્રમાણે મારહતી ઉપલબ્િ હોઇ, સદર પ્રશ્નની મારહતી મનરેર્ાસોફ્ટ 
ઉપરિી તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં બીનખેતી જમીન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૯૪ (૨૧-૦૮-૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખેતીની િેટલી 
જમીન કબનખેતી િરવામાાં આવી, અને 

(૨) બીનખેતી અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર, તાલુિાવાર સરિારને કપ્રકમયમ પેટે િેટલી આવિ િઇ ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૫-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ 

(૨) કબનખેતીની પરવાનર્ી સમયે કપ્રકમયમનો પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

પત્રિ - ૧ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 
િર્ગિાર ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.)  િુલ 

(ચો.મી.) 
િર્ગ ૨૦૧૪ િર્ગ ૨૦૧૫ િર્ગ ૨૦૧૬ િર્ગ ૨૦૧૭ િર્ગ ૨૦૧૮ 

૧ છોટાઉદેપુર  ૯૬૮૮ ૧૧૦૪૭૬ ૪૭૮૨૦ ૧૪૬૩૧ ૫૪૭૯૫ ૨૩૭૪૧૦ 

૨ ક્વાાંટ  ૦ ૦ ૪૦૦૦ ૭૮૮૦ ૪૦૦૦ ૧૫૮૮૦ 

૩ નસવાડી  ૨૪૧૦૦ ૩૫૨૦૪ ૧૩૪૯૯ ૨૨૦૩૫ ૨૪૫૨૭ ૧૧૯૩૬૫ 

૪ સાંખેડા  ૨૧૫૭૫ ૫૩૧૦૫ ૪૦૦૦ ૧૦૫૩૬ ૩૮૪૩૨ ૧૨૭૬૪૮ 

૫ બોડેલી  ૩૯૭૬૭ ૧૦૬૩૭૦ ૧૨૦૬૦૯ ૮૭૭૬૨ ૧૭૫૬૧૫ ૫૩૦૧૨૩ 

૬ જતેપુર-પાવી  ૭૬૮૯ ૨૫૬૦૧ ૭૫૯૪૪ ૭૩૦૬૦ ૧૦૯૫૦૫ ૨૯૧૭૯૯ 

 િુલ  ૧૦૨૮૧૯ ૩૩૦૭૫૬ ૨૬૫૮૭૨ ૨૧૫૯૦૪ ૪૦૬૮૭૪ ૧૩૨૨૨૨૫ 

-------- 
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તાપી વજલ્લામાાં વબનખેતી જમીન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૦૯ (૨૧-૦૮-૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગાવમત (કનઝર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર તાપી જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખેતીની િેટલી જમીન 
કબનખેતી િરવામાાં આવી, અને 

(૨) કબનખેતી અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર, તાલુિાવાર સરિારને કપ્રકમયમ પેટે િેટલી આવિ િઇ ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે.  

(૨) કબનખેતીની પરવાનર્ી સમયે કપ્રકમયમનો પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

પત્રિ - ૧ 

અ.નાં. સમયગાળો તાલુિાનુાં 
નામ 

માંજુર થયેલ િેસોની 
સાંખ્યા 

ક્ષેત્રફળ 
(હે.આરે.ચો.મી.) 

  ૧. વ્યારા  ૧૯ ૨૮-૪૨-૪૩ 

  ૨. ડોલવણ ૦ ૦ 

  ૩. વાલોડ  ૨ ૧-૬૩-૦૨ 

૧ તા.૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૪. સોનર્ઢ ૪ ૩-૯૦-૭૦ 

  ૫. ઉચ્છલ  ૦ ૦ 

  ૬. કનઝર ૧ ૩-૪૭-૦૨ 

  ૭. િુિરમુાંડા  ૦ ૦ 

  િુલ  ૨૬ ૩૭-૪૩-૧૭ 

  ૧. વ્યારા  ૧૫ ૨૬-૭૮-૦૭ 

  ૨. ડોલવણ ૦ ૦ 

  ૩. વાલોડ  ૩ ૨-૧૦-૦૦ 

૨ તા.૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૪. સોનર્ઢ ૯ ૨-૨૭-૧૬ 

  ૫. ઉચ્છલ  ૧ ૧-૨૧-૪૨ 

  ૬. કનઝર ૩ ૨-૭૮-૦૦ 

  ૭. િુિરમુાંડા  ૦ ૦ 

  િુલ  ૩૧ ૩૫-૧૪-૬૫ 

  ૧. વ્યારા  ૧૯ ૨૮-૨૨-૩૯ 

  ૨. ડોલવણ ૪ ૧-૬૭-૦૦ 

  ૩. વાલોડ  ૨ ૦-૯૪-૧૪ 

૩ તા.૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૪. સોનર્ઢ ૯ ૨૩-૨૪-૩૩ 

  ૫. ઉચ્છલ  ૧ ૧-૮૨-૨૩ 

  ૬. કનઝર ૬ ૯-૧૧-૪૭ 

  ૭. િુિરમુાંડા  ૦ ૦ 

  િુલ  ૪૧ ૬૫-૦૧-૫૬ 

  ૧. વ્યારા  ૩૮ ૫૦-૯૦-૧૧ 

  ૨. ડોલવણ ૬ ૮-૦૮-૦૦ 

  ૩. વાલોડ  ૪૧ ૬૧-૪૪-૦૨ 

૪ તા.૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૪. સોનર્ઢ ૫ ૧૦-૯૧-૫૭ 

  ૫. ઉચ્છલ  ૫ ૪-૪૮-૮૭ 

  ૬. કનઝર ૧૯ ૨૮-૮૭-૨૨ 

  ૭. િુિરમુાંડા  ૦ ૦ 

  િુલ  ૧૧૪ ૧૬૪-૬૯-૭૯ 
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અ.નાં. સમયગાળો તાલુિાનુાં 
નામ 

માંજુર થયેલ િેસોની 
સાંખ્યા 

ક્ષેત્રફળ 
(હે.આરે.ચો.મી.) 

  ૧. વ્યારા  ૩૨ ૩૮-૮૯-૪૧ 

  ૨. ડોલવણ ૦ ૦ 

  ૩. વાલોડ  ૧૩ ૧૫-૦૪-૩૫ 

૫ તા.૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૪. સોનર્ઢ ૫ ૩-૯૪-૪૩ 

  ૫. ઉચ્છલ  ૫ ૩-૯૬-૭૨ 

  ૬. કનઝર ૭ ૧૨-૧૯-૨૪ 

  ૭. િુિરમુાંડા  ૧ ૧-૨૧-૪૧ 

  િુલ  ૬૩ ૭૫-૨૫-૫૬ 

 િુલ  ૨૭૫ ૩૭૭-૫૪-૭૨ 

-------- 

જામનગર અને ખડે્ા વજલ્લામાાં જમીનની હરાજી 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૦૭ (૨૯-૮-૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસકડ્યા (િાલાવડ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૭-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં જામનર્ર અને ખેડા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખરાબા, સરિારી 
પડતર અને ર્ૌિરની િેટલી જમીન, િયા ભાવે, િયા હેતુ માટે હરાજી િયાગ વર્ર અને િેટલી જમીન હરાજીિી ફાળવવામાાં આવી, અને   

(૨) હરાજી િયાગ વર્ર ખરાબા, સરિારી પડતર િે ર્ૌિરની જમીન ફાળવવામાાં આવી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર સરિારને િેટલી આવિ િઇ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧-૬-૧૯) 

(૧) જામનર્રઃ 

તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં જામનર્ર કજલ્લામાાં તાલુિવાર ખરાબા, સરિારી પડતર અને ર્ૌિરની 
િેટલી જમીન, િયા ભાવે, િયા હેતુ માટે હરાજી િયાગ વર્ર અને િેટલી જમીન હરાજીિી ફાળવવામાાં આવી તે અાંરે્ના વર્ગવાઈઝ  
પત્રિ-૧ (વેિાણિી ફાળવેલ ર્ૌિરની જમીનની કવર્ત દશાગવતુ પત્રિ) અને પત્રિ-૨ (વેિાણિી ફાળવેલ સરિારી 
પડતર/ખરાબાની જમીનની કવર્ત દશાગવતુ પત્રિ) તૈયાર િરી આ સાિે સામેલ રાખેલ છે. 

ખેડાઃ જમીન ફાળવેલ ન હોઇ મારહતી શૂન્ય છે.  

(૨) જામનર્રઃ 

હરાજી િયાગ વર્ર ખરાબા, સરિારી પડતર િે ર્ૌિરની જમીન સરિારશ્રીની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મુજબ સરિારશ્રીની પુવગ 
માંજુરી મેળવી ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

ખેડાઃ જમીન ફાળવેલ ન હોઇ મારહતી શૂન્ય છે.  

(૩) જામનર્રઃ 

મુદ્દા નાં.૧ ની કવર્તે સરિારશ્રીને વર્ગવાર નીિે મુજબ આવિ િયેલ છે. 

૧) તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ િી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ સુિીમાાં રૂ.૩,૦૧,૫૧,૦૪૬/- (અાંિે રૂકપયા ત્રણ િરોડ એિ 
લાખ એિાવન હજાર અને છેતાલીસ પૂરા) િયેલ છે. 

૨) તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ િી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સુિીમાાં રૂ.૪૫,૩૬,૬૫૧/- (અાંિે રૂકપયા પીસતાલીસ લાખ 
છત્રીસ હજાર અને છસો એિાવન પૂરા) િયેલ છે. 

ખેડાઃ 

જમીન ફાળવેલ ન હોઇ િોઇ પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

(તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ િી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭) 

તાલુિો હેતુ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) ભાિ (પ્રવત ચો.મી.) 
જામનર્ર(શ) ૦ ૦ ૦ 
જામનર્ર(ગ્રા) ૬૬.િે.વી. સબ થટેશન બનાવવા માટે ૪૯૦૦ ૨૦૦૦/- 

ધ્રોલ ૦ ૦ ૦ 
જોડીયા ૦ ૦ ૦ 
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તાલુિો હેતુ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) ભાિ (પ્રવત ચો.મી.) 

િાલાવડ 
૬૬.િે.વી. સબ થટેશન બનાવવા માટે જમીન 

ફાળવવા બાબત 
૪૯૦૦-૦૦ ૩૯૬/- 

લાલપુર ૦ ૦ ૦ 
જામજોિપુર ૦ ૦ ૦ 

િુલઃ- - ૯૮૦૦-૦૦ - 
 

(તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ િી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮) 

તાલુિો હેતુ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) ભાિ (પ્રવત ચો.મી.) 

જામનર્ર(શ) ૦ ૦ ૦ 

જામનર્ર(ગ્રા) ૦ ૦ ૦ 

ધ્રોલ ૦ ૦ ૦ 

જોડીયા 
સમાજવાડીના હેતુ માટે િરવામાાં આવેલ દબાણ કનયમીત 

િરવા બાબત. 
૧૪૯૩-૦૦ ૬૮૩/- 

િાલાવડ ૦ ૦ ૦ 

લાલપુર ૦ ૦ ૦ 

જામજોિપુર ૦ ૦ ૦ 

િુલઃ- - ૧૪૯૩-૦૦ - 

પત્રિ-૨ 

(તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ િી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭) 

તાલુિો હેતુ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) ભાિ (પ્રવત ચો.મી.) 

જામનર્ર(શ)    

જામનર્ર(ગ્રા) ૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૨૦૦-૦૦ ૬૫૦/- 

ધ્રોલ ૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૨૦૦-૦૦ ૮૯૦/- 

જોડીયા ૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૬૨૫/- 

િાલાવડ સમાજવાડી બનાવવા માટે ૨૫૦૦-૦૦ ૨૦૫/- 

લાલપુર 
૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૨૩૫/- 

પાણી પુરવઠા યોજના માટે જમીન ફાળવવા ૯૦૦-૦૦ ૧૫૯૬/- 

જામજોિપુર 

૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૩૭૫/- 

પ્રવાસન/િાકમગિ હેતુ માટે ૧૯૩-૦૦ ૩૨૨/- 

૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૪૫૦/- 

૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૩૨૫/- 

૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૩૧૦/- 

િુલઃ- - ૪૧૩૯૩-૦૦ - 

(તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ િી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮) 

તાલુિો હેતુ ક્ષેત્રફળ (ચો.મી.) ભાિ (પ્રવત ચો.મી.) 

જામનર્ર(શ) ૦ ૦ ૦ 

જામનર્ર(ગ્રા) સમાજવાડી બનાવવા માટે ૨૧૩૭-૦૦ ૧૦૩૬/- 

ધ્રોલ ૬૬ િે.વી. સબ થટેશન માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૪૯૦૦-૦૦ ૨૫૦/- 

જોડીયા ૦ ૦ ૦ 

િાલાવડ ૦ ૦ ૦ 

લાલપુર ૦ ૦ ૦ 

જામજોિપુર સાવગજકનિ હેતુ માટે જમીન ફાળવવા બાબત. ૨૦૦-૦૦ ૩૯૦/- 

િુલ - ૭૨૩૭-૦૦ - 

-------- 
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર તાલુિાઓને અછતગ્ર્ત િે અધગ અછતગ્ર્ત જાહેર િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૦૬ (૦૨-૧૧-૧૮) ડ્ૉ. સી.જ.ેચાિડ્ા (ર્ાાંિીનર્ર ઉત્તર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા તાલુિાઓ અછતગ્રથત િે અિગ અછતગ્રથત હેઠળ 
સમાવેશ િરી જાહેર િરાયા, અને 

(૨) ઉક્ત અછતગ્રથત િે અિગ અછતગ્રથત જાહેર િરાયેલ તાલુિાઓમાાં િેટલા રાહત િામો અને િેટલી સહાય આપવામાાં 
આવે છે? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૨-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્ય સરિારે તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૮ના ઠરાવ ્માાંિઃ 
અછત /૧૦૨૦૧૮/૬૪૮/સ.૧ િી તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૮િી અમલમાાં આવે તે રીતે િચ્છ કજલ્લાના તમામ ૧૦ તાલુિાઓ, 
બનાસિાાંઠા કજલ્લાના ૪ તાલુિાઓ, પાટણ કજલ્લાનો એિ તિા અમદાવાદ કજલ્લાનો એિ તાલુિો મળી િુલ ૪ કજલ્લાના ૧૬ તાલુિાઓને 
અછતગ્રથત જાહેર િરેલ છે. 

(૨) પશુસહાય 

ઉક્ત જાહેર િરાયેલા અછતગ્રથત તાલુિાઓમાાં રકજથટડગ  પાાંજરાપોળ/રકજથટડગ  ર્ૌશાળાના પશુઓને રૂ.૨૫/- પ્રકત પશુ 
પ્રકત રદન રોિડ સહાય આપવામાાં આવે છે. 

રાહત દરે ઘાસ 

ખાનર્ી પશુિારિોને ઘાસ િાડગ  પર પ્રકત પશુ પ્રકત રદન િાર કિ.ગ્રા. ઘાસ રૂ.૨/- પ્રકત કિ.ગ્રા.ના રાહતદરે વિુમાાં વિુ પાાંિ 
પશુઓની મયાગદામાાં એિસામટુાં  એિ અઠવારડયા માટે કવતરણ િરવામાાં આવે છે. 

રોજગારી 

અછતગ્રથત કવથતારોમાાં લોિોને મનરેર્ા યોજના હેઠળ જોબિાડગ  િારિ િુટુાંબોને ૧૦૦ રદવસની મહત્તમ મયાગદામાાં જરૂર 
જણાયે વિારો િરીને ૧૫૦ રદવસ સુિી રોજર્ારી પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

પીિાનુાં પાણી 

અછતગ્રથત તાલુિાઓમાાં પીવાના પાણીની વ્યવથિા અને અછતને આનુર્ાંકર્િ સમથયાઓના કનવારણ માટે પાણી પુરવઠા 
કવભાર્ દ્વારા હયાત જુિ પાણી પુરવઠા અને યોજનામાાં સુિારણા, નવીન ટ્યુબવેલ, હેન્ડપાંપ અને ટેન્િરની જોર્વાઇ જવેી િામર્ીરી 
િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં સરિારી પડ્તર, ગૌચર અને ખરાબાની જમીન 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૦૮ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર મહીસાર્ર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર સરિારી પડતર, 
ર્ૌિર અને ખરાબાની જમીન, શા ભાવે  િોને હરાજી િયાગ વર્ર આપવામાાં આવી ?  

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી :  

િર્ગ ક્રમ તાલુિો જમીનનુાં સદર જમનનુાં ક્ષેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

િસુલ િરેલ િુલ 
કિાંમત(રૂ.) 

અરજદારશ્રીનુાં નામ 

૨૦૧૪ 
૧ કવરપુર ર્ૌિર ૪૯૦૦ ૧૧૮૭૭૬૦/- 

િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો, 
રહાંમતનર્ર 

૨ ખાનપુર ર્ૌિર ૪૯૦૦ ૩૩૦૭૫૦૦/- િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો,વડોદરા 

૨૦૧૫ ૧ સાંતરામપુર 

ર્ૌિર ૪૯૦૦ ૧૧૧૭૨૦૦/- િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો,વડોદરા 

ર્ૌિર ૪૯૦૦ ૧૫૬૮૦૦૦/- િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો,વડોદરા 

સરિારી પડતર ૯૦ ૬૩૦૦૦/- ભોઇ સરોજબેન વાડીલાલ 
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િર્ગ ક્રમ તાલુિો જમીનનુાં સદર જમનનુાં ક્ષેત્રફળ 
(ચો.મી.) 

િસુલ િરેલ િુલ 
કિાંમત(રૂ.) 

અરજદારશ્રીનુાં નામ 

૨ કવરપુર સરિારી પડતર ૨૦૦ ૪૪૦૦૦/- 
િેરમેનશ્રી, માલીવાડના મુવાડા દૂિ 
ઉત્પાદિ સહિારી માંડળી 

૩ બાલાકસનોર સરિારી પડતર ૨૦૦ ૧૦૦૦૦૦/- 
િેરમેનશ્રી, ભક્તીપુર દૂિ ઉત્પાદિ 
સહિારી માંડળી 

૪ લુણાવાડા સરિારી પડતર ૧૦૦૦ 
કિાંમત માફી અને 
મહેસૂલ માફીિી 

કજલ્લા કવિાસ અકિિારીશ્રી, મહીસાર્ર 

૨૦૧૬ 

૧ લુણાવાડા 
સરિારી પડતર ૨૨૫ ૧૧૮૧૨૫/- િીફ ઓફીસરશ્રી, લુણાવાડા 
સરિારી પડતર ૧૦૦ ૧૦૮૫૦૦૦/- પટેલ સોમાભાઇ એ. 

૨ કવરપુર 
સરિારી પડતર ૯૦ ૩૫૨૮૦/- ર્ોહીલ રોહીતિુમાર પુજાભાઇ 
સરિારી પડતર ૯૦ ૩૫૨૮૦/- પુરોહીત બાલમુિુન્દ દાનાભાઇ 

૩ િડાણા સરિારી પડતર ૩૧૬ 
કિાંમત માફી અને 
મહેસૂલ માફીિી 

સાંતરામપુર તાલુિા પકશ્ર્વમ કવભાર્ જન 
િલ્યાન માંડળ, માલવણ 

૪ બાલાકસનોર સરિારી પડતર ૩૯૦૦ ૧૫૦૧૫૦૦/- િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો, નડીયાદ 

૨૦૧૭ 
૧ લુણાવાડા 

ર્ૌિર ૧૮૦ ૪૫૦૦/- પટેલ મનુભાઇ રેવજીભાઇ 
સરિારી પડતર ૨૦૦ ૭૫૦૦૦/- િટારા રમેશિાંર પ્રેમિાંદ 

૨ િડાણા સરિારી પડતર ૪૫૦૦ ૨૦૯૭૦૦૦/- િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો, વડોદરા 

૨૦૧૮ 

૧ લુણાવાડા 
ર્ૌિર ૪૯૦૦ ૨૨૪૪૨૦૦/- િા.ઇ.શ્રી, બાાંિિામ, જટેિો, વડોદરા 

સરિારી પડતર ૧૫૦૦ ૧૨૩૭૫૦૦૦/- 
િા.ઇ.શ્રી, રુ્.પા.પુ.બોડગ , મહીસાર્ર, 
લુણાવાડા 

૨ કવરપુર સરિારી પડતર ૨૦૦ ૨૪૮૦/- 
િેરમેનશ્રી, િી િીખલી ઝોઝા દૂિ 
ઉત્પાદિ સહિારી માંડળી 

૩ બાલાકસનોર સરિારી પડતર ૧૧૮૮૫૭ 
કિાંમત માફી અને 
મહેસૂલ માફીિી 

આિાયગશ્રી, જવાહર નવોદય 
કવદ્યાલય, બાલાકસનોર 

૪ સાંતરામપુર સરિારી પડતર ૨૦૦૦૦ ૬૦૦૦/- િીફ ઓફીસરશ્રી, સાંતરામપુર 

-------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં ઇ-ધરા િેન્રોને મળેલ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૮૩ (૧૨-૦૨-૧૯) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૮ની કથિકતએ અરવલ્લી જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર તાલુિાવાર ઇ-િરા િેન્રોમાાં વારસાઇ 
અને વેિાણની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તેમાાંિી વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી એન્ટર ીઓ પાડવામાાં આવી,  

(૩) વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ ઉક્ત પિૈી નામાંજૂર િરવામાાં આવી અને આવી અરજીઓ નામાંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો 
શાાં છે, અને 

(૪) ઉક્ત નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ પૈિી વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ પુનઃકવિારણા િરી માંજૂર િરવામાાં આવી? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૬-૩-૧૯) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨)  
િર્ગ અરજીઓ માંજૂર િરી પાડ્િામાાં આિેલ એન્ટર ીઓ 

૨૦૧૪ ૧૦૬૦૬ 
૨૦૧૫ ૭૨૯૯ 
૨૦૧૬ ૫૫૩૭ 
૨૦૧૭ ૪૦૬૪ 
૨૦૧૮ ૫૫૮૩ 

(૩) પત્રિ-બ મુજબ. 
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(૪) 

િર્ગ નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ પૈિી પુનઃવિચારણા િરી 
 માંજૂર િરિામાાં આિલે અરજીઓ  

૨૦૧૪ ૦ 
૨૦૧૫ ૦ 
૨૦૧૬ ૦ 
૨૦૧૭ ૩ 
૨૦૧૮ ૬ 

પત્રિ-અ 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ગમાાં િર્ગિાર તાલુિાિાર ઇ-ધરા િેન્રોમાાં મળેલ િારસાઇ અને િેચાણની અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ 

િારસાઇની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઇની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઇની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઇની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઇની 
મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 
મળેલ 

અરજીઓ 

૧ મોડાસા ૧૩૮૭ ૨૫૨૮ ૬૮૮ ૨૪૩૮ ૭૦૧ ૫૫૪ ૫૩૮ ૨૯૬ ૬૭૫ ૪૫૩ 

૨ કભલોડા ૧૩૪૫ ૩૪૪ ૭૨૬ ૩૭૪ ૮૪૧ ૩૨૦ ૬૦૪ ૧૦૮ ૯૫૬ ૧૨૯ 

૩ મેઘરજ ૩૧૦ ૨૪૫ ૩૮૯ ૧૯૯ ૪૦૪ ૧૪૫ ૩૮૫ ૫૯ ૪૧૩ ૭૩ 

૪ માલપુર ૬૫૫ ૧૫૨ ૩૬૮ ૧૩૪ ૪૦૦ ૮૭ ૨૫૬ ૭૮ ૪૫૮ ૧૨૮ 

૫ િનસુરા ૧૧૭૪ ૫૩૮ ૫૨૬ ૪૦૫ ૪૦૨ ૪૩૬ ૩૭૮ ૩૫૦ ૫૪૯ ૪૭૪ 

૬ બાયડ ૧૪૯૬ ૧૦૦૨ ૭૯૧ ૬૨૪ ૭૬૯ ૭૦૫ ૬૯૭ ૫૪૫ ૯૬૦ ૫૦૫ 

િુલ ૬૩૬૭ ૪૮૦૯ ૩૪૮૮ ૪૧૭૪ ૩૫૧૭ ૨૨૪૭ ૨૮૫૮ ૧૪૩૬ ૪૦૧૧ ૧૭૬૨ 

પત્રિ-બ 

િર્ગ ઉક્ત અરજીઓ પૈિી નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ 

૨૦૧૪ ૫૪૪ 

૨૦૧૫ ૩૫૧ 

૨૦૧૬ ૨૧૯ 

૨૦૧૭ ૨૨૧ 

૨૦૧૮ ૧૨૨ 

નામાંજૂર િરિાના મુખ્ય િારણો નીચે મુજબ છે. 

૧.  કપયત અાંરે્ના આિાર પુરાવા રજુ િયેલ નિી. નવીન ટુિડો પડતો હોઇ ટુિડા િારાનો ભાંર્ િતો 
હોઇ, 

૨. જમીન કબનકપયત હોઇ તિા ટુિડાની નોંિ બીજા હક્કમાાં પડેલ હોઇ, 

૩.  વેિાણ આપનારનુાં મરણ િયેલ છે જિેી વારસાઇ િરવાની િાય છે તિા તમામ વારસદારોને 
જ.મ.િા.િ.૧૩૫-ડીની નોટીસ બજવણી િરેલ ન હોઇ, 

૪.  થટેમ્પ ડ્યુટીનો પ્રશ્ન િતો હોઇ, 

૫.  ટાઈટલ ક્લીયર િતુાં ન હોઇ, 

૬.  જમીન તારણમાાં હોઇ, 

૭.  પેઢીનામામાાં પકત્નનુાં નામ નિી પકત્નનો મરણનો દાખલો નિી. સોર્ાંદનામામાાં પણ પત્નીનુાં 
નામ િે મરણનો ઉલે્લખ નિી, 

૮.  નોંિમાાં જણાવેલ વારસદારો અને પેઢીનામામાાં જણાવેલ વારસદારોમાાં કવસાંર્તતા હોઇ, 

૯.  પેઢીનામા મુજબ તમામ વારસદારોના નામ દાખલ િયેલ ન હોઇ, 

૧૦.  ખેડુત ખાતેદાર હોવાનુાં પુરવાર િતુાં ન હોઇ, 

-------- 
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રાજિોટ વજલ્લામાાં ઇ-ધરા િેન્રોને મળેલ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૨૨ (૧૨-૦૨-૧૯) શ્રી લવલત િસોયા(િોરાજી):માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૮ની કથિકતએ રાજિોટ કજલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વર્ગવાર તાલુિાવાર ઇ-િરા િેન્રોમાાં વારસાઈ 
અને વેિાણની િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તેમાાંિી િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી એન્ટર ીઓ પાડવામાાં આવી, 

(૩) વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ ઉક્ત પિૈી નામાંજૂર િરવામાાં આવી અને આવી અરજીઓ નામાંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો 
શાાં છે, અને 

(૪) ઉક્ત નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ પૈિી િેટલી અરજીઓ પુનઃકવિારણા િરી માંજૂર િરવામાાં આવી? 

મહેસૂલી માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૫-૧૯) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ 

(૨) ૬૫,૮૨૨ 

(૩) પત્રિ-બ મુજબ 

(૪) ૬૭૯ 

પત્રિ-અ 

રાજિોટ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ગમાાં િર્ગિાર તાલુિાિાર ઇ-ધરા િેન્રોમાાં મળેલ િારસાઈ અને િેચાણની અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ 

િારસાઈની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઈની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઈની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઈની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િારસાઈની 

મળેલ 

અરજીઓ 

િેચાણની 

મળેલ 

અરજીઓ 

૧ રાજિોટ દકક્ષણ ૧૪ ૭ ૧૪ ૧૧ ૫ ૧૦ ૧૬ ૯ ૧૦ ૧૦ 

૨ રાજિોટ પૂવગ ૧૬ ૧૯ ૧૨ ૧૭ ૧૮ ૮ ૨૨ ૯ ૨૦ ૧૯ 

૩ રાજિોટ પકથિમ ૮ ૨૦ ૧ ૭ ૯ ૧૨ ૧૦ ૧૩ ૫ ૬ 

૪ રાજિોટ તાલુિા ૪૧૨ ૫૯૭૨ ૩૬૪ ૬૬૨૬ ૪૨૦ ૯૪૮ ૪૨૬ ૬૨૮ ૪૫૮ ૧૦૦૦ 

૫ િોટડાસાાંર્ાણી ૧૮૪ ૧૫૩૧ ૧૮૧ ૨૦૪૨ ૧૪૨ ૨૪૫ ૨૪૦ ૨૯૩ ૨૨૩ ૩૫૦ 

૬ લોિીિા ૧૧૪ ૨૧૯૦ ૧૦૯ ૧૮૪૧ ૧૩૬ ૨૨૮ ૧૨૧ ૧૮૨ ૧૩૯ ૪૬૧ 

૭ પડિરી ૨૩૯ ૯૦૫ ૨૧૧ ૯૬૮ ૧૮૩ ૩૧૮ ૧૯૭ ૨૭૪ ૨૧૫ ૩૭૫ 

૮ ર્ોંડલ ૬૬૫ ૧૨૬૪ ૬૧૭ ૧૨૬૧ ૬૬૮ ૭૧૯ ૬૭૯ ૬૩૭ ૭૦૮ ૮૦૮ 

૯ જતેપુર ૪૫૧ ૮૪૫ ૪૭૭ ૭૫૦ ૩૭૫ ૩૮૯ ૩૭૯ ૩૭૬ ૫૦૭ ૩૫૯ 

૧૦ ઉપલેટા ૫૧૬ ૮૨૧ ૫૬૬ ૧૦૩૪ ૫૧૭ ૪૩૧ ૪૮૨ ૨૮૦ ૫૪૬ ૪૦૭ 

૧૧ જામિાંડોરણા ૨૮૩ ૫૬૮ ૩૪૫ ૫૩૫ ૩૨૦ ૨૨૬ ૨૬૩ ૨૦૨ ૩૩૪ ૨૪૩ 

૧૨ િોરાજી ૪૨૬ ૪૧૩ ૪૩૭ ૬૬૨ ૪૧૫ ૨૯૧ ૪૦૦ ૧૯૫ ૪૨૮ ૩૦૮ 

૧૩ જસદણ ૩૪૨ ૧૬૮૦ ૪૨૧ ૧૯૭૪ ૪૬૦ ૮૪૪ ૩૮૬ ૫૬૫ ૪૦૧ ૬૯૩ 

૧૪ કવાંછીયા ૧૮૮ ૨૦૦ ૨૦૮ ૩૦૯ ૨૯૯ ૧૭૬ ૨૨૧ ૮૮ ૨૧૧ ૧૨૪ 

 િુલ ૩૮૫૮ ૧૬૪૩૫ ૩૯૬૩ ૧૮૦૩૭ ૩૯૬૭ ૪૮૪૫ ૩૮૪૨ ૩૭૫૧ ૪૨૦૫ ૫૧૬૩ 

પત્રિ-બ 

િર્ગ ઉક્ત અરજીઓ પૈિી નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ 

૨૦૧૪ ૧૦૦૩ 

૨૦૧૫ ૬૯૬ 

૨૦૧૬ ૧૬૪ 

૨૦૧૭ ૧૧૮ 

૨૦૧૮ ૧૭૪ 
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નામાંજૂર િરિાના મુખ્ય િારણો નીચે મુજબ છે. 

૧. અપીલ િાલતી હોવાિી 
૨. ટુિડાિારાનો ભાંર્ િવાિી 
૩. બોજો હોવાિી 
૪. નવી શરતની જમીનમાાં બીનખેતી કપ્રમીયમ પાત્ર પ્રાાંત અકિિારીશ્રીનો અવલોિન સમીક્ષા હુિમ રજુ ન હોવાિી 
૫. જુના દથતાવેજમાાં જરૂરી સોર્ાંદનામામાાં હિારાત્મિ અકભપ્રાય ન હોવાિી 
૬. ખેડૂત ખાતેદારના પ્રમાણપત્રમાાં હિારાત્મિ અકભપ્રાય ન હોવાિી 
૭. સર્ીરનુાં રહત હોય િોટગની માંજૂરી મેળવવાની હોવાિી 
૮. દત્તિનામુાં િોટગ  સમક્ષ રજુ ન હોવાિી 
૯. સોર્ાંદનામુાં રજુ ન હોવાિી 
૧૦. તિરારી િેસ ઉપર લીિેલ હોવાિી 

૧૧. મરણનો દાખલો રજુ િયેલ ન હોવાિી 
૧૨. ખરીદનાર ખાતેદાર હોવાના આિાર રજુ િયેલ ન હોવાિી 
૧૩. પેરઢનામુાં રજુ િરેલ ન હોવાિી 
૧૪. પેરઢનામુાં સુસાંર્ત ન હોવાિી 
૧૫. વારસાઈ આાંબો રજુ િયેલ ન હોવાિી 
૧૬. અપણીત ખાતેદારના અવસાન િયેલ હોય, તેનો વીલ િે વારસાઈ આાંબો રજુ િયેલ ન હોવાિી 
૧૭. સોર્ાંદનામામાાં વારસદારો છુપાવેલ હોવાિી 
૧૮. ૧૩૫ ડી ની નોટીસ બજલે ન હોવાિી 
૧૯. વેિનારના નામે જમીન ખાતે િયેલ ન હોવાિી અિવા માકલિીના આિારો ન હોવાિી 
૨૦. તિરારી િેસના હુિમ મુજબ 
૨૧. વારસાઈ આાંબામાાં કવસાંર્તતા હોવાિી 

૨૨. વારસાઈ આાંબામાાં પત્ની હૈયાત હોવા છતાાં નામ લખાયેલ ન હોવાિી 
૨૩. રહન્દુ સેિશન એક્ટની િલમ-૮ પ્રિમ શીડ્યુલના વારસદાર ન  હોઈ, નામ. દીવાની િોટગમાાંિી વારસાઈ સટીરફિેટ ન 

મેળવેલ હોવાિી 

-------- 

િડ્ોદરા વજલ્લામાાં સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૦૭ (૦૯-૦૧-૧૯) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા):માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં વડોદરા જીલ્લામાાં સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વર્ગના ઉચ્િ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાિીઓની ઉચ્િ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી, 

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

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

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

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૩-૧૯) 

(૧) ૮૦ 

(૨) 

માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

૭૨ ૦૮ 

(૩) (૧) NBCFDC ની ર્ાઇડલાઇન્સ મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાિી 

 (૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાિી 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 
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સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં કફડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૫૮ (૦૨-૦૧-૧૯) ડ્ૉ. અવનલ જોર્ીયારા (કભલોડા):માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા રફડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં 
આવ્યુાં, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે, 

 નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ આ િામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) ૮૩ 

(૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની કવર્ત નીિે મુજબ છે. 

તાલુિો ૬૬ િે.િી.ના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

ઇડર ૯ 

ખેડબ્રહ્મા ૫ 

તલોદ ૬ 

પોસીના ૨ 

પ્રાાંકતજ ૭ 

વડાલી ૩ 

કવજયનર્ર ૪ 

રહાંમતનર્ર ૧૪ 

િુલ ૫૦ 

-રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરરયાકિનારાનાાં કવથતારોમાાં ૬૬ િે.વી. સબ-થટેશન બનાવવા 
માટે આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય કવથતારોમાાં 
રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િે.વી. સબ-થટેશન બનાવવામાાં આવે છે. 
 -ઉિત કથિકતએ િુલ-૦૪ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશનો માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની 
િામર્ીરીની અદ્યતન પરરકથિકત તાલુિાવાર પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ ૬૬ િે.િી. સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન પકરવ્થવત માંજૂર થયેલ ગ્રાન્ટની 
માકહતી 

૧ રહાંમતનર્ર ૬૬ િે.વી.મોટી ડેમાઈ સબથટેશન તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ િાયગકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. 

આ સબથટેશન રુ્જરાત 
એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી.ના 
થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય 
સરિારે આ સબથટેશન 
માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ 
નિી. 

૨ રહાંમતનર્ર ૬૬ િે.વી. નુરપુરા સબથટેશન તા.૨૭-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ િાયગકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. 

૩ પ્રાાંકતજ ૬૬ િે.વી. િમલાપુર સબથટેશન તા.૦૯-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ િાયગકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. સદર સબથટેશનના વીજરેર્ાના કનમાગણ િાયગ 

દરમ્યાન રાઇટ ઓફ વે (RoW) આવતા વીજરેર્ાના િામમાાં 
કવલાંબ િયેલ છે, જ ેટુાં િ સમયમાાં પુણગ િરવામાાં આવશે. 

૪ કવજયનર્ર ૬૬ િે.વી. ર્ાલવાડા 
(ટોલડુાંર્રી) 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૬-૦૪-૨૦૧૮ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

સબથટેશનની જમીનની 
ફાળવણી િયેિી 
આરદજાકત કવથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાાં આવશે. 

-------- 



30 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં કફડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૯૨ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (િાંિુિા):માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ કજલ્લામાાં તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા રફડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં 
આવ્યુાં, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે, 

 નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ આ િામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) ૧૪૫ 

(૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની કવર્ત નીિે મુજબ છે. 

તાલુિો ૬૬ િે.િી.ના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

અમદાવાદ ૪ 

અમદાવાદ સીટી ૧ 

દથ્ોઈ ૧૮ 

િાંિુિા ૨ 

દેત્રોજ ૨ 

િોલેરા ૧ 

િોળિા ૮ 

બાવળા ૭ 

માાંડલ ૪ 

કવરમર્ામ ૪ 

સાણાંદ ૧૩ 

િુલ ૬૪ 

-રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરરયાકિનારાનાાં કવથતારોમાાં ૬૬ િે.વી. સબ-થટેશન બનાવવા 
માટે આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય કવથતારોમાાં 
રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િે.વી. સબ-થટેશન બનાવવામાાં આવે છે. 

 -ઉિત કથિકતએ િુલ-૨૯ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની િામર્ીરીની 
અદ્યતન પરરકથિકત તાલુિાવાર પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ ૬૬ િે.િી. સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન પકરવ્થવત માંજૂર થયેલ 
ગ્રાન્ટની માકહતી 

૧ બાવળા ૬૬ િે.વી.અરણેજ ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની િામર્ીરીની અદ્યતન પરરકથિકત આ સબથટેશન 
રુ્જરાત એનજી 
ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી.ના 
થવભાંડોળમાાંિી 
ઉભા િરવામાાં 
આવે છે. રાજ્ય 

સરિારે આ 
સબથટેશન માટે 
ગ્રાન્ટ ફાળવેલ 
નિી. 

૨ બાવળા ૬૬ િે.વી.રોહીિા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૩ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી.અસલાલી તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૪ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી.બાિરોલ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૫ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી.ભાડજ-૨ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૬ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. 
ઇએમઆરઆઈ ૧૦૮ 

તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૭ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. ર્ોતા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૮ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી.િાકલિા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૯ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી.િઠવાડા-૨ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૦ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. ખોડીયાર તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 
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અ.નાં. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ ૬૬ િે.િી. સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન પકરવ્થવત માંજૂર થયેલ 
ગ્રાન્ટની માકહતી 

૧૧ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. િોતરપુર જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૮-૧૧-૨૦૧૭ના રોજ 
િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન ફાળવણી 
પડતર 

૧૨ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. લાાંભા-૨ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૩ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. સવ્ય 
થવરાજ 

તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૪ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. ઓર્ણજ  
ટોલ 

તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૫ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. સરખેજ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૬ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. સહજ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૭ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. કસાંર્રવા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૮ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. તપોવન  તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૯ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. વસાંત નર્ર તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૨૦ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી.વસ્ત્રાલ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૨૧ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. ઝવેરી તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૨૨ અમદાવાદ સીટી ૬૬ િે.વી. ઝુાંડાલ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૨૩ દથ્ોઈ ૬૬ િે.વી. આાંબલી તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૨૪ દથ્ોઈ ૬૬ િે.વી. િાણીયેલ સબથટેશન તા.૧૮-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ િાયગકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. સદર સબથટેશનના વીજરેર્ાના કનમાગણ 
િાયગદરમ્યાન રાઇટ ઓફ વે (RoW) આવતા વીજરેર્ાના 

િામમાાં કવલાંબ િયેલ છે, જ ેટુાં િ સમયમાાં પૂણગ િરવામાાં આવશે. 

૨૫ દથ્ોઈ ૬૬ િે.વી. પાલડી 
િાં િાજ 

સબથટેશન જમીનની ફાળવણી તા.૨૮-૦૯-૨૦૧૮ના રોજ 
િરવામાાં આવેલ છે. વનકવભાર્ની માંજૂરી પડતર રહેલ છે. 
માંજૂરી મળે્યિી સબથટેશનના બાાંિિામની પ્રર્યા હાિ 
િરવામાાં આવશે. 

૨૬ દથ્ોઈ ૬૬ િે.વી. િેવી  
સાઉિ બોપલ 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૬ના રોજ 
િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જનેા અનુસાંિાને 
જાંત્રી આિરરત જમીનની કિાંમત ભરપાઈ િરવાનો હુિમ 
િરવામાાં આવેલ. જમીનની કિાંમત વિુ પડતી હોવાિી 
સરિારશ્રીને જમીનની કિાંમત ફેર કવિારણા િરવા જણાવેલ છે. 

૨૭ િોળિા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ િાયાગકન્વત િરેલ છે. 

૨૮ માાંડલ ૬૬ િે.વી. તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૨૯ સાણાંદ ૬૬ િે.વી. સબથટેશન તા.૧૫-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ િાયગકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. 

-------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં કફડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૦૦ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (િોટીલા): માનનીય ઊજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બોટાદ કજલ્લામાાં તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા રફડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે, નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર 

િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ આ િામર્ીરી િયા તબકે્ક છે? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) ૨૩ 
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(૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િેવી સબથટેશનોની સાંખ્યા નીિે મુજબ છે.  

તાલુિો ૬૬ િેિીના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

ર્ઢડા ૭ 

બરવાળા ૨ 

બોટાદ ૮ 

રાણપુર ૩ 

િુલ ૨૦ 

 રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરીયા કિનારાના કવથતારોમાાં ૬૬ િેવી સબ-થટેશન બનાવવા માટે 
આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય કવથતારોમાાં રુ્જરાત 
એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િેવી થબ-થટેશન બનાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત કથિકતએ િુલ ૦૫ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશનો માંજુર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િેવી સબથટેશનોની િામર્ીરીની 

અદ્યતન પરરકથિકત તાલુિાવાર પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અનુ. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં 
નામ 

૬૬ િેિી સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન પકરવ્થવત માંજુર થયેલ ગ્રાન્ટની માકહતી 

૧ બોટાદ ૬૬ િેવી 
ભામભન 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૦૩-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ િલેક્ટર 
િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન ફાળવણી પડતર  

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી 
ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. ના 
થવભાંડોળમાાંિી ઉભા િરવામાાં 
આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ 
નિી. 

૨ બોટાદ ૬૬ િેવી 
સરવા 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ 
િલેક્ટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન ફાળવણી પડતર 

૩ ર્ઢડા ૬૬ િેવી 
ઈંર્ોરાળા 

સબથટેશન તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ િાયગકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. સદર સબથટેશનના કવજરેર્ાના કનમાગણ િાયગ દરમ્યાન 
રાઇટ ઓફ વે (RoW) આવતા કવજરેર્ાના િામમાાં કવલાંબ િયેલ 
છે, જ ેટુાં િ સમયમાાં પૂણગ િરવામાાં આવશે. 

૪ ર્ઢડા ૬૬ િેવી 
ઉર્મેડી 

તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૫ રાણપુર ૬૬ િેવી 
પાનવી 

તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં કફડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૫૮ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય ઊજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) આણાંદ કજલ્લામાાં તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા રફડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે, નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર 
િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ આ િામર્ીરી િયા તબકે્ક છે? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૦૪-૦૬-૧૯) 

(૧) ૫૮ 

(૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િેવી સબથટેશનોની સાંખ્યા નીિે મુજબ છે.  

તાલુિો ૬૬ િેિીના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

આાંિલાવ ૩ 

આણાંદ ૧૩ 

ઉમરેઠ ૨ 

ખાંભાત ૩ 

તારાપુર ૨ 
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તાલુિો ૬૬ િેિીના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

પેટલાદ ૫ 

બોરસદ ૪ 

સોજીત્રા ૨ 

િુલ ૩૪ 

 રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરીયા કિનારાના કવથતારોમાાં ૬૬ િેવી સબ-થટેશન બનાવવા માટે 
આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય કવથતારોમાાં રુ્જરાત 
એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િેવી થબ-થટેશન બનાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત કથિકતએ િુલ ૦૭ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશનો માંજુર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િેવી સબથટેશનોની િામર્ીરીની 
અદ્યતન પરરકથિકત તાલુિાવાર પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અનુ. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં 
નામ 

૬૬ િેિી સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન 
પકરવ્થવત 

માંજુર થયેલ ગ્રાન્ટની માકહતી 

૧ આણાંદ ૬૬ િેવી 
િુાંજરાવ 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૧૯-૦૬-
૨૦૧૮ના રોજ િલેક્ટર િિેરીને સાદર િરવામાાં 
આવેલ છે. જમીન ફાળવણી પડતર  

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નિી. 

૨ આાંિલાવ ૬૬ િેવી 
ભેટાસી 

સબથટેશન તા. ૦૨-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નિી. 

૩ બોરસદ ૬૬ િેવી 
ડાલી િીિડી 

તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી 
હેઠળ 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નિી. 

૪ ખાંભાત ૬૬ િેવી 
ટીંબા 

સબથટેશન તા. ૧૯-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. 

રૂ. ૫૭૫ લાખ (સાર્રખેડુ સવાાંર્ી કવિાસ 
યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવણી િરવામાાં આવેલ 
છે.) 

૫ પેટલાદ ૬૬ િેવી 
સુાંદરણા 

જમીનની ફાળવણીની તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૮ના 
રોજ આવેલ છે. સદર સબથટેશનની જમીનમાાં 
વૃક્ષો આવેલા હોવાિી વન કવભાર્ દ્વારા વૃક્ષો દૂર 
િયેિી સબથટેશનના બાાંિિામની િાયગવાહી હાિ 
િરવામાાં આવશે. 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નિી. 

૬ તારાપુર ૬૬ િેવી 
િાાંર્ડા 

સબથટેશન તા. ૨૯-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નિી. 

૭ ઉમરેઠ ૬૬ િેવી 
પણસોરા 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૧-૦૨-
૨૦૧૯ ના રોજ િલેક્ટર િિેરીને સાદર િરવામાાં 
આવેલ છે. જમીન ફાળવણી પડતર 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ ફાળવેલ નિી. 

-------- 

ખેડ્ા વજલ્લામાાં કફડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૬૧ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુિા): માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ખેડા કજલ્લામાાં તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા રફડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં આવ્યુાં, 
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે, નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર 

િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ આ િામર્ીરી િયા તબકે્ક છે? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૦૪-૦૬-૧૯) 

(૧) ૮૩ 

(૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િેવી સબથટેશનોની સાંખ્યા નીિે મુજબ છે.  

તાલુિો ૬૬ િેિીના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

િઠલાલ ૫ 

િપડવાંજ ૭ 

ખેડા ૬ 

ર્લતેશ્ર્વર ૩ 

ઠાસરા ૪ 

નડીયાદ ૮ 

મહુિા ૨ 

માતર ૧ 

મેહમદાબાદ ૮ 

વસો ૧ 

િુલ ૪૫ 

 રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરીયા કિનારાના કવથતારોમાાં ૬૬ િેવી સબ-થટેશન બનાવવા માટે 
આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય કવથતારોમાાં રુ્જરાત 
એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િેવી થબ-થટેશન બનાવવામાાં આવે છે. 

ઉક્ત કથિકતએ િુલ ૦૮ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશનો માંજુર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િેવી સબથટેશનોની િામર્ીરીની 
અદ્યતન પરરકથિકત તાલુિાવાર પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અનુ. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ ૬૬ િેિી સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન 
પકરવ્થવત 

માંજુર થયેલ ગ્રાન્ટની માકહતી 

૧ િપડવાંજ ૬૬ િેવી તૈયબપુરા જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૧-૦૨-
૨૦૧૯ના રોજ િલેક્ટર િિેરીને સાદર િરવામાાં 
આવેલ છે. જમીન ફાળવણી પડતર  

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી 
ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. ના 
થવભાંડોળમાાંિી ઉભા િરવામાાં આવે છે. 
રાજ્ય સરિારે આ સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવેલ નિી. 

૨ િઠલાલ ૬૬ િેવી અભરીપુર સદર સબથટેશનની જમીન ફાળવણી તા.૨૪-
૦૭-૨૦૧૮ના રોજ િરવામાાં આવેલ છે. પરાંતુ 
સદર જમીનમાાં વન કવભાર્ના વૃક્ષો હોવાિી વન 
કવભાર્ દ્વારા વૃક્ષો દૂર િયેિી સબથટેશનના 
બાાંિિામની િાયગવાહી હાિ િરવામાાં આવશે. 

૩ િઠલાલ ૬૬ િેવી ફાર્વેલ સબથટેશન તા. ૨૩-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. ના થવભાંડોળમાાંિી ઉભા 
િરવામાાં આવે છે. રાજ્ય સરિારે આ 
સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ  ફાળવેલ નિી. 

૪ મહુિા ૬૬ િેવી રૂપપુરા સબથટેશન તા. ૨૭-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. 
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અનુ. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ ૬૬ િેિી સબ્ટેશનોની િામગીરીની અદ્યતન 
પકરવ્થવત 

માંજુર થયેલ ગ્રાન્ટની માકહતી 

૫ માતર ૬૬ િેવી પલ્લા સબથટેશન તા.૦૮-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. સદર સબથટેશનના 
કવજરેર્ાના કનમાગણ િાયગ દરમ્યાન રાઇટ ઓફ વે 
(RoW) આવતા કવજરેર્ાના િામમાાં કવલાંબ 
િયેલ છે, જ ેટુાં િ સમયમાાં પૂણગ િરવામાાં આવશે. 

૬ નડીયાદ ૬૬ િેવી િાંજરી સબથટેશન તા.૦૯-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. સદર સબથટેશનના 
કવજરેર્ાના કનમાગણ િાયગ દરમ્યાન રાઇટ ઓફ વે 
(RoW) આવતા કવજરેર્ાના િામમાાં કવલાંબ 

િયેલ છે, જ ેટુાં િ સમયમાાં પૂણગ િરવામાાં આવશે. 

૭ નડીયાદ ૬૬ િેવી મહેશ્ર્વરી જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૦૯-૦૪-
૨૦૧૭ના રોજ િલેક્ટર િિેરીને સાદર િરવામાાં 
આવેલ છે. જમીન ફાળવણી પડતર 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી 
ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. ના 
થવભાંડોળમાાંિી ઉભા િરવામાાં આવે છે. 
રાજ્ય સરિારે આ સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવેલ નિી. 

૮ વસો ૬૬ િેવી પીજ સબથટેશન તા.૦૯-૦૩-૨૦૧૯ના રોજ 
િાયગકન્વત િરવામાાં આવેલ છે. સદર સબથટેશનના 
કવજરેર્ાના કનમાગણ િાયગ દરમ્યાન રાઇટ ઓફ વે 
(RoW) આવતા કવજરેર્ાના િામમાાં કવલાંબ 
િયેલ છે, જ ેટુાં િ સમયમાાં પૂણગ િરવામાાં આવશે. 

આ સબથટેશન રુ્જરાત એનજી 
ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. ના 
થવભાંડોળમાાંિી ઉભા િરવામાાં આવે છે. 
રાજ્ય સરિારે આ સબથટેશન માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવેલ નિી. 

-------- 

િડ્ોદરા વજલ્લામાાં ફીડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૮૬ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) વડોદરા કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા ફીડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉિત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે,  નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર 
િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ આ િામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) ૧૦૩ 

(૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની કવર્ત નીિે મુજબ છે. 

તાલુિો ૬૬ િે.િી.ના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

િરજણ ૬ 

ડભોઈ ૪ 

ડેસર ૧ 

પાદરા ૮ 

વડોદરા ૧૩ 

વડોદરા સીટી ૧૩ 

વાઘોરડયા ૪ 

કશનોર ૨ 

સાવલી ૮ 

કશનોર ૧ 

િુલ ૬૦ 
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 -રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરરયાકિનારાનાાં કવથતારોમાાં ૬૬ િે.વી. સબથટેશન 

બનાવવા માટે આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય 
કવથતારોમાાં રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િે.વી. સબ-થટેશન બનાવવામાાં 
આવે છે.   

 -ઉિત કથિકતએ િુલ-૧૫ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની 
િામર્ીરીની અદ્યતન પરરકથિકત નીિેના પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ િામગીરીની વિગતો માંજૂર થયેલ ગ્રાન્ટની માકહતી 

૧ ડભોઈ ૬૬ િે.વી. િુાં ઢેલા જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૧-૦૭-૨૦૧૭ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન 
િોપોરેશન લી. દ્વારા સદર 
સબ થટેશનો થવ ભાંડોળિી 
ઉભા િરવામાાં આવશે. ૨ ડભોઈ ૬૬ િે.વી. સીતપુર જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ના 

રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

૩ ડેસર ૬૬ િે.વી. વચ્છેસર જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૮-૦૭-૨૦૧૭ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

૪ િરજણ ૬૬ િે.વી. િનોરા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૫ પાદરા ૬૬ િે.વી. સરથવણી જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૩૦-૦૧-૨૦૧૮ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

૬ પાદરા ૬૬ િે.વી. શાનપુર તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૭ કસનોર ૬૬ િે.વી. ઉતરાજ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૮ વડોદરા ૬૬ િે.વી. જામવાડી જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૫ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જનેા 
અનુસાંિાને જાંત્રી આિારરત જમીનની કિાંમત ભરપાઈ 
િરવાનો હુિમ િરવામાાં આવેલ. જમીનની કિાંમત વિુ 
પડતી હોવાિી સરિારશ્રીને જમીનની કિાંમત ફેર કવિારણા 
િરવા જણાવેલ છે.  

૯ વડોદરા ૬૬ િે.વી. િપુરાઈ તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૦ વડોદરા ૬૬ િે.વી. માાંજલપુર જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૫ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જનેા 
અનુસાંિાને જાંત્રી આિારરત જમીનની કિાંમત ભરપાઈ 
િરવાનો હુિમ િરવામાાં આવેલ. જમીનની કિાંમત વિુ 
પડતી હોવાિી સરિારશ્રીને જમીનની કિાં મત ફેર કવિારણા 
િરવા જણાવેલ છે. 

૧૧ વડોદરા ૬૬ િે.વી. રતનપુર તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૨ વડોદરા ૬૬ િે.વી. સલાટવાડા જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૧૫-૦૫-૨૦૧૫ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

૧૩ વડોદરા ૬૬ િે.વી. સોખડા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૧૪ વડોદરા 

શહેર 

૬૬ િે.વી. ફતેર્ાંજ જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૦૭-૦૩-૨૦૧૩ના 

રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

૧૫ વાઘોરડયા ૬૬ િે.વી. ખાંિા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

-------- 
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નમગદા વજલ્લામાાં ફીડ્રોનુાં વિભાજન 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૯૧ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) નમગદા કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં િેટલા ફીડરોનુાં કવભાજન િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉિત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન િાયગરત છે,  નવા િેટલા સબથટેશનો માંજૂર 
િરવામાાં આવ્યા છે, તે અાંરે્ િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િઈ છે, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ આ િામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે ? 

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૬-૧૯) 

(૧) ૪૨ 

(૨) અને (૩)  ઉિત કથિકતએ તાલુિાવાર િાયગરત ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની કવર્ત નીિે મુજબ છે. 

તાલુિો ૬૬ િે.િી.ના િાયગરત સબ્ટેશનોની સાંખ્યા 

ર્રુડેશ્ર્વર ૩ 

ડેડીયાપાડા ૩ 

કતલિવાડા ૨ 

નાાંદોદ ૮ 

સાર્બારા ૨ 

િુલ ૧૮ 

 -રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજ્યમાાં આરદજાકત કવથતારોમાાં તિા દરરયાકિનારાનાાં કવથતારોમાાં ૬૬ િે.વી. સબથટેશન 

બનાવવા માટે આરદજાકત કવથતાર પેટા યોજના તિા સાર્રખેડૂ યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે. જ્યારે રાજ્યમાાં અન્ય 
કવથતારોમાાં રુ્જરાત એનજી ટર ાન્સમીશન િોપોરેશન લી. દ્વારા પોતાના થવ-ભાંડોળમાાંિી આવા ૬૬ િે.વી. સબ-થટેશન બનાવવામાાં 
આવે છે.   

 -ઉિત કથિકતએ િુલ-૮ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશન માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. આ ૬૬ િે.વી. સબથટેશનોની 
િામર્ીરીની અદ્યતન પરરકથિકત નીિેના પત્રિ-અ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. તાલુિો સબ્ટેશનનુાં નામ િામગીરીની વિગતો માંજૂર થયેલ ગ્રાન્ટની 
માકહતી 

૧ ડેડીયાપાડા ૬૬ િે.વી. ખયડીપાડા જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૦૫-૦૪-૨૦૧૮ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

સબથટેશનની જમીનની 
ફાળવણી િયેિી 
આરદજાકત કવથતાર પેટા 
યોજના હેઠળ ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાાં આવશે. 

૨ ડેડીયાપાડા ૬૬ િે.વી. માંડલા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૩ ર્રુડેશ્ર્વર ૬૬ િે.વી. ભાનારા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૪ ર્રુડેશ્ર્વર ૬૬ િે.વી. ર્ોરા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૫ નાાંદોદ ૬૬ િે.વી. મોટા 
રઈપુરા 

જમીનની ફાળવણીની દરખાથત તા.૧૦-૦૮-૨૦૧૮ના 
રોજ િલેિટર િિેરીને સાદર િરવામાાં આવેલ છે. જમીન 
ફાળવણી પડતર 

૬ નાાંદોદ ૬૬ િે.વી. જસેલપોર તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૭ સાર્બારા ૬૬ િે.વી. દેવમોર્રા તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

૮ સાર્બારા ૬૬ િે.વી. પાતાળમઉં તાાંકત્રિ રીતે ઉકિત જમીન પસાંદર્ીની િાયગવાહી હેઠળ 

 
-------- 
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બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફરીયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૭૭ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (િાનેરા): માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરીયાદો 
છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉિત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૧૦૫ અને િચ્છ કજલ્લામાાં ૧૫ ફરીયાદો 

ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી મળી. 

(૨) ઉિત ફરીયાદો અન્વયે તિા રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં 
આવેલ િામર્ીરી દરમ્યાન ઉિત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ બનાસિાાંઠા િચ્છ િુલ 

િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧/૧૦/૨૦૧૩ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ૭૩૯૨૧ ૨૬૨૧૨ ૧૦૦૧૩૩ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૪ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૫૫૮૭૩ ૯૯૪૧૦ ૧૫૫૨૮૩ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૫ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૩૪૬૮૬ ૪૬૮૪૨ ૮૧૫૨૮ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૮૭૭૦ ૧૧૯૬૮ ૨૦૭૩૮ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૧૩૨૧૯ ૮૬૨૪ ૨૧૮૪૩ 

િુલ ૧૮૬૪૬૯ ૧૯૩૦૫૬ ૩૯૯૫૨૫ 

(૩) ઉિત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા. 

િર્ગ બનાસિાાંઠા િચ્છ િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧/૧૦/૨૦૧૩ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ૧૩૩ ૦ ૧૩૩ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૪ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૧૯૯ ૦ ૧૯૯ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૫ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૧૬૫ ૦ ૧૬૫ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૨૦૫ ૦ ૨૦૫ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૧૮૦ ૦ ૧૮૦ 

િુલ ૮૮૨ ૦ ૮૮૨ 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફરીયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૮૩ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી વશિાભાઈ ભુકરયા (રદયોદર): માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને પાટણ કજલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરીયાદો 
છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉિત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૧૦૫ અને પાટણ કજલ્લામાાં ૨ ફરીયાદો 
ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી મળી. 
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(૨) ઉિત ફરીયાદો અન્વયે તિા રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં 

આવેલ િામર્ીરી દરમ્યાન ઉિત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ બનાસિાાંઠા પાટણ િુલ 

િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧/૧૦/૨૦૧૩ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ૭૩૯૨૧ ૬૨૩ ૭૪૫૪૪ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૪ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૫૫૮૭૩ ૩૧૩ ૫૬૧૮૬ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૫ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૩૪૬૮૬ ૩૮૩ ૩૫૦૬૯ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૮૭૭૦ ૩૯૨ ૯૧૬૨ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૧૩૨૧૯ ૨૯૮ ૧૩૫૧૭ 

િુલ ૧૮૬૪૬૯ ૨૦૦૯ ૧૮૮૪૭૮ 

(૩) ઉિત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા. 

િર્ગ બનાસિાાંઠા પાટણ િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧/૧૦/૨૦૧૩ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ૧૩૩ ૧૨૭ ૨૬૦ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૪ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૧૯૯ ૫૯ ૨૫૮ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૫ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૧૬૫ ૭૪ ૨૩૯ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૨૦૫ ૧૫૫ ૩૬૦ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૧૮૦ ૬૮ ૨૪૮ 

િુલ ૮૮૨ ૪૮૩ ૧૩૬૫ 

-------- 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફરીયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૮૫ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાિનપુર): માનનીય િાહનવ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાટણ અને મહેસાણા કજલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરીયાદો 
છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉિત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં પાટણ કજલ્લામાાં બે ફરીયાદો ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી મળી 
છે અને મહેસાણા કજલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િોઈ ફરીયાદ મળી નિી. 

(૨) ઉિત ફરીયાદો અન્વયે તિા રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં 
આવેલ િામર્ીરી દરમ્યાન ઉિત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ પાટણ મહેસાણા િુલ 

િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧/૧૦/૨૦૧૩ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ૬૨૩ ૬૧૦ ૧૨૩૩ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૪ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૩૧૩ ૪૪૩ ૭૫૬ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૫ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૩૮૩ ૧૦૯૩ ૧૪૭૬ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૩૯૨ ૩૪૨ ૭૩૪ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૨૯૮ ૨૮૪ ૫૮૨ 

િુલ ૨૦૦૯ ૨૭૭૨ ૪૭૮૧ 



40 

(૩) ઉિત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા. 

િર્ગ પાટણ મહેસાણા િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧/૧૦/૨૦૧૩ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૪ ૧૨૭ ૧૩૫ ૨૬૨ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૪ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૫ ૫૯ ૧૧૫ ૧૭૪ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૫ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૭૪ ૩૧૦ ૩૮૪ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૬ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ૧૫૫ ૧૧૮ ૨૭૩ 

૦૧/૧૦/૨૦૧૭ - ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ૬૮ ૧૧૩ ૧૮૧ 

િુલ ૪૮૩ ૭૯૧ ૧૨૭૪ 

-------- 

અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૮૮ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપુર): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ અને ર્ાાંિીનર્ર જીલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરરયાદો 
છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં અમદાવાદ કજલ્લામાાં બે અને ર્ાાંિીનર્ર કજલ્લામાાં અકર્યાર 

ફરરયાદો ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી મળી. 

(૨) ઉક્ત ફરરયાદો અન્વયે તિા રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં 
આવેલ િામર્ીરી દરમ્યાન ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ અમદાિાદ ગાાંધીનગર િુલ 

િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

૬૨૭ ૫૮૨ ૧૨૦૯ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

૪૪૮ ૬૧૭ ૧૦૬૫ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

૪૭૮ ૬૮૬ ૧૧૬૪ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

૧૮૬ ૭૧૩ ૮૯૯ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૨૪૧ ૮૫૬ ૧૦૯૭ 

િુલ ૧૯૮૦ ૩૪૫૪ ૫૪૩૪ 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

િર્ગ અમદાિાદ ગાાંધીનગર િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

૪૪ ૨૧૬ ૨૬૦ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

૬૨ ૨૨૯ ૨૯૧ 
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િર્ગ અમદાિાદ ગાાંધીનગર િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

૬૫ ૨૪૩ ૩૦૮ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

૪૬ ૨૬૮ ૩૧૪ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૫૦ ૨૯૭ ૩૪૭ 

િુલ ૨૬૭ ૧૨૫૩ ૧૫૨૦ 

-------- 

સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૨૨ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુિા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરેન્રનર્ર અને રાજિોટ જીલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરરયાદો 
છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં સુરેન્રનર્ર જીલ્લામાાં િાર અને રાજિોટ જીલ્લામાાં િાર 

ફરરયાદો ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી મળી. 

(૨) ઉક્ત ફરરયાદો અન્વયે તિા રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં 
આવેલ િામર્ીરી દરમ્યાન ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ સુરેન્રનગર રાજિોટ િુલ 

િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

૨૦૭ ૪૪૯ ૬૫૬ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

૧૪૧ ૧૮૮ ૩૨૯ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

૧૯૨ ૬૦૫ ૭૯૭ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

૨૮૭ ૨૮૨ ૫૬૯ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧૬૯ ૨૩૦ ૩૯૯ 

િુલ ૯૯૬ ૧૭૫૪ ૨૭૫૦ 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

િર્ગ સુરેન્રનગર રાજિોટ િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

૩૪ ૨૭ ૬૧ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

૨૫ ૧૮ ૪૩ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

૩૨ ૨૧ ૫૩ 
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િર્ગ સુરેન્રનગર રાજિોટ િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

૪૧ ૧૬ ૫૭ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 
૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૨૮ ૨૪ ૫૨ 

િુલ ૧૬૦ ૧૦૬ ૨૬૬ 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ ટરિોની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૪૭ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનર્ર જીલ્લામાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ ભરીને જાય છે તેવી 

ફરરયાદો છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં િેટલી મળી, 

(૨) સરિારે ઓવરલોડ વાહનો બાંિ િરાવવા શા પર્લાાં લીિાાં, અને 

(૩) િાયમી વજનિાાંટા સરહત િેિપોથટ ઉભી િરવા શી િાયગવાહી િઈ છે? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનર્ર જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ 

ભરીને જાય છે તેવી બે ફરરયાદો મળી. 

(૨) ઓવરલોડ વાહનો બાંિ િરાવવા માટે િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા કનયકમતપણે િેિીંર્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં 

આવે છે. જ ેદરકમયાન ઓવરલોડ વાહનોને દાંડ િરી તે અાંરે્ની માાંડવાળ ફી વસુલવામાાં આવે છે. 

(૩) િાયમી વજનિાાંટા સરહત િેિપોથટ ઉભી િરવા તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૮િી િલેક્ટરશ્રી જામનર્ર દ્વારા મોજ.ે િુાંવાવ 

ર્ામના સવે નાં. ૯૨૮ પૈિીની િુલ ૬,૭૨૬ િો.મી. પૈિી ૩,૪૨૮ િો.મી. જમીન ફાળવવામાાં આવેલ છે. હવે અાંદાજપત્રમાાં બજટે 

જોર્વાઈ દ્વારા િેિપોથટ ઉભી િરવા અાંરે્ની િાયગવાહી િાલુ છે.  

-------- 

જુનાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ ટરિોની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૫૬ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંર્રોળ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ જુનાર્ઢ અને ર્ીર સોમનાિ જીલ્લામાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ 
ભરીને જાય છે તેવી ફરરયાદો છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં િેટલી મળી, 

(૨) સરિારે ઓવરલોડ વાહનો બાંિ િરાવવા શા પર્લાાં લીિાાં, અને 

(૩) િાયમી વજનિાાંટા સરહત િેિપોથટ ઉભી િરવા શી િાયગવાહી િઈ છે? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ જુનાર્ઢ કજલ્લામાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ ભરીને જાય છે તેવી 
િોઈ ફરરયાદ છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં મળી નિી, પરાંતુ ર્ીર સોમનાિ કજલ્લામાાં કસમેન્ટ િાંપનીઓમાાંિી ટરિો ઓવરલોડ ભરીને જાય છે તેવી 
સાત ફરરયાદો છેલ્લા પાાંિ વર્ગમાાં મળેલ છે.  

(૨) ઓવરલોડ વાહનો બાંિ િરાવવા માટે િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા કનયકમત પણે િેિીંર્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં 
આવે છે. જ ેદરકમયાન ઓવરલોડ વાહનોને દાંડ િરી તે અાંરે્ની માાંડવાળ ફી વસુલવામાાં આવે છે. 

(૩) િાયમી વજનિાાંટા સરહત િેિપોથટ ઉભી િરવાનુાં િોઈ આયોજન નિી.  

-------- 
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ખેડ્ા અને સુરત વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૮૨ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ સોિાપરમાર (આણાંદ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ખેડા અને સુરત જીલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરરયાદો છેલ્લાાં પાાંિ 
વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ખેડા અને સુરત જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િોઈ 

ફરરયાદ મળી નિી. 

(૨) જોિે રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં આવેલ િામર્ીરી 
દરમ્યાન ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ ખેડ્ા સુરત િુલ 

િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 
૩૬૦ ૧૧૯૨ ૧૫૫૨ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 
૨૧૨ ૧૧૪૩ ૧૩૫૫ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 
૨૩૨ ૩૨૧૦ ૩૪૪૨ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 
૩૮૪ ૪૦૪૪ ૪૪૨૮ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 
૭૬૮ ૬૭૨ ૧૪૪૦ 

િુલ ૧૯૫૬ ૧૦૨૬૧ ૧૨૨૧૭ 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

િર્ગ ખેડ્ા સુરત િુલ 

જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 
૯૮ ૦ ૯૮ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 
૮૭ ૦ ૮૭ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 
૧૦૩ ૦ ૧૦૩ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 
૭૦ ૦ ૭૦ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 
૬૮ ૦ ૬૮ 

િુલ ૪૨૬ ૦ ૪૨૬ 
 

-------- 
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ભરૂચ અને િલસાડ્ વજલ્લામાાં ઓિરલોડ્ િાહનોની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૯૩ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુિા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભરૂિ અને વલસાડ જીલ્લામાાં ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી િેટલી ફરરયાદો છેલ્લાાં 
પાાંિ વર્ગમાાં મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર િેટલા વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૭-૬-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ગમાાં ભરૂિ જીલ્લામાાં બે અને વલસાડ જીલ્લામાાં અકર્યાર ફરરયાદો 

ઓવરલોડ વાહનો સાંબાંિી મળી. 

(૨) ઉક્ત ફરરયાદો અન્વયે તિા રૂટીન તપાસણી દરમ્યાન િેિીંર્ અકિિારીઓ દ્વારા રોડ પર િેિીંર્ની હાિ િરવામાાં 
આવેલ િામર્ીરી દરમ્યાન ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનિાલિો પાસેિી દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો. 

િર્ગ 
ભરૂચ િલસાડ્ 

િુલ 
િાહનચાલિોની સાંખ્યા િાહનચાલિોની સાંખ્યા 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 
૨૭૦ ૩૮૫૦ ૪૧૨૦ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 
૪૧૦ ૧૦૬૫૭ ૧૧૦૬૭ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 
૪૦૨ ૪૨૪૭ ૪૬૪૯ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 
૮૧૪ ૨૪૬૪ ૩૨૭૮ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 
૧૫૨ ૨૩૬૩ ૨૫૧૫ 

િુલ ૨૦૪૮ ૨૩૫૮૧ ૨૫૬૨૯ 

(૩) ઉક્ત વર્ગવાર નીિેની કવર્તે વાહનો જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

િર્ગ 
ભરૂચ િલસાડ્ 

િુલ 
જપ્ત િરેલ િાહનો જપ્ત િરેલ િાહનો 

૦૧-૧૦-૨૦૧૩ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 
૧૪૦ ૭૭૦ ૯૧૦ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૪ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 
૨૦૫ ૨૨૩૪ ૨૪૩૯ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૫ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 
૨૪૫ ૮૭૦ ૧૧૧૫ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૬ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 
૫૩૦ ૪૮૦ ૧૦૧૦ 

૦૧-૧૦-૨૦૧૭ - 

૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 
૭૦ ૫૧૩ ૫૮૩ 

િુલ ૧૧૯૦ ૪૮૬૭ ૬૦૫૭ 

-------- 
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રાજ્યમાાં ઘરેલુાં કહાંસાના િાયદાના અમલીિરણ માટે માંજૂર થયેલ પ્રોટેક્શન અવધિારીની જગ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૭૬ (૨૧-૧-૧૯) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ઘરેલુાં રહાંસાના િાયદાના અમલીિણ માટે ક્યા ક્યા કજલ્લામાાં પ્રોટેક્શન 
અકિિારીની જગ્યા માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે, 

(૨) તે અન્વયે ક્યા કજલ્લામાાં પ્રોટેક્શન અકિિારીની જગ્યા ભરેલી છે અને ક્યા કજલ્લામાાં સદરહુાં  જગ્યા ખાલી છે, અને 

(૩) આ જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના િારણો શા છે અને આ ખાલી જગ્યા ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી : (૧૨-૬-૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ઘરેલુાં રહાંસાના િાયદાના અમલીિરણ માટે તમામ ૩૩ કજલ્લામાાં 

પ્રોટેક્શન અકિિારીની જગ્યા માંજુર િરવામાાં આવેલ છે.  

(૨) જ ેઅન્વયે તમામ ૩૩ કજલ્લામાાં પ્રોટેક્શન અકિિારીની જગ્યા ભરેલી છે. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

રાજ્યમાાં ટર ાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૬૪ (૦૩-૦૨-૧૯) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ટર ાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ િુલ 

િેટલી ગ્રાન્ટ િુિવવાની િાય છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવવામાાં આવી, અને 
(૩) િેટલી રિમ િુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુિીમાાં િુિવવામાાં આવશે? 

આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૩-૦૫-૧૯) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ 

(૨) પત્રિ-બ મુજબ 

(૩) સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ગની િોઈ રિમ િુિવવાની બાિી રહેતી નિી. જ્યારે સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ગની તારીખ 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રૂ.૬૫૨૯.૬૭ િરોડની ગ્રાન્ટ િુિવવામાાં આવેલ છે. બાિી અાંદાજીત રૂ. ૨૪૭૦.૨૨ િરોડની રિમ 
નાણાિીય વર્ગના અાંત સુિીમાાં િુિવવામાાં આવશે. (પત્રિ-બ મુજબ) 

પત્રિ-અ 
 (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ અરવલ્લી  ૧૪૨૮૫.૧૦ ૧૩૬૧૨.૨૦ 

૨ બનાસિાાંઠા ૧૨૬૯૪.૮૫ ૧૩૫૧૯.૨૬ 

૩ ભરૂિ ૧૫૨૯૩.૩૯ ૧૪૮૫૧.૮૮ 

૪ છોટાઉદેપુર ૩૬૯૯૮.૫૪ ૪૦૯૭૧.૪૬ 

૫ દાહોદ ૯૨૫૭૧.૪૪ ૮૩૧૩૧.૯૦ 

૬ ડાાંર્ ૧૮૩૨૬.૬૫ ૧૫૮૨૧.૮૦ 

૭ મરહસાર્ર ૧૪૧૮૨.૩૯ ૧૪૨૮૪.૧૯ 

૮ નમગદા ૪૪૫૪૪.૨૯ ૪૩૦૧૯.૫૮ 

૯ નવસારી ૨૭૭૮૦.૭૪ ૨૮૪૪૦.૦૫ 

૧૦ પાંિમહાલ ૧૫૪૩૧.૭૯ ૧૫૮૯૧.૫૫ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૨૧૨૬૦.૯૨ ૧૯૮૬૫.૨૨ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧૨ સુરત  ૪૫૩૮૩.૦૮ ૪૦૭૦૪.૭૯ 

૧૩ તાપી ૪૭૧૮૨.૭૪ ૩૮૪૧૫.૬૪ 

૧૪ વડોદરા ૭૦૪૬.૧૯ ૫૭૮૮.૫૧ 

૧૫ વલસાડ ૫૨૧૨૩.૮૧ ૫૪૪૦૮.૪૦ 

૧૬ અમદાવાદ ૧૦૨૦૫.૨૯ ૧૨૧૫૫.૯૦ 

૧૭ આણાંદ ૧૧૭.૧૫ ૧૧૧.૪૬ 

૧૮ ભાવનર્ર ૪૨૯.૯૮ ૧૨૪.૮૯ 

૧૯ દેવભૂમી-દ્વારિા ૩૮.૧૧ ૩૭.૪૨ 

૨૦ ર્ીર સોમનાિ ૨૯૨.૫૫ ૪૯૭.૧૫ 

૨૧ જામનર્ર ૯૪.૧૦ ૮૫.૮૧ 

૨૨ જુનાર્ઢ ૧૧૯.૦૨ ૧૧૩.૬૯ 

૨૩ ખેડા ૯૭.૫૭ ૯૭.૬૫ 

૨૪ િચ્છ ૫૨૧.૪૯ ૬૧૦.૬૧ 

૨૫ મહેસાણા ૮૪.૫૫ ૯૪.૮૯ 

૨૬ મોરબી ૪૨.૩૩ ૪૨.૬૩ 

૨૭ પાટણ ૬૫.૭૩ ૬૨.૬૨ 

૨૮ પોરબાંદર ૪૬.૦૭ ૪૬.૮૧ 

૨૯ રાજિોટ ૪૫૫૩.૪૩ ૪૧૪૮.૫૯ 

૩૦ સુરેન્રનર્ર ૩૨૫.૨૯ ૫૭૦.૦૪ 

૩૧ ર્ાાંિીનર્ર ૩૬૪૯૮.૩૦ ૨૪૦૦૮.૩૪ 

૩૨ અમરેલી ૬૩.૨૪ ૬૧.૩૭ 

૩૩ બોટાદ ૨૪.૮૩ ૨૪.૯૦ 

૩૪ કવભાર્/વડી િિેરી ૩૭૪૩૮૫.૪૯ ૪૧૪૩૬૮.૬૩ 

 િુલ ૮૯૩૧૧૦.૪૪ ૮૯૯૯૮૯.૮૩ 

નોંિઃ જુદા જુદા કવભાર્ોની ઘણી બિી યોજનાઓનુાં રાજ્ય િક્ષાએિી અમલીિરણ િતુાં હોઈ, તેવી ગ્રાન્ટનો ઉપર દશાગવેલ કજલ્લાવાર 
કવર્તોમાાં સમાવેશ િતો નિી. 

પત્રિ-બ 
 (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ અરવલ્લી  ૧૪૨૫૦.૪૩ ૧૧૧૬૨.૩૪ 

૨ બનાસિાાંઠા ૧૨૬૬૫.૬૦ ૧૧૧૮૮.૩૬ 

૩ ભરૂિ ૧૫૩૧૩.૮૮ ૧૧૯૨૪.૪૯ 

૪ છોટાઉદેપુર ૩૬૧૮૭.૪૩ ૨૯૪૯૪.૪૩ 

૫ દાહોદ ૮૭૩૬૨.૬૫ ૫૭૯૪૨.૨૧ 

૬ ડાાંર્ ૧૮૩૩૩.૪૧ ૧૨૨૧૨.૨૬ 

૭ મરહસાર્ર ૧૩૩૨૩.૭૬ ૧૦૪૫૦.૧૦ 

૮ નમગદા ૪૩૩૨૧.૩૨ ૨૯૮૩૯.૨૧ 

૯ નવસારી ૨૪૦૮૮.૫૭ ૧૯૯૮૧.૮૭ 

૧૦ પાંિમહાલ ૧૪૬૦૬.૭૪ ૧૦૮૯૫.૭૨ 

૧૧ સાબરિાાંઠા ૨૦૧૯૨.૦૭ ૧૫૮૮૩.૬૯ 

૧૨ સુરત  ૪૧૨૨૪.૮૭ ૨૮૦૧૧.૪૭ 

૧૩ તાપી ૪૪૩૦૫.૯૮ ૨૯૦૪૩.૭૯ 

૧૪ વડોદરા ૬૯૫૧.૩૦ ૪૯૪૭.૬૫ 

૧૫ વલસાડ ૪૮૨૭૨.૦૦ ૩૯૫૫૬.૦૮ 

૧૬ અમદાવાદ ૮૯૯૩.૯૮ ૧૦૨૪૭.૪૩ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧૭ આણાંદ ૪૦.૮૩ ૩૦.૫૭ 

૧૮ ભાવનર્ર ૨૭.૦૨ ૨૦.૦૧ 

૧૯ દેવભૂમી-દ્વારિા ૯.૧૬ ૬.૬૯ 

૨૦ ર્ીર સોમનાિ ૨૫૦.૩૧ ૨૨૨.૨૩ 

૨૧ જામનર્ર ૨૩.૧૯ ૧૨.૧૨ 

૨૨ જુનાર્ઢ ૫૧.૩૭ ૩૭.૨૧ 

૨૩ ખેડા ૩૫.૬૭ ૨૭.૭૫ 

૨૪ િચ્છ ૪૪૧.૭૨ ૪૪૯.૪૭ 

૨૫ મહેસાણા ૨૪.૧૯ ૩૨.૯૨ 

૨૬ મોરબી ૪.૨૧ ૩.૫૬ 

૨૭ પાટણ ૩૧.૩૫ ૨૫.૯૪ 

૨૮ પોરબાંદર ૧૧.૨૨ ૯.૬૦ 

૨૯ રાજિોટ ૪૩૪૧.૨૮ ૩૧૮૩.૪૮ 

૩૦ સુરેન્રનર્ર ૨૬૩.૫૩ ૩૮૫.૩૭ 

૩૧ ર્ાાંિીનર્ર ૩૬૪૭૦.૪૩ ૨૩૭૩૦.૨૨ 

૩૨ અમરેલી ૧૪.૮૮ ૯.૭૯ 

૩૩ બોટાદ ૧.૧૫ ૦.૯૬ 

૩૪ કવભાર્/વડી િિેરી ૩૭૩૯૧૪.૩૩ ૨૯૧૯૯૮.૪૬ 

 િુલ ૮૬૫૩૪૯.૮૩ ૬૫૨૯૬૭.૪૫ 

નોંિઃ જુદા જુદા કવભાર્ોની ઘણી બિી યોજનાઓનુાં રાજ્ય િક્ષાએિી અમલીિરણ િતુાં હોઈ, તેવી ગ્રાન્ટનો ઉપર દશાગવેલ કજલ્લાવાર 
કવર્તોમાાં સમાવેશ િતો નિી. 

--------- 

નેશ વિ્તાર વસિાયના રબારી, ભરિાડ્ અને ચારણ જાવતના લોિોને પ્રમાણપત્ર આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૮૫ (૧૫-૦૨-૧૯) ડ્ૉ. અવનલ જોર્ીયારા (કભલોડા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના આરદજાકત કવિાસ કવભાર્ના ઠરાવ પછી ર્ીર, આલેિ અને બરડાના નેશ કવથતાર 
કસવાયના રબારી, ભરવાડ અને િારણ જાતીના લોિોને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુિીમાાં િેટલા લોિોને જાતીના પ્રમાણપત્રો આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત તારીખનો ઠરાવ રદ િયાગ પછી આપેલ જાતીના િેટલા પ્રમાણપત્રો છેલ્લા ૧ વર્ગમાાં રદ િરવામાાં આવ્યા, 

(૩) નેશ કવથતાર કસવાયની ઉક્ત જાતીઓને અનુસુકિત જનજાતીમાાં સમાવવા રાષ્ટ્રપતીશ્રીને િોઈ દરખાથત િરવામાાં 
આવેલ છે િે િેમ, અને 

(૪) ક્યારે િરવામાાં આવી? 

આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૬-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના આરદજાકત કવિાસ કવભાર્ના ઠરાવ પછી ર્ીર, આલેિ અને બરડાના નેશ કવથતાર 
કસવાયના રબારી, ભરવાડ અને િારણ જાતીના લોિોને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુિીમાાં નીિેની કવર્તે પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવેલ 
છે. 

ક્રમ વજલ્લા િલેિટરશ્રી આપેલ પ્રમાણપત્રની 
સાંખ્યા 

૧ તાપી-વ્યારા ૧૦૮ 

૨ ભાવનર્ર ૦૬ 

૩ આણાંદ ૧૨૨ 

૪ પોરબાંદર ૧૦૦૪૩ 
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ક્રમ વજલ્લા િલેિટરશ્રી આપેલ પ્રમાણપત્રની 
સાંખ્યા 

૫ મોરબી ૦૨ 

૬ સુરેન્રનર્ર ૦૨ 

૭ બોટાદ ૧૧૫ 

૮ ભરૂિ ૩૦ 

૯ જામનર્ર ૩૮ 

૧૦ વલસાડ ૬૪ 

૧૧ અમદાવાદ ૦૦ 

૧૨ અરવલ્લી ૦૦ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦૦ 

૧૪ પાટણ ૦૦ 

૧૫ છોટાઉદેપુર ૦૦ 

૧૬ નવસારી ૦૦ 

૧૭ ડાાંર્ ૦૦ 

૧૮ બનાસિાાંઠા ૦૦ 

૧૯ િચ્છ ભુજ ૦૦ 

૨૦ મરહસાર્ર ૦૦ 

૨૧ અમરેલી ૦૦ 

૨૨ સાબરિાાંઠા ૦૦ 

૨૩ નમગદા ૦૦ 

૨૪ સુરત ૦૦ 

૨૫ મહેસાણા ૦૦ 

૨૬ દાહોદ ૦૦ 

૨૭ વડોદરા ૦૦ 

૨૮ પાંિમહાલ ૦૦ 

૨૯ રાજિોટ ૦૦ 

૩૦ ર્ાાંિીનર્ર ૦૦ 

૩૧ ર્ીર સોમનાિ ૦૦ 

૩૨ જુનાર્ઢ ૦૦ 

૩૩ ખેડા ૦૦ 

(૨) ઉક્ત તારીખનો ઠરાવ રદ િયાગ પછી આપેલ જાકતના પ્રમાણપત્રો છેલ્લા ૧ વર્ગમાાં રદ િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૩) નેશ કવથતાર કસવાયની ઉક્ત જાકતઓને અનુસૂકિત જનજાકતમાાં સમાવવા રાષ્ટ્રપકતશ્રીને િોઈ દરખાથત િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

(૪) િોઈ દરખાથત િરવામાાં આવેલ ન હોવાિી પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

-------- 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 
૧ સામાન્ય વહીવટ કવભાર્ ૪૭૮૦ ૦૧ 
૨ િૃકર્ અને સહિાર કવભાર્ ૫૭૧૩, ૫૭૧૪, ૫૬૫૨ ૦૩ 
૩ કશક્ષણ કવભાર્ ૪૨૬૪, ૫૭૧૫ ૦૨  
૪ વન અને પયાગવરણ કવભાર્ ૪૩૦૮ ૦૧ 
૫ રૃ્હ કવભાર્ ૩૯૩૫, ૪૪૭૪, ૪૭૪૯, ૫૦૭૨ ૦૪ 
૬ ઉદ્યોર્ અને ખાણ કવભાર્ ૫૪૭૯, ૫૫૩૪, ૫૫૩૬ ૦૩ 
૭ શ્રમ અને રોજર્ાર કવભાર્ ૫૬૮૬ ૦૧ 
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ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 
૮ નમગદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાર્ ૫૧૯૪ ૦૧ 
૯ પાંિાયત, ગ્રામ રૃ્હ કનમાગણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાર્ ૧૫૨, ૪૨૭, ૨૬૪૭, ૨૬૬૮, ૪૧૩૩, ૪૧૪૭, 

૪૨૩૯ 
૦૭ 

૧૦ મહેસુલ કવભાર્ ૨૫૯૪, ૨૬૦૯, ૨૮૦૭, ૨૯૦૬, ૫૨૦૮, 
૫૪૮૩, ૫૫૨૨ 

૦૭ 

૧૧ સામાકજિ ન્યાય અને અકિિારીતા કવભાર્ ૫૦૦૭ ૦૧ 
૧૨ ઉજાગ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાર્ ૪૬૫૮, ૪૬૯૨, ૪૭૦૦, ૪૭૫૮, ૪૭૬૧, 

૪૭૮૬, ૪૭૯૧ 
૦૭ 

૧૩ બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાર્ ૨૮૭૭, ૨૮૮૩, ૨૮૮૫, ૨૮૮૮, ૨૯૨૨, 
૨૯૪૭, ૨૯૫૬, ૨૯૮૨, ૨૯૯૩ 

૦૯ 

૧૪ મરહલા અને બાળકવિાસ કવભાર્ ૫૦૭૬ ૦૧ 
૧૫ આરદજાકત કવિાસ કવભાર્ ૫૬૬૪, ૫૬૮૫ ૦૨ 

િુલ ૫૦ 

--------- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ાાંિીનર્ર. 
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ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
પહલી અતારાં કત યાદ  

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માકં 

પા.

ન.ં 

િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૫૮૭ ૨  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

ન કર ન કર તો 

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

બી  અતારાં કત યાદ   

૩ ૩૭૨૫ ૧૧ જવાબ ખડં-૩ના પ ક-

બ મા ંિવગત ન.ં૬ 

સાણંદ સાણદં 

ી  અતારાં કત યાદ  

૪ ૪૨૬૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ની 

એકવીસમી લીટ  

િવગતો તમામ િવગતો તથા તમામ 

૫ ૬૮૯ ૨ ુ ંશીષક કારણેસર કારણોસર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૮/૦૩/૨૦૧૯) 

૨ 

અને 

૩ 

પ કના કોલમ-૩ની 

થમ રૉ 

મળે અર ઓ મળેલ અર ઓ 

૬ ૪૫૯૦ ૫ પ ક-અ ના કોલમ-

૨ની ૩૦મી રૉ 

રુન નગર રુ નગર 

૭ ૪૯૬૩ ૧૦  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

ભાવનગર પચંમહાલ 

૮ ૫૬૦૬ ૧૪ ુ ંશીષક ર-કોપટ ર કાપટ 

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

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

ચોથી અતારાં કત યાદ  

૧૧ ૪૫૮૧ ૬ સ ય ી ુ ંનામ કા તભાઇ સોઢા 

પરમાર 

કા તભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૨ ૫૧૨ ૭ ુ ંશીષક યા ાધામો િવકાસ યા ાધામોનો િવકાસ 

૧૩ ૨૬૨૨ ૯ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી સતંોકબેન 

ઓરઠ યા 

ીમતી સતંોકબેન આરઠ યા 

૧૪ ૨૬૪૪ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલભાઇ 

જોિષયારા 

ડૉ. અિનલ જોિષયારા 

૧૫ ૪૩૩૪ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ ી નૌસાદ સોલકં  ી નૌશાદ સોલકં  

પાચંમી અતારાં કત યાદ  

૧૬ ૨૯૫૧ ૫  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

સમ ય બાબતની સમ યા બાબતની 

૧૭ ૪૫૨૭ ૮ અ.તા. માકં પછ ની 

તાર ખ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮ ૪૫૯૪ ૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

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

કો ટકમા ં ી  

કોલમમા ંપાચંમી રૉ 

ધોધબંા ઘોઘબંા 

૨૦ ૫૨૪૦ ૨૫ ુ ંશીષક મોટા, મા યમ અન ે

નાના તળાવો 

મોટા, મ યમ અને નાના તળાવો 

૨૧ ૫૬૦૧ ૨૭  ખડં-૩ તેના કારણો શા માટ 

છે, 

તેના કારણો શા છે, 

૨૨ ૪૪૧૦ ૨૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

અછતને આ સુંગક 

સમ યાઓના 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

જવાબ ખડં-૧ની ી  

લીટ  

તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮થી તા.૩૦/૧૦/૨૦૧૮ના 

૨૯ જવાબ ખડં-૨ના 

"પીવા ુ ંપાણી"ના 

ુ ામા ં થમ લીટ  

અછતને આ ષુંગક 

સમ યાઓની 

અછતને આ ષુાં ગક 

સમ યાઓના 

૨૩ ૫૬૮૨ ૩૮ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

૨૪ ૫૬૮૩ ૪૦ જવાબ ખડં-૪મા ં

પોઈ ટ-૨ના 

પેટાપોઈ ટ -૨ની થમ 

લીટ  

માસના એવા બાળકો ક 

મ ુ ંવજન સમયે જ. 

માસના બાળકો ક મ ુ ંવજન 

જ મ સમયે જ. 

છ ી અતારાં કત યાદ  

૨૫ ૫૬૪૬ ૧૪ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કની પાચંમી 

કોલમના મ ન.ં૧૦ 

૬૪૯ ૯૪૬ 

૨૬ ૪૨૬૭ ૩૫ જવાબ ખડં-૧ ના 

પ કમા ંછ ી કોલમના 

મ ન.ં૯ 

૨૦૧૨ થી ખાલી 

તબ દલ 

૨૦૧૨ થી ખાલી તબ દલ થતા 

૨૨/૦૫/૨૦૧૨ 

૨૭ ૫૦૮૩ ૩૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

૨૮ ૫૩૨૩ ૪૫ મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

(૦૬/૦૬/૨૦૧૯) (૦૬/૦૩/૨૦૧૯) 

૨૯ ૪૪૭૬ ૪૫ જવાબ  ખડં-૨ ની 

થમ લીટ  

િવ-

૨/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

િવ-૨/પસઅ/૧૦૨૦૧૫/૧૪૮૦ 

૩૦ ૪૭૨૫ ૪૬   ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

કો ટર પોલીસ ટશનો કો ટલ પોલીસ ટશનો 

સાતમી અતારાં કત યાદ  

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

૩૨ ૫૪૯૮ ૧૦ ુ ંશીષક અને 

થમ લીટ  

એ ટર ાઇઝ લેધર એ ટર ાઇઝમા ંલેધર 

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

૩૪ ૪૯૬૬ ૧૯  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

દાહોદ જ લામા ં નવસાર  જ લામા ં

આઠમી અતારાં કત યાદ  

૩૫ ૫૧૮૩ ૧ જવાબ ખડં-૨ની ચોથી 

લીટ  

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

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

૩૮ ૫૪૭૮ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલ 

જોિષયારા 

ડૉ.અિનલ જોિષયારા 

નવમી અતારાં કત યાદ  

૩૯ ૨૭૯૧ ૧૧ ુ ંશીષક સોમનાથ જ લામા ં ગીર સોમનાથ જ લામા ં

૪૦ ૫૬૬૬ ૧૭ સ ય ી ુ ંનામ ી નાથાભાઇ પટલ ી નથાભાઇ પટલ 

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

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૬/૦૪/૨૦૧૯) 

૪૨ ૧૯૮૦ ૪૪ 

૪૫ 

 ખડં-૧,૨ અને ૩મા ં (૧) પડતર છે ? 

(૨) કારણો શા ંછે ? 

(૩) અર ઓ કટલી છે 
? 

(૧) પડતર છે, 

(૨) કારણો શા ંછે, 

(૩) અર ઓ કટલી છે,  

અને 

પ ક-૨ ની ૧૪મી રૉ ગરસોમનાથ ગીર સોમનાથ 

૪૩ ૫૪૬૮ ૫૧ પ ક-અ ની કોલમ-

૮ની છે લી રૉ 

૪૮૮૯ ૪૮૮૪ 

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

જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો 

મહ લૂ મં ી ી 

(અયોજન) 

મહ લૂ મં ી ી 

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

૪૬ ૫૫૨૬ ૫૯ જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો 

મહ લૂ મં ી ી 

(અયોજન) 

મહ લૂ મં ી ી 

૪૭ ૫૬૩૨ ૮૦ જવાબમા ંમં ી ીનો 

હો ો અને તાર ખ 

મહ લૂમં ી ી મહ લૂ મં ી ી 

(૨૨/૦૩/૨૦૧૯) 

૪૮  ૧૨૪  ૃિષ, ખે ૂત ક યાણ 

અને સહકાર 

૫૭૧૧૨ ૫૭૧૧ 

દસમી અતારાં કત યાદ  

૪૯ ૩૭૨૭ ૩ જવાબ ખડં-૨ના પ ક-

૧ના ી  કો ટકમા ં

ી  કોલમના ં મ ન.ં૨ 

માટ ૨૫ લેખે .૫૦ 

લાખ 

માટ ૨૫ ટકા લેખે .૫૦ લાખ 

૫૦ ૫૨૫૮ ૪  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

થાને વષ વાર ાર થાને વષવાર ાર 

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

જવાબ ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

થાિનક આપતીના 

જોખમમા ં

થાિનક આપિ ના જોખમમા ં

જવાબ ખડં-૨ની 

આઠમી લીટ  

આગળની ધટતી 

કાયવાહ  

આગળની ઘટતી કાયવાહ  

૫૧ ૫૫૧૨ ૭ પ ક-૨મા ંબી  રૉની 

છે લી લીટ  

૧-૧-૧૮ થી ૩૧- ૧-૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૮ 

૫૨ ૫૫૨૩ ૧૦ પ કમા ંપથમ રૉ િવતરણ કરવામા ં

આ ,ુ 

િવતરણ કરવામા ંઆ ,ુ તેની 

િવગત નીચે જુબ છે. 

૫૩ ૫૬૩૧ ૧૩ 

અને

૧૪ 

પ ક-૧,૨,૩ મરગાવ ઉમરગામ 

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

ની ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

સિમપ-૨૦૧૩ના 

ચાર 

સિમટ-૨૦૧૩ના ચાર 

૫૬ ૨૬૬૨ ૪૫ જવાબ ખડં-૩ના 

કો ટકની છે લા 

કોલમની બી  રૉમા ં

ધારાધોરણ જુબના 

હોઇ 

ધારાધોરણ જુબ ના હોઇ 

અ ગયારમી અતારાં કત યાદ  

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

૫૮ ૪૮૬૭ ૨ ુ ંશીષક તલાલા તાલાલા 

 ખડં-૨ કરવામા ંઆવશ.ે કરવામા ંઆવશે ? 

૫૯ ૫૦૧૨ ૨ ુ ંશીષક કતલખાનાઓ ુ ં કતલખાનાઓના 

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

૬૧ ૫૭૦૭ ૩ ુ ંશીષક ુ એિનમ સનો ુ એિનમ સના 

૬૨ ૫૧૩૩ ૬ જવાબ ખડં-૧ના 

પ કની કોલમ-

૨મા ં મ ન.ં૮ 

લ મડ  લ બડ  

૬૩ ૫૬૪૧ ૧૦ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૪ ૫૬૯૪ ૧૦ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૫ ૪૬૮૧ ૨૧ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૪/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૬ ૫૬૩૫ ૨૩ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૭ ૫૬૪૫ ૨૩ જવાબમા ં

મં ી ીનો હો ો 

પછ  તાર ખ 

- (૧૦/૦૫/૨૦૧૯) 

૬૮ ૫૬૬૦ ૨૪  ખડં-૩ સરકાર શી સરકાર ારા શી 

બારમી અતારાં કત યાદ  

૬૯ ૫૬૫૨ ૩ ુ ંશીષક ઇ પે શન ઇ પે શન 

૭૦ ૫૫૨૨ ૨૭ જવાબ ખડં-૩ના 

પ ક-બ ના બી  

કોલમની છ ી રૉ 

૧૭૪ ૧૪૭ 

તેરમી અતારાં કત યાદ  

૭૧ ૫૬૫૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ ના 

પ કમા ંખર ફ-

૨૦૧૭ની કોલમ-

૧ની ૯મી રૉ 

લીલયા લીલીયા 

 

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




