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સાતમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મકૂ્યા 
તારીખઃ ૨૨-૦૭-૨૦૧૯  

 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

રાષ્ટ્ર ીય માધ્યવમિ વિક્ષા અવભયાન અાંતગગત ફાંડના ધોરણો સુધારિા રજૂઆત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૭ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કિલોડા) : તા. ૨૬-૦૨-૨૦૧૬ના રોજ સિાગૃહમાાં 
રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૨૦૬૫૪ (અગ્રતા-૨૧) ના અનુસાંધાને માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) રાષ્ટ્ર ીય માધ્યકમિ કિક્ષા અકિયાન અાંતગગત ફાંડના ધોરણો સુધારવા રજૂઆત િરવામાાં આવેલ જમેાાં ગ્રાન્ટ ઈન 
એઈડ િાળાઓને પણ સરિારી િાળાઓના ધોરણે સહાય મળવા બાબતની રજૂઆત િેન્ર સરિારના માનવ સાંિાધન કવિાસ 
માંત્રાલયની કવચારણાને આકધન હતી તો તે માંજુર થાય તે માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં ચાર 
વર્ગમાાં ક્યારે િા પ્રયાસો િયાગ, અને   

(૨) િરવામાાં આવેલ પ્રયાસો અન્વય ેિેન્ર સરિાર તરફથી ક્યારે િા પ્રકતિાવ મળ્યા ?  

વિક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૦૫-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) રાજ્ય સરિાર દ્વારા તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથતીએ છેલ્ા ચાર વર્ગમાાં િારત સરિારને નાણાિીય વર્ગ 
૨૦૧૪-૧૫માાં તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૪ના પત્રથી રજૂઆતમાાં આર.એમ.એસ.એ. યોજના અાંતગગત આર.એમ.એસ.એ. માધ્યકમિ 
િાળાઓ અને સરિારી માધ્યકમિ િાળાઓન ેજ ેપ્રિારની નાણાિીય સહાય ફાળવવામાાં આવે છે ત ેજ ધોરણે રાજ્યની અનુદાકનત 
િાળાઓને સહાય પુરી પાડવા રજૂઆત િરેલ હતી.  

 (૨) િારત સરિાર દ્વારા આ બાબત ેિોઈ પ્રકતિાવ મળ્યા નથી.  

------- 

વિક્ષણ વિભાગની ફીનીિીંગ સ્િુલ યોજના હેઠળ  તાલીમ  

અતારાાંકિતઃ ૫૦૬૬ (૧૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી જીજે્ઞિિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરિે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા ૨ વર્ગમાાં કિક્ષણ કવિાગની ફીનીિીંગ થિૂલ પ્રોગ્રામ અાંતગગત 
બનાસિાાંઠા, િચ્છ અને અમદાવાદ કજલ્ામાાં િુલ િેટલા કવદ્યાથીઓને તાલીમ આપવામાાં આવી, અને  

(૨) તે પૈિી ઉિત કથથકતએ િુલ િેટલો ખચગ થયેલ છે ?  

વિક્ષણ માંત્રીશ્રી : (તા. ૦૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા ૨ વર્ગમાાં કિક્ષણ કવિાગની ફીનીિીંગ થિૂલ પ્રોગ્રામ અાંતગગત 
બનાસિાાંઠા, િચ્છ અને અમદાવાદ કજલ્ામાાં તાલીમ પામેલ િુલ કવદ્યાથીઓની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે.  

તાલીમ પામેલ િુલ વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા 

બનાસિાાંઠા િચ્છ અમદાવાદ 

૨૫૪ ૭૩૬ ૨૧૧૪ 
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 (૨) તે પૈિી કથથકતએ થયેલ િુલ ખચગની કવગતો નીચ ેમુજબ છે.  

થયેલ િુલ ખચગ 

બનાસિાાંઠા િચ્છ અમદાવાદ 

૪,૬૩,૭૭૦.૦૦ ૧૨,૪૫,૭૨૦.૦૦ ૩૬,૫૩,૭૬૮.૦૦ 

------- 

રાજ્યમાાં માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ િાળાના વિક્ષિ સહાયિોના પગારમાાં વિસાંગતતા  

અતારાાંકિતઃ ૫૬૫૫ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરિે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા. ૨-૭-૧૯૯૯ થી ૩૧-૧૨-૨૦૦૫ સુધીમાાં નીમણાંિ પામેલ માધ્યમીિ અને ઉચ્ચતર 
માધ્યમીિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિો તા. ૧-૧-૨૦૦૬ પછી નીમણિ પામેલ કિક્ષણ સહાયિો િરતા ઓછો પગાર મેળવે છે 
તે ગાંિીર ફરરયાદથી રાજ્ય સરિાર વાિેફ છે િે િેમ.  

(૨) આવી ગાંિીર કવસાંગતતા થવાના મુખ્ય િા િારણો છે, અને  

(૩) આ કવસાંગતતા દુર િરવા સરિારે િા પગલા િયાગ છે ?  

વિક્ષણ માંત્રીશ્રી : (તા. ૦૫-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) હા જી.  

(૨) નાણા કવિાગના તા. ૨૭-૦૨-૨૦૦૯ના જાહેરનામા ક્રમાાંિઃ (GN-8) PGR-1009-2-Pay Cell (M)થી છઠ્ઠા 
િેન્રીય પગારપાંચની િલામણોના આધારે રાજ્યના િમગચારીઓની પગાર સુધારણા િરવામાાં આવેલ છે.  

 આ જાહેરનામાાંની જોગવાઈઓ મુજબ રાજ્યની સરિારી અને અનુદાકનત માધ્યકમિ િાળાઓના કિક્ષણ 
સહાયિોના પગારમાાં કવસાંગતતા જણાતી નથી.  

 ઉિત જાહેરનામાાંની જોગવાઈ મુજબ તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૬ ના રોજ િે તે પછી કનમણૂાંિ પામેલ ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 
કવિાગના કિક્ષણ સહાયિને એન્ટર ી લેવલ પે મળવાપાત્ર થતો હોઈ, પગારમાાં કવસાંગતતા ઉદિવેલ છે.  

(૩) આ બાબત નાણા કવિાગના િાયગક્ષેત્રમાાં આવે છે. 

------- 

સરિારી અને અનુદાવનત માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ િાળાના  વિક્ષિ સહાયિોના પગારમાાં વિસાંગતતા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૫૬૫૬ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરિે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં સરિારી માધ્યમીિ અને ઉચ્ચતર માધ્યમીિ િાળામાાં રા. ૪૨૦૦ અને ૪૪૦૦ ગ્રેડ પે ધરાવતા 
સહાયિોને અનુક્રમે રા. ૩૧૩૪૦ અને ૩૮૦૯૦ ફીક્સ પગાર આપવમાાં આવે છે તે હિીિત સાચી છે.  

(૨) પરાંતુ ટરથટ સાંચાલીત ૧૦૦ ટિા સરિારી અનુદાનવાળી માધ્યમીિ અને ઉચ્ચતર માધ્યમીિ િાળાના કિક્ષણ 
સહાયિોને રા. ૨૫૦૦૦ અને ૨૬૦૦૦ ફીક્સ પગાર આપવમાાં આવે છે તે ગાંિીર ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ ?  

(૩) આ ફરરયાદ દુર િરવા સરિાર િક્ષાએ િા પગલા લેવાયા છે, અને  

(૪) આ ફરરયાદને ક્યાાં સુધીમાાં  દુર િરવામાાં આવનાર છે.  

વિક્ષણ માંત્રીશ્રી : (તા. ૦૫-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) હા જી.  

(૨) હા જી. 

(૩) આ પગારની કવસાંગતતા દૂર િરવા બાબત ેકિક્ષણ કવિાગ દ્વારા નાણા કવિાગન ેફાઈલ રજૂ િરવામાાં આવેલ છે.  

(૪) નાણા કવિાગ દ્વારા માંજૂરી મળ્યથેી.  

------- 
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રાજ્યમાાં િધી રહેલ રોગોનુાં પ્રમાણ  

અતારાાંકિતઃ ૩૩૮૪ (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં થાઈરોઈડ, હૃદય રોગ, િેન્સર, િીડનીના રોગોનુાં પ્રમાણ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ 
છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વધ્યુ છે તે હિીિત સાચી છે, અને  

(૨) જો હા, તો ઉિત રોગોના કનયાંત્રણ માટે રાજ્ય સરિારે િાાં પગલા લીધા ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૬-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) હા.  

(૨) સરિારી હોકથપટલોમાાં થાઈરોઈડ, હૃદય રોગ, િેન્સર, િીડનીના રોગોની સારવાર કવનામલુ્યે ઉપલબ્ધ િરવામાાં 
આવે છે તથા જનજાગૃકત િેળવાય તે માટે કવકવધ િાયગક્રમોનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. આ રોગોના દદીઓને યોગ્ય સારવાર મળી 
રહે તે માટે પુરતા પ્રમાણમાાં મેડીિલ સાધનો અને દવાઓ ઉપલબ્ધ િરાવવામાાં આવે છે. NPCDCS પ્રોગ્રામ અને NCD ક્લીનીિ 
ચાલુ િરવામાાં આવેલ છે. ગરીબી રેખા નીચે આવતા તમેજ મધ્યમ વગગના દદીઓન ે કવનામુલ્યે સારવાર મળી રહે ત ે માટે રાજ્ય 
સરિારની કવકવધ યોજના જવેી િે િાળા આરોગ્ય િાયગક્રમ, મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ યોજના, (મા યોજના), મુખ્યમાંત્રી અમૃતમ વાત્સલ્ય 
યોજના, તથા આયુર્માન િારત જવેી યોજનાઓ અમલમાાં મુિવામાાં આવેલ છે.  

------- 

રાજ્યની ડેન્ટલ િોલેજોમાાં ઉપલબ્ધ બેઠિો  

અતારાાંકિતઃ ૪૮૯૩ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં િેટલી સરિારી થવકનિગર ડેન્ટલ િોલેજો છે, અને   

(૨) સરિારી અને થવકનિગર ડેન્ટલ િોલેજોની િુલ િેટલી બેઠિો ઉપલબ્ધ છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૦૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ૨(બે) સરિારી અને ૧૧(અગીયાર) થવકનિગર ડેન્ટલ િોલેજો છે.  

(૨) સરિારી અને થવકનિગર ડેન્ટલ િોલેજોની િુલ નીચ ેમુજબની બઠેિો ઉપલબ્ધ છે.  

૨(બે) સરિારી ડેન્ટલ 

િોલેજોની બેઠિો 
૨૦૦ 

૧૧(અગીયાર) થવકનિગર 
ડેન્ટલ િોલેજોની બેઠિો 

૧૦૪૦ 

િુલ ૧૨૪૦ 

------- 

જામનગર વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મખુ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મલુાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૪૯ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર જામનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા 
તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી.  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

(૩) તે પૈિી િેટલા પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવયુાં છે ?  
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ ખાાંિળીયા  ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨ િાલાવાડ  ૨ ૪ ૮ ૦ ૧૦ 

૩ ધ્રોલ  ૨ ૩ ૧ ૩ ૯ 

૪ જોડીયા  ૧ ૩ ૦ ૦ ૪ 

૫ િલ્યાણપુર  ૧ ૩ ૨ ૦ ૦ 

૬ દ્વારિા  ૧ ૪ ૨ ૦ ૦ 

૭ જામજોધપુર ૧ ૨ ૨ ૧ ૧ 

૮ િાણવડ  ૨ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૯ લાલપુર  ૨ ૨ ૩ ૨ ૧૧ 

૧૦ જામનગર ૪ ૧ ૨ ૭ ૧૯ 

૧૧ જામરાવલ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૧૯ ૨૫ ૨૧ ૧૩ ૫૪ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે.  

------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મખુ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મલુાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૬૭ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર પોરબાંદર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા તાલુિાના 
સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી.  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ પોરબાંદર  ૩૩ ૩૮ ૨૫ ૧૯ ૧૫ 

૨ રાણાવાવ   ૩૦ ૨૮ ૨૮ ૧૬ ૧૪ 

૩ િુકતયાણા ૨૯ ૪૪ ૨૩ ૨૧ ૧૩ 

 િુલ ૯૨ ૧૧૦ ૭૬ ૫૬ ૪૨ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવેલ છે.  
------- 
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ખેડા વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મુલાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૯૯ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર ખેડા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા તાલુિાના 
સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી.  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ નડીયાદ  ૩ ૦ ૫ ૧ ૦ 

૨ િપડવાંજ  ૧ ૩ ૩ ૧ ૧ 

૩ િઠલાલ ૨ ૫ ૨ ૨ ૫ 

૪ ખેડા ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ 

૫ ઠાસરા ૬ ૪ ૩ ૫ ૪ 

૬ બાલાસીનોર ૨ ૦ ૧ ૦  

૭ મહુધા  ૧ ૦ ૧ ૦ ૨ 

૮ મહેમદાવાદ ૩ ૪ ૬ ૦ ૩ 

૯ માતર ૨ ૨ ૦ ૦ ૨ 

૧૦ વીરપુર ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ વાસો  ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ 

૧૨ ગળતેશ્વર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 િુલ ૨૩ ૧૯ ૨૩ ૧૧ ૨૦ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે.  

------- 

મકહસાગર  વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મખુ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મલુાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૦૯ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર મરહસાગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા 
તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી,  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

(૩) તે પૈિી િેટલા પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવામાાં આવયુાં છે ?  
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ બાલાિીનોર  

 

 

કજલ્ો નવો થયેલ છે.  

૪ ૯ ૯ 

૨ લુણાવાડા  ૧ ૨ ૩ 

૩ ખાનપુર  ૩ ૩ ૨ 

૪ િડાણા ૦ ૧ ૪ 

૫ સાંતરામપુર  ૦ ૧ ૧ 

૬ કવરપુર ૨ ૦ ૪ 

િુલ ૧૦ ૧૬ ૨૩ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે.  

------- 

છોટા ઉદેપુર  વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મુલાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૧૮ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર છોટા ઉદેપુર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા 
તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી.  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ છોટાઉદેપુર 

કજલ્ો નવો થયેલ છે.  

૪ ૧૩ ૧૧ 

૨ પાવી જતેપુર ૩ ૯ ૫ 

૩ નસવાડી ૧ ૧૫ ૭ 

૪ િાંવાટ ૩ ૧૧ ૭ 

૫ સાંખડા ૧ ૭ ૩ 

૬ બોડેલી  ૪ ૧૭ ૩૦ 

િુલ ૧૬ ૭૨ ૬૩ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

-------  
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 દાહોદ વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મુખ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મુલાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૨૭ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર દાહોદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા તાલુિાના 
સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી.  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ દાહોદ ૩ ૩ ૬ ૫ ૧ 

૨ દેવગઢ બારીયા ૩ ૪ ૩ ૪ ૦ 

૩ ધાનપુર ૫ ૨ ૫ ૪ ૨ 

૪ ફતેપુરા ૯ ૬ ૫ ૬ ૪ 

૫ ગરબાડા ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ 

૬ લીમખેડા ૬ ૧૩ ૧૨ ૫ ૨ 

૭ ઝાલોદ ૧૦ ૧૨ ૧૫ ૧૧ ૧૦ 

૮ સાંજલેી ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ 

 િુલ ૪૧ ૪૩ ૫૦ ૪૦ ૨૨ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

------- 

નિસારી વજલ્લામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં મખુ્ય વજલ્લા આરોગ્ય અવધિારીએ લીધેલ મલુાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૪૯ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાસાંદા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર નવાસારી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ક્યા 
તાલુિાના સામુરહિ આરોગ્ય િેન્રોની મુલાિાત કજલ્ાના મુખ્ય કજલ્ા આરોગ્ય અકધિારી દ્વારા િેટલીવાર લેવામાાં આવી.  

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારના પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા, અને  

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

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૨૫-૦૪-૨૦૧૯) 

(૧) મારહતી નીચે મજુબ છે.  

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

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) 

૧ ગણદેવી ૨ ૪ ૨ ૩ ૮ 

૨ ચીખલી ૨ ૮ ૪ ૯ ૩૦ 

૩ ખેરગામ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪ 

૪ વાાંસદા ૧ ૨ ૬ ૬ ૬ 

૫ જલાલપોર ૭ ૪ ૩ ૧ ૮ 

૬ નવસારી ૫ ૧ ૩ ૩ ૨ 

 િુલ ૧૭ ૧૯ ૧૮ ૨૬ ૫૮ 

(૨) એમાાં મુખ્યત્વે થવચ્છતા, વાહન, સાધન-સુકવધા, થટાફની ઘટ જવેા વહીવટી પ્રશ્નો ઉદિવેલ હતા. 

(૩) જ ેતમામ પ્રશ્નોનુાં કનવારણ િરવા પ્રયત્નો હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

------- 
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રાજયમાાં લીિર પ્રત્યારોપણની આિેલ હોવસ્પટલો 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૧૫ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથતીએ રાજયમાાં ઓગગન ટર ાન્સપ્લાન્ટના િાયદા હેઠળ લીવર પ્રત્યારોપણની 
માન્યતા ધરાવતી િેટલી હોકથપટલો છે,  

(૨) આ િાયદા હેઠળ લીવર પ્રત્યારોપણ માટે િેટલા દદીઓની માાંગણી ઉિત કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર આવી,  

(૩) તે પૈિી િેટલા િેસોમાાં લીવર પ્રત્યારોપણની માંજુરી ઉિત વર્ગવાર આપવામાાં આવી, અને  

(૪) બાિી િેસોન ેમાંજુરી ન આપવાના મુખ્ય િારણો િા છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (તા. ૦૬-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૬ 

(૨)  

ક્રમ િિગ િિગિાર લીિર પ્રત્યારોપણની માાંગણી 

૧ ૨૦૧૪ ૦૫ 

૨ ૨૦૧૫ ૦૬ 

૩ ૨૦૧૬ ૦૭ 

૪ ૨૦૧૭ ૦૪ 

૫ ૨૦૧૮ ૧૫ 

(૩)  

ક્રમ િિગ િિગિાર લીિર પ્રત્યારોપણની માંજુરી 

૧ ૨૦૧૪ ૦૫ 

૨ ૨૦૧૫ ૦૬ 

૩ ૨૦૧૬ ૦૭ 

૪ ૨૦૧૭ ૦૪ 

૫ ૨૦૧૮ ૧૫ 

(૪) ઉિત કથથકતએ િોઈ િેસ બાિી ન હોઈ  માંજુરી ન આપવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

------- 

વિઠ્ઠલાપુર ખાતનેી હોન્ડા મોટર સાયિલ અને સ્િુટર િાંપની દ્વારા રાજ્યને મળલે લાભો 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૮૨ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરયાપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરિે િે.-  

અમદાવાદ કજલ્ાના કવઠ્ઠલાપુર ખાતે હોન્ડા મોટર સાયિલ અને થિુટર ઈન્ડીયા પ્રા. લી. સાથે 
તા. ૩૦-૦૯ ૨૦૧૪ના રોજ થયેલ એગ્રીમેન્ટ મુજબ તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા ક્યા લાિો આપવમાાં આવયા?    

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (તા. ૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

હોન્ડા મોટર સાયિલ અન ેથિુટર ઈકન્ડયા પ્રા. કલ.ન ેતા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં અત્રેની િચેરીએ 
િાંપનીને િોઈ લાિ આપવામાાં આવેલ નથી.  

------- 
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ટાટા નેનો ઉદ્યોગને અપાયેલ જમીનની દેખરેખ માટે મોનીટરીંગ િવમટી 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૬૩ (૨૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ સાણાંદ ખાતે ટાટા નેનો ઉદ્યોગને અપાયેલ જમીન પછી તેના દેખરેખ 
માટે તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના પરરપત્ર/ઠરાવ અન્વયે અકધિારીઓની મોનીટરીંગ િકમરટ કનમવામાાં આવેલ છે તે હિીિત 
સાચી છે, અને  

(૨) જો, હા તો િકમટીની િેટલી બેઠિો ઉિત કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં ક્યારે યોજવામાાં આવી ?     

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (તા. ૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) હા, 

(૨) છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં િમીટીની બઠેિ ૧ વખત તા. ૧૯-૧૧-૨૦૧૮ના રોજ યોજાયલે હતી. 

------- 

રાજ્યમાાં ઈ-રોયલ્ટી પાિતી આધારે ઓિરલોડ ખનીજ િહન 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૭૯ (૨૪-૦૧-૨૦૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) જણાવવા 
િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી 
પાવતી આધારે ઓવરલોડ ખનીજ માલ િરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવા અાંગે િુલ િેટલા વાહનો પિડાયા, 

(૨) ઉિત કથથકતએ વાહનોમાાં ઓવરલોડ ખનીજ િરનાર તથા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે િા 
પગલાાં િરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) : (તા. ૦૬-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એિટ હેઠળ નોંધાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રિાગના િાયગક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઈ િોઈ િાયગવાહી િરવામાાં આવેલ નથી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

------- 

સાણાંદ ખાતે ટાટા નેનો ઉદ્યોગની દેખરેખ માટે મોનીટરીંગ િવમટી 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૨૩ (૨૪-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ સાણાંદ ખાતે ટાટા નેનો ઉદ્યોગને અપાયેલ જમીન પછી તેના દેખરેખ 
માટે તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના પરરપત્ર અન્વયે અકધિારીઓની મોનીટરીંગ િકમરટ કનમવામાાં આવેલ તે હિીિત સાચી છે, 
અને  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં િમીટીની િેટલી વખત બેઠિો યોજવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (તા. ૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના રોજ પરરપત્ર થયેલ નથી પરાંતુ તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવ અન્વયે મોનીટરીંગ િકમટી 
કનમવામાાં આવેલ છે.   

(૨) છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં ઠરાવ અન્વયેની નીમલે િમીટીની બેઠિ ૧(એિ) વખત યોજવામાાં આવી હતી.  

------- 
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રાજ્યમાાં બોઈલર એન્ડ સ્ટીમ જનરેટીંગ પ્લાન્ટ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૫૨ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રદુ્યમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં બોઈલર એન્ડ થટીમ જનરેટીંગ પ્લાન્ટ સેક્ટરમાાં 
િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં ?   

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથતીએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં બોઈલર એન્ડ થટીમ જનરેટીંગ પ્લાન્ટ સેક્ટરમાાં 
પ્રોત્સાહન મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબનુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં. 

અનુક્રમ િિગ રોિાણ(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ 
રાજ્યમાાં આ વર્ગમાાં વયાજ સહાય 
યોજના હેઠળ િોઈ અરજી મળેલ નથી. 

૨ ૨૦૧૫ ૩૫૯૮.૬૫ 

૩ ૨૦૧૬ ૧૯૬૪.૬૫ 

૪ ૨૦૧૭ ૧૮૭૭.૬૦ 

૫ ૨૦૧૮ ૧૬૫૬.૯૨ 

------- 

રાજ્યમાાં મિીન ટુલ્સ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૯૪ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં મિીન ટુલ્સ સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં ?   

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથતીએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં મિીન ટુલ્સ સેક્ટરમાાં પ્રોત્સાહન મેળવનાર એિમો 
મારફતે નીચે મજુબનુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં. 

અનુક્રમ િિગ રોિાણ(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૩૪૯૮૮.૧ 

૨ ૨૦૧૫ ૫૨૧૩૪.૩૭ 

૩ ૨૦૧૬ ૩૮૨૧૧.૮૨ 

૪ ૨૦૧૭ ૩૧૨૫૭.૦૧ 

૫ ૨૦૧૮ ૮૯૮૯.૫૪ 

------- 

એમએસએમઈ એન્ટરપ્રાઈઝ લધેર પ્રોડક્ટસ ગપૃમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૯૮ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરિે િે.- 

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં એમએસએમઈ એન્ટરપ્રાઈઝ લેધર પ્રોડક્ટસ ગૃપમાાં 
િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં ?   
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથતીએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં એમએસએમઈ એન્ટરપ્રાઈઝમાાં લેધર પ્રોડક્ટસ 
ગૃપમાાં પ્રોત્સાહન મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબનુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં. 

અનુક્રમ િિગ રોિાણ(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૯૨૫.૮૫ 

૨ ૨૦૧૫ ૩૭૫૦.૧૬ 

૩ ૨૦૧૬ ૧૩૬૯.૧૩ 

૪ ૨૦૧૭ ૨૧૬૯.૮૧ 

૫ ૨૦૧૮ ૨૯૬.૪૩ 

------- 

રાજ્યમાાં િોમ્ય.ુ ઓફીસ એન્ડ હાઉસહોલ્ડ ઈક્િીપમેન્ટ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૧૬ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વિજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા 
િરિે િે.- 

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં િોમ્ય.ુ ઓફીસ એન્ડ હાઉસહોલ્ડ ઈક્વીપમેન્ટ 
સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં ?   

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથથતીએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં િોમ્યુ. ઓફીસ એન્ડ હાઉસહોલ્ડ ઈક્વીપમેન્ટ 
સેક્ટરમાાં પ્રોત્સાહન મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબ મૂડીરોિાણ આવયુાં. 

અનુક્રમ િિગ રોિાણ(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ - 

૨ ૨૦૧૫ ૨૦૪૫.૭૮ 

૩ ૨૦૧૬ ૮૧૬.૪૦ 

૪ ૨૦૧૭ ૧૪૮૦.૪૧ 

૫ ૨૦૧૮ ૭૪.૫ 

------- 

રાજ્યમાાં પેપર એન્ડ પલ્સ પેપર પ્રોડિટ સેિટરમાાં મૂડી રોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૮૬ (૨૮-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરિે િે.- 

  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં પેપર એન્ડ પલ્સ પેપર પ્રોડિટસ 
સેિટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

  તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર રાજ્યમાાં પેપર એન્ડ પલ્સ પેપર પ્રોડિટસ સેિટરમાાં 
પ્રોત્સાહન મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબ મૂડીરોિાણ આવયુાં. 

અનુક્રમ િિગ રોિાણ (લાખમાાં) 
૧ ૨૦૧૪ ૧૭૦૫૫.૧૭ 
૨ ૨૦૧૫ ૩૫૯૮૬.૬૯ 
૩ ૨૦૧૬ ૩૯૬૨૪.૮ 
૪ ૨૦૧૭ ૨૯૧૮૨.૪૪ 
૫ ૨૦૧૮ ૧૪૭૫૮.૮૭ 

------- 
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર તાલુિાઓને અછતગ્રસ્ત િે અધગ અછતગ્રસ્ત જાહેર િરિા બાબત. 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૯૦ (૦૨-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરિે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલા તાલુિાઓ અછતગ્રથત િે અધગ અછતગ્રથત 
હેઠળ સમાવેિ િરી જાહેર િરાયા, અને 

(૨) ઉિત અછતગ્રથત િે અધગ અછતગ્રથત જાહેર િરાયેલ તાલુિાઓમાાં િેટલા રાહત િામો અને િેટલી સહાય આપવામાાં 

આવે છે ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (તા. ૨૬-૦૨-૨૦૧૯) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્ય સરિારે તા. ૨૯-૦૯-૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંિઃ 
અછત/૧૦૨૦૧૮/૬૪૮/સ.૧ થી તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ થી અમલમાાં આવ ે તે રીત ે િચ્છ કજલ્ાના તમામ ૧૦ તાલુિાઓ, 
બનાસિાાંઠા કજલ્ાનાાં ચાર તાલુિાઓ, પાટણ કજલ્ાનો એિ તથા અમદાવાદ કજલ્ાનો એિ તાલુિો મળી િુલ ૪ કજલ્ાના ૧૬ 
તાલુિાઓને અછતગ્રથત જાહેર િરેલ છે. 

 (૨) પિુસહાય 

  ઉિત જાહેર િરાયેલ અછતગ્રથત તાલુિાઓમાાં રકજથટડગ  પાાંજરાપોળ / રકજથટડગ  ગૌિાળાના પિુઓને ર. ૨૫/- 
પ્રકત પિુ પ્રકત રદન રોિડ સહાય આપવામાાં આવે છે. 

  રાહતદરે ઘાસ 

  ખાનગી પિુધારિોને ઘાસ િાડગ  પર પ્રકત પિ ુપ્રકત રદન ચાર કિ.ગ્રા. ઘાસ ર. ૨/- પ્રકત કિ.ગ્રા. ના રાહતદરે વધુમાાં 
વધુ પાાંચ પિુઓની મયાગદામાાં એિસામટુાં  એિ અઠવારડયા માટે કવતરણ િરવામાાં આવે છે. 

  રોજગારી 

  અછતગ્રથત કવથતારોમાાં લોિોન ેમનરેગા યોજના હેઠળ જોબિાડગ  ધારિ િુટુાંબોને ૧૦૦ રદવસની મહત્તમ મયાગદામાાં 
જરર જણાયે વધારો િરીન ે૧૫૦ રદવસ સુધી રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

  પીિાનુાં પાણી 

  અછતગ્રથત તાલુિાઓમાાં પીવાના પાણીની વયવથથા અને અછતને આનુર્ાંકગિ સમથયાઓના કનવારણ માટે 
પાણી પુરવઠા કવિાગ દ્વારા હયાત જુથ પાણી પરુવઠા યોજનામાાં સુધારણા, નવીન ટયુબવેલ, હેન્ડપાંપ અને ટેન્િરની જોગવાઈ જવેી 
િામગીરી િરવામાાં આવે છે. 

------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં ઈ-ધરા િેન્રોને મળેલ અરજીઓ 
અતારાાંકિતઃ ૫૬૧૫ (૧૨-૦૨-૨૦૧૯) શ્રી સાંજ્યભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ િરચ કજલ્ામાાં છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર તાલુિાવાર ઈ-ધરા િેન્રોમાાં 
વારસાઈ અને વેચાણની િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) ઉિત કથથકતએ તેમાાંથી િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી એન્ટર ીઓ પાડવામાાં આવી, 

(૩) વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ ઉિત પૈિી નામાંજૂર િરવામાાં આવી અને આવી અરજીઓ નામાંજૂર િરવાના મુખ્ય 
િારણો િાાં છે, અન ે

 (૪) ઉિત નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ પિૈી િેટલી અરજીઓ પુનઃ કવચારણા િરી માંજૂર િરવામાાં આવી ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) પત્રિ-અ મુજબ 

 (૨) ૬૩,૨૧૭ 

 (૩) પત્રિ-બ મુજબ 

 (૪) ૦૦ 
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પત્રિ-અ 

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 િરચ ૧૨૬૨ ૫૪૧૪ ૯૮૭ ૪૯૦૫ ૯૩૧ ૩૮૩૨ ૮૩૮ ૨૯૬૬ ૧૦૫૦ ૪૧૭૯ 

૨ વાગરા ૫૦૧ ૩૬૯૭ ૩૭૮ ૨૩૧૬ ૩૫૮ ૧૫૯૫ ૩૨૭ ૧૫૫૩ ૪૦૪ ૧૨૦૮ 

૩ જબુાંસર ૧૪૭૦ ૧૫૯૬ ૮૧૮ ૮૯૫ ૮૯૨ ૮૨૫ ૫૭૬ ૬૩૬ ૭૨૨ ૮૦૯ 

૪ આમોદ ૬૫૯ ૭૩૯ ૪૬૪ ૭૦૮ ૫૨૩ ૮૫૬ ૪૨૮ ૫૨૮ ૪૩૪ ૪૭૩ 

૫ અાંિલેશ્વર ૮૬૫ ૧૫૬૬ ૭૦૧ ૧૨૪૫ ૫૯૬ ૧૧૨૦ ૩૭૭ ૮૨૨ ૫૬૨ ૧૦૮૬ 

૬ હાાંસોટ ૬૩૮ ૯૭૧ ૪૭૩ ૯૧૬ ૩૭૧ ૭૧૫ ૩૨૭ ૪૦૯ ૪૩૭ ૪૩૯ 

૭ ઝઘરડયા ૮૦૬ ૪૭૫ ૫૪૭ ૩૪૫ ૫૩૦ ૩૩૭ ૪૯૭ ૨૨૬ ૫૩૮ ૩૧૧ 

૮ વાલીયા ૫૨૯ ૨૯૮ ૩૦૯ ૨૬૩ ૨૬૪ ૨૨૨ ૨૦૭ ૧૯૮ ૨૭૪ ૨૫૨ 

૯ નેત્રાંગ ૩૧૩ ૬૬ ૨૦૮ ૬૧ ૧૫૧ ૪૬ ૧૨૮ ૪૮ ૨૦૭ ૪૯ 

િુલ ૭૦૪૩ ૧૪૮૨૨ ૪૮૮૫ ૧૧૬૫૪ ૪૬૧૬ ૯૫૪૮ ૩૭૦૫ ૭૩૮૬ ૪૬૨૮ ૮૮૦૬ 

 

પત્રિ-બ 

િિગ ઉક્ત અરજીઓ પૈિી નામાંજૂર િરેલ અરજીઓ 

૨૦૧૪ ૨૦૨૮ 

૨૦૧૫ ૧૩૭૯ 

૨૦૧૬ ૭૯૫ 

૨૦૧૭ ૫૯૦ 

૨૦૧૮ ૯૦૦ 

નામાંજૂર િરવાના મુખ્ય િારણો નીચે મુજબ છે. 

(૧) મરણનો દાખલો રજુ થયેલ ન હોય, પેડીનામુાં, સોગાંદનામુાં રજુ થયેલ ન હોય, 

(૨) ૧૩૫-ડી ની નોટીસ તમામ પક્ષિારોને બજલે ન હોવાથી, 

(૩) અધુરા પેઢીનામા રજુ થયેલ હોય, 

(૪) વેચાણ દથતાવેજ તથા ૭/૧૨ માાં નામમાાં કવસાંગતતા હોવાથી, 

 (૫) ક્ષેત્રફળમાાં કવસાંગતતા હોવાથી, 

 (૬) વેચાણની નોંધમાાં પાવર તથા સોગાંદનામુાં રજુ િરેલ ન હોવાથી, 

 (૭) વેચાણની નોંધમાાં ખેડુત ખરાઈ થઈ આવેલ ન હોવાથી, 

 (૮) વેચાણ આપનારને નોટીસ ન મળવાથી, 

 (૯) ટાઈટલ િલીયર ન હોવાથી, 

 (૧૦) કબનખેતી હુિમની નિલ રજુ થયેલ ન હોય, 

 (૧૧) પાવર હયાત હોવાનુાં સોગાંદનામુાં રજુ થયેલ ન હોય, 

 (૧૨) બીજા હિિમાાં બોજા ચાલતા હોય, 

 (૧૩) સહ િબજદેાર પિૈી તમામની સાંમકત સાથે દથતાવેજ િરેલ ન હોય, 

------- 
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રાજ્યમાાં વબન અનામત જ્ઞાવતઓમાાં નબળા િગગને સ્પધાગત્મિ પરીક્ષા તાલીમ 
અતારાાંકિતઃ ૪૫૫૬ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 

માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) કબન અનામત જ્ઞાકતઓમાાં નબળા વગગને થપધાગત્મિ પરીક્ષા તાલીમ માટે તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ 
િેટલી સહાય આપવામાાં આવે છે, 

(૨) ઉિત કથથકતએ છેલ્ાાં બે વર્ગમાાં વર્ગવાર થપધાગત્મિ પરીક્ષા તાલીમની િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૩) મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ગવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી અન ે
િેટલી અરજીઓ પડતર છે, અન ે

 (૪) માંજૂર થયેલ રિમ પૈિી િેટલી અરજીઓમાાં િેટલી રિમ ચૂિવાયેલી છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) ર. ૨૦,૦૦૦ સુધી 

 (૨)  

અન ે

 (૩)  

િિગ મળેલ અરજીઓ માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

૨૦૧૭-૧૮  ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૯ ૦ ૦ ૦૯ 

 (૪) િૂન્ય 
------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 
અતારાાંકિતઃ ૪૮૩૭ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રીમવત સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 

અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં િચ્છ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે પૈિી ઉિત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ, 

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અન ે

 (૪) ઉિત કથથકતએ પડતર પડેલ અરજીઓનો કનિાલ િયાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

 (૧) ૩૫ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૨૯ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે ૫ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) (૧)  લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

  (૨)  NBCFDC નવી રદલ્હીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી 

 (૪) અરજદાર તરફથી કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ રજૂ િયેથી કનિાલ િરવામાાં આવિે. 

------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૪૦ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ેિૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   
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(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૬૭૬ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૬૫૨ ૨૧ 

  (૩) (૧) NBCFDC ની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૫૧ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં પાંચમહાલ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િકૈ્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૫૫ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૪૪ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે ૧૦ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) (૧) લોન દથતાવેજ રજૂ ન િરેલ હોવાથી  

(૨) NBCFDC નવી રદલ્હીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી 

(૩) સરિારશ્રી દ્વારા કનયત િરેલ જ્ઞાકતવગગના ન હોવાથી, 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ રજૂ િયેથી કનિાલ િરવામાાં આવિે. 

------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૭૨ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં ગાાંધીનગર કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ેિૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  
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સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૨૧૧ 

(૨) 

માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

૨૦૨ ૦૭ 

  (૩) (૧) NBCFDC ની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૩) ટિાવારી ઓછી હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૭૫ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં અમદાવાદ કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ેિૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૫૬૯ 

(૨)  

માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

૫૨૮ ૩૦ 

  (૩) (૧) NBCFDC ની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

 (૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

સુરત વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૯૯ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં સુરત કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  
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સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૫૮૪ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૫૪૩ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે ૩૮ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) (૧) NBCFDCની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી,  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

પાટણ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૧૦ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં પાટણ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૨૨૯ અરજીઓ 

(ર) માંજૂર નામાંજૂર 

 ૨૦૭ ૨૧ 

  (૩) (૧) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૨) માન્ય િોર્ગ ન હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૨૬ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં જુનાગઢ કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ે િૈક્ષકણિ રીત ે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૩૯૯ અરજીઓ 

(ર) માંજૂર નામાંજૂર 

 ૩૮૧ ૧૮ 

  (૩) NBCFDCની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી,  
(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી 

------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૪૨ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અમરીિ ડેર (રાજુલા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં અમરેલી કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ે િૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૨૫૬ અરજીઓ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૨૪૬ ૦૯ 

(૩) (૧) NBCFDCની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી,  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૪૭ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં આણાંદ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૮૪ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૭૪ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે ૯ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) (૧) NBCFDCની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી,  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ રજૂ િયેથી કનિાલ િરવામાાં આવિે.  

------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૫૧ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં િાવનગર કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ે િૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  
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સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૪૨૦ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૩૯૧ ૨૫ 

(૩) (૧) NBCFDCની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી,  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૫૬ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં િરચ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૧૦ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૯ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે ૧ અરજી નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) માન્ય િોર્ગ ન હોવાથી  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી 

------- 

ખેડા વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૬૨ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં ખેડા કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િકૈ્ષકણિ રીત ેપછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે ?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૭૬ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૬૪ ૧૨ 

(૩) (૧) NBCFDCની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી,  

(૨) લોન દથતાવેજ રજૂ િરેલ ન હોવાથી 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

------- 

નિસારી વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૬૬ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં દાહોદ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   
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(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૫૨ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૩૭ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી અને ૧૦ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી.   

(૩) (૧) NBCFDC નવી રદલ્હીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી  

(૨) લોન દથતાવેજ પૂણગ િરેલ ન  હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૬૭ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં મહીસાગર કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િકૈ્ષકણિ રીત ેપછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૧૦ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૦૯ ૦૦ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી. 

------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૭૨ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં દાહોદ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૩૧૧ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૩૦૧ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી અન ે૯ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી.   

(૩) (૧) NBCFDC નવી રદલ્હીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી  

(૨) ટિાવારી ઓછી હોવાથી  

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 
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છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૮૦ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુખારામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં છોટા ઉદેપરુ કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ેિૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૩ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૨ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

તાપી વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૮૫ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં તાપી કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૬ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૫ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી અન ે૧ અરજી નામાંજૂર િરવામાાં આવી. 

(૩) આ હેતુ માટે બેંિ મારફત લોન લીધેલ હોવાથી નામાંજૂર િરવામાાં આવી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 
------- 

નમગદા વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૮૯ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં નમગદા કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૦૯ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૦૯ ૦૦ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

------- 
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સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૯૧ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં સાબરિાાંઠા કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િકૈ્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૭૫ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૬૫ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે  ૭ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) NBCFDC નવી રદલ્હીની ગાઈડલાઈન મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી.  

------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૯૯ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી સુનીલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં સુરેન્રનગર કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૧૩૭ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈિી ૧૧૪ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી જ્યારે  ૧૬ અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. 

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

 (૨) માન્ય િોર્ગ ન હોવાથી   

(૪) કનયમોનુસાર લોન દથતાવેજ પૂણગ થયેથી 

------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૦૨ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં ડાાંગ કજલ્ામાાં સામાકજિ અને િકૈ્ષકણિ રીત ેપછાત વગગના 
ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૪ અરજીઓ 

 (૨) ૪ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

------- 
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િલસાડ વજલ્લામાાં સામાવજિ અને િૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગગના વિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૦૪ (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વલસાડ કજલ્ામાાં સામાકજિ અન ે િૈક્ષકણિ રીતે પછાત 
વગગના ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતા કવદ્યાથીઓની ઉચ્ચ અભ્યાસ લોન માટેની િેટલી અરજીઓ મળી,   

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર થઈ તેમજ િેટલી નામાંજૂર થઈ,  

(૩) ઉિત અરજીઓ નામાંજૂર થવાના િા િારણો છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ પડતર રહેલ અરજીઓનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવિે?  

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) ૨૭ 

(ર) માંજૂર અરજી નામાંજૂર અરજી 

 ૨૩ ૦૩ 

(૩) NBCFDCની ગાઈડલાઈન્સ મુજબ અમાન્ય િોર્ગ હોવાથી 

(૪) કનયમોનુસાર દથતાવેજોની ચિાસણી પૂણગ થયેથી 

------- 

રાજ્ય સરિારે નિી બસો ખરીદિા માટે ફાળિેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૩૬ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય વાહન વયવહાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરિે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્ય સરિાર દ્વારા વાહન વયવહાર કનગમન ે(એસ.ટી.) ગુજરાત રાજ્ય ેનવી 
બસો ખરીદવા માટે િેટલી રિમ છેલ્ા પાાંચ વર્ગમાાં વર્ગવાર ફાળવવામાાં આવી, અને  

(૨) તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ વર્ગવાર િેટલી નવી બસો ખરીદી ?  

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રીઃ (૨૫-૦૪-૨૦૧૯)  

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં નવી બસો ખરીદવા રાજ્ય સરિારે નીચે મુજબની રિમ 
ફાળવેલ છે.  

િિગ ફાળિેલ રિમ (રૂ. િરોડમાાં) 

૨૦૧૪ િૂન્ય 

૨૦૧૫ ૧૯૦.૦૦ 

૨૦૧૬ ૨૦૫.૦૦ 

૨૦૧૭ ૩૬૧.૦૦ 

૨૦૧૮ ૩૫૦.૦૦ 

(૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ગમાાં નવી બસોની ખરીદીની કવગત નીચે મુજબ છે.  

િિગ 
િિગિાર નિી ખરીદાયેલ 

બસોની સાંખ્યા 

૨૦૧૪ િૂન્ય 

૨૦૧૫ ૧૧૦૨ 

૨૦૧૬ ૧૦૫૦ 

૨૦૧૭ ૨૪૧૯ 

૨૦૧૮ િૂન્ય 

------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ કિક્ષણ કવિાગ ૧૧૩૭, ૫૦૬૬, ૫૬૫૫, ૫૬૫૬ ૪ 

૨ આરોગ્ય અને પરરવાર 
િલ્યાણ કવિાગ 

૩૩૮૪, ૪૮૯૩, ૫૧૪૯, ૫૧૬૭, ૫૧૯૯, ૫૨૦૯, ૫૨૧૮, ૫૨૨૭, ૫૨૪૯, 
૫૩૧૫ 

૧૦ 

૩ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવિાગ  ૪૬૮૨, ૪૭૬૩, ૫૦૭૯, ૫૧૨૩, ૫૪૫૨, ૫૪૯૪, ૫૪૯૮, ૫૫૧૬, ૫૫૮૬  ૯ 

૪ મહેસૂલ કવિાગ ૩૨૯૦, ૫૬૧૫ ૨ 

૫ સામાકજિ ન્યાય અને 
અકધિારીતા કવિાગ  

૪૫૫૬, ૪૮૩૭, ૪૮૪૦, ૪૮૫૧, ૪૮૭૨, ૪૮૭૫, ૪૮૯૯, ૪૯૧૦, ૪૯૨૬, 
૪૯૪૨, ૪૯૪૭, ૪૯૫૧, ૪૯૫૬, ૪૯૬૨, ૪૯૬૬, ૪૯૬૭, ૪૯૭૨, ૪૯૮૦, 
૪૯૮૫, ૪૯૮૯, ૪૯૯૧, ૪૯૯૯, ૫૦૦૨, ૫૦૦૪ 

૨૪ 

૬ બાંદરો અને વાહન 
વયવહાર કવિાગ  

૫૧૩૬ ૧ 

િુલ ૫૦ 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મુરણાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજિોટ. 
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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 - 




