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આઠમી અતારાાંકિત યાદી 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 

તારીખઃ ૨૨/૦૨/૧૯. 

 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ત્રીજુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

જુનાગઢ, ગીરસોમનાથ અન ેપોરબાંદર વજલ્લામાાં ગાયોની ગેરિાયદેસર વનિાસ 

અતારાાંકિતઃ૨૨૩૧ (૧૮/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઇ ચાિડા (માણાવદર)  માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 
(૧) રાજ્ય સરિારે રાજ્યમાાંથી ગાય, ભેંસ તથા દુધાળા પ્રાણીઓની અન્ય રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૩ના રોજ 

સાંપૂણણ પ્રકતબાંધ જાહેર િયો છે તે હિીિત સાચી છે, અને  

(૨) જો હા, તો ઉપરોિત પ્રકતબાંધ જાહેર થયાથી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િેટલી ગાયની 

જુનાગઢ, ગીરસોમનાથ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાંથી રાજ્ય બહાર ગેરિાયદેસર કનિાસ િરવામાાં આવી ?  

પશુપાલન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા.   

(૨ ) શૂન્ય, પરાંતુ જુનાગઢ કજલ્લામાાંથી રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િુલ  ૧૬ ગાયની રાજ્ય બહાર ગેરિાયદેસર કનિાસ થતાાં 

પહેલા પિડાયેલ છે. 

-------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૭૬ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) માનનીય ગૌસાંવધણન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌચર સુધારણાના 

િેટલા િામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા અને,  

(૨) તે પૈિી ઉિત વર્ણવાર તાલુિાવાર િેટલો ખચણ થયો અને તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ િેટલી રિમ ચુિવાઇ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં અરવલ્લી કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાનુાં િોઇ િામ હાથ ધરવામાાં આવેલ નથી.   

(૨ ) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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 મકહસાગર વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૮૦ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર)  માનનીય ગૌસાંવધણન માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા 

િરશે િે   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં મહીસાગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં ગૌચર સુધારણાના િેટલા 

િામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉિત વર્ણવાર તાલુિાવાર િેટલો ખચણ થયો અને તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ  િેટલી રિમ ચુિવાઇ ?   

 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી   (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) ઉિત કથથકતએ મહીસાગર કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં ગૌચર સુધારણાના િોઇ િામ હાથ ધરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨ ) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૯૯ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા)  માનનીય ગૌસાંવધણન માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં નવસારી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં ગૌચર સુધારણાના િેટલા 

િામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉિત વર્ણવાર તાલુિાવાર િેટલો ખચણ થયો અને તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ  િેટલી રિમ ચુિવાઇ ?   

 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી   (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)   છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં નવસારી કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાનુાં િોઇ િામ હાથ ધરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

નમધદા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૦૫ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહ િસાિા (નાાંદોદ)  માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર નમણદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં ગૌચર સુધારણાના 

િયા િયા િામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉિત વર્ણવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખચણ થયો અને તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ  િેટલી રિમ ચુિવાઇ ?   

 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી   (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં નમણદા કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાનુાં િોઇ િામ હાથ ધરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

--------- 

તાપી વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૧૦ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઇ ગાવમત (વ્યારા)  માનનીય ગૌસાંવધણન માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર તાપી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા  ગામોમાાં ગૌચર સુધારણાના 

િયા િામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉિત વર્ણવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખચણ થયો અને તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ  િેટલી રિમ ચુિવાઇ ?   

 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી   (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં તાપી કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાનુાં િોઇ િામ હાથ ધરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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ડાાંગ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૧૩ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮)  શ્રી સુવનલભાઇ ગાવમત  (કનઝર)  માનનીય ગૌસાંવધણન માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર ડાાંગ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા  ગામોમાાં ગૌચર સુધારણાના 

િયા િામો હાથ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉિત વર્ણવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખચણ થયો અને તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ  િેટલી રિમ ચુિવાઇ ?   

 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી   (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) ઉિત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં ડાાંગ કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િોઇ િામ હાથ ધરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

------- 

રાજ્યનાાં પવિત્ર યાત્રાધામોમાાં િતલખાના / માાંસ િેચાણ પર પ્રવતબાંધ 

અતારાાંકિતઃ ૧૨૨ (૨૪/૪/૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઇ ચાિડા (માણાવદર) માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) રાજ્યમાાં આવેલ િયા િયા પકવત્ર યાત્રાધામોમાાં તા. ૩૧મી ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની કથથકતએ િતલખાના અને માાંસ વેચાણ પર 

પ્રકતબાંધ મૂિવામાાં આવ્યો છે,  

(૨) પ્રકતબાંધ હોવા છતાાં િયા ક્યા પકવત્ર યાત્રાધામોમાાં ઉિત કથથકતએ ગેરિાનૂની િતલખાના અને માાંસ વેચાણ ચાલી રહ્યા છે, 

અને 

(૩) તેને બાંધ િરવા ઉિત કથથકતએ શા પગલા લેવાયાાં ?  

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) (૩/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) ડાિોર, વડતાલ, સોમનાથ, દ્વારિા, કબન્દુ સરોવર-કસધ્ધપુર,  પાલીતાણા, ચોટીલા. 

(૨ ) ઉિત પકવત્ર યાત્રાધામોમાાં િોઇ ગેરિાનૂની િતલખાના અને માાંસ વેચાણની પ્રવૃકિ ચાલતી નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

મૂળી પોલીસ સ્ટેશનનાાં પોલીસ અવધિારી દ્વારા ગેરિાયદ ેજપ્તિરેલ તલનો જથ્થો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૨૬ (૧૮/૦૮/૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) સુરેન્રનગર કજલ્લાના મૂળી પોલીસ થટેશનના જવાબદાર પોલીસ અકધિારીએ જુલાઇ-૨૦૧૮માાં આશરે ૫ ટન જટેલો ખેડૂતનો 

તલ કબયારણનો જથ્થો ગેરિાયદે જપ્ત િરી તેને સીઝર િરવા માટે મામલતદારને મોિલી આપ્યો હતો તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો પ્રવતણમાન િાયદા કવરૂધ્ધ તલના મોટા જથ્થાને આવા ગેરિાયદે સીઝર હુિમો િરાવનાર જવાબદાર અકધિારીઓ 

સામે શી િાયણવાહી હાથ ધરવામાાં આવી , અને    

(૩) પોલીસ તાંત્ર દ્વારા આવી ગેરિાયદે થતી પ્રવૃકિને રોિવા અને તેનુાં કનયાંત્રણ િરવા શી િાયણવાહી િરાવમાાં આવી ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ)  (૩/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) ના જી, પોલીસ અકધિારીએ િાયદેસરની િાયણવાહી અાંતગણત કબયારણનો જથ્થો જપ્ત િરી મામલતદારનો મોિલી આપેલ હતો. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

--------- 
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રાજ્યમાાં ગુન્દ્હાની એફ.આઇ.આર. સામે લખેીત અરજી માાંગિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૪૭ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮)  શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર)  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં ગુન્હાની એફ.આઇ.આર. નોંધવાને બદલે લેકખત અરજી આપી દેવા  

પોલીસ િમણચારીઓ ફરીયાદીને જણાવે છે તે ગાંભીર ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ,  

(૨) જો હા, તો ગુન્હાની એફ.આઇ.આર.ને બદલે લેકખત અરજી માાંગવાના ગૃહ કવભાગના િોઇ આદેશ પોલીસ તાંત્રને િરવામાાં 

આવ્યા છે િે િેમ, અને  

(૩) જો ના, તો આવી ગેરિાનુની રીતરસમ બાંધ િરવા અને ફરજીયાત એફ.આઇ.આર. નોંધવા છેલ્લાાં પાાંચ વર્ણમાાં શા આદેશો 

આપવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ)  (૪/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) આવો િોઇ બનાવ ધ્યાને આવેલ  નથી. 

(૨ ) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) િોગ્નીઝેબલ ગુનો બનતો હોવાનુાં પ્રાથકમિ રકિએ જણાઇ આવે તેવા કિથસાઓમાાં ત્વરીત ઓફ.આઇ.આર. દાખલ િરવાની 

સૂચના  ગૃહ  કવભાગને તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૬ ના  પરરપત્રથી  અને પોલીસ મહાકનદેશિ અને મુખ્ય પોલીસ અકધિારીશ્રીના 

તા. ૧૬/૧૨/૨૦૧૩ના પત્રથી પરરકપત્રત  િરવામાાં આવેલ છે. 

---------- 

રાજ્યમાાં દારૂની હેરાફેરી િરતાાં પિડાયેલ િાહન 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૭૧ (૨૦/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા)  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર દેશી કવદેશી દારુ ભરી હેરાફેરી િરતાાં િેટલા 

વાહન પિડાયા,  

(૨) ઉિત વાહનોમાાંથી વર્ણવાર, કજલ્લાવાર દેશી કવદેશી દારૂનો િેટલી કિાંમતનો િેટલો જથ્થો મળ્યો ? 

(૩) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, વર્ણવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિ િરી અને તેની સામે શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, 

(૪) કજલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવાની બાિી છે, અને 

(૫) આવી ગેરિાનૂની પ્રવૃકિને િાયમ માટે અટિાવવા સરિાર દ્વારા શાાં પગલા લેવાયા ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ)  (૫/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ* ૧ થી ૫ મુજબ. 

(૨ ) પત્રિ* ૬ થી ૧૦ મુજબ. 

(૩) પત્રિ* ૧૧  મુજબ આવી પ્રવૃકિમાાં સાંડોવાયેલ ઇસમો કવરૂધ્ધ િાયદેસરની િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૪) પત્રિ* ૧૨  મુજબ. 

 નશાબાંધી અકધકનયમમાાં સુધારો િરી િડિ સજાની જોગવાઇ િરવામાાં આવેલ છે. તેમજ આવી પ્રવૃકિમાાં સાંડોવાયેલ 

વાહનોને રાજ્યસાત િરવામાાં આવેલ છે. 
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 પ્રોરહબીશનની હેરાફેરીના ગુનાઓ અટિાવવા માટે હાઇવે પેટર ોલીંગ, નાિાબાંધી, નાઇટ રાઉન્ડ ફીક્સ પોઇન્ટ, િોમ્બીંગ 

નાઇટનુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે અને સરિય ગુનેગારોને ચેિ િરવામાાં આવેલ છે. રાજ્યના અન્ય કજલ્લાઓ સાથે 

સાંિલન રાખી પ્રોરહબીશનની પ્રવૃકિ િરતાાં ગુનેગારો ઉપર વૉચ રાખી ગુનાઓ બનતા  અટિાવવામાાં આવેલ છે. 

 પ્રોરહબીશનની હેરાફેરી અટિાવવા સારૂ કજલ્લા પોલીસ વડા તેમજ વડી િચેરી તરફથી અવાર નવાર આપવામાાં આવતી 

સુચનાઓ મુજબ પ્રોહી. ડર ાઇવ રાખી વધુમાાં વધુ િેસો શોધી િાઢવા તમામ થથાનીિ પોલીસ તથા િાયણરત સેલને 

સુચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

 થથાનીિ પોલીસ એલ.સી.બી. દ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોિી વધુમાાં વધુ હેરાફેરીના િેસો શોધવામાાં આવેલ છે. 

 પિડાયેલ આરોપીઓ કવરૂધ્ધમાાં જરૂર જણાય પાસા તડીપાર તથા પ્રોહી. ૯૩ મુજબના અટિાયતી પગલાઓ ભરવામાાં 

આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં િાયધરત ખીનજ લીઝ 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૨ (૧૦/૦૫/૨૦૧૮)  શ્રી બાબુભાઇ િાજા  (માાંગરોળ)  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૧/૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર,  િયા પ્રિારના ખીનજ િાઢવા માટેની િેટલી લીઝો િાયણરત છે,  

(૨) ઉિત કથથકત  છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના ખનીજનો િેટલો જથ્થો િાઢવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) તે અન્વયે રાજ્ય સરિારને રોયલ્ટી પેટે વર્ણવાર કજલ્લાવાર િેટલી આવિ થઇ ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ)   

(૧) પત્રિ* ૧  મુજબ. 

(૨) 

અને પત્રિ* ૧  મુજબ. 

(૩) 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

---------- 

રાજ્યમાાં ઔદ્યોવગિ એિમોન ેલીઝ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૮ (૨૮/૫/૨૦૧૮)  શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ  (લીંબડી)  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૧/૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર,  િયા ઔદ્યોકગિ એિમને ક્યા પ્રિારની લીઝ આપવામાાં આવેલી છે,  

(૨) તે પૈિી િયા ઔદ્યોકગિ એિમ દ્વારા લીઝવાર િયા પ્રિારના ખકનજનો િેટલો જથ્થો ઉિત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર, 

િાઢવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) તે અન્વયે રાજ્ય સરિારને રોયલ્ટીની  પેટે, કજલ્લાવાર, વર્ણવાર િેટલી આવિ થઇ ? 



6 

Pc-1-e-H-2034-Atrankit-Final Makeup 

 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ-ખીનજ)  (૨૫/૯/૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ* ૧  મુજબ. 

(૨) પત્રિ* ૨  મુજબ. 

(૩) પત્રિ* ૩  મુજબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

િાયબ્રન્દ્ટ સવમટ સાંબાંધમાાં વિદેશ ગયેલ પ્રવતવનવધઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૭ (૨૯/૬/૨૦૧૮)  શ્રી નાથાભાઇ પટેલ  (ધાનેરા)  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૧/૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ વર્ણ ૨૦૧૩, ૨૦૧૫, અને ૨૦૧૭ ના વાયબ્રન્ટ સકમટના ભાગરૂપે રાજ્યના િેટલા 

પ્રકતકનકધઓ કવદેશમાાં કવશેર્ રોડ શૉ જાહેરાત/પ્રકસકધ્ધ અને કવદેશીઓને ભાગ લેવા આમાંત્રણ પાઠવવા માટે કવદેશ ગયેલ,  

(૨) આ પ્રકતકનકધ માંડળમાાં િોણ િોણ સામેલ હતુાં, અને 

(૩) ઉિત બાબતે ઉિત કથથકતએ િેટલો ખચણ િરવામાાં આવ્યો છે  ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  (૨૪/૦૯/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ની કથથતએ વર્ણ ૨૦૧૩, ૨૦૧૫, અને ૨૦૧૭ ના વાયબ્રન્ટ સકમટના ભાગરૂપે કવદેશમાાં કવશેર્ રોડ શૉ 

જાહેરાત/પ્રકસકધ્ધ અને કવદેશીઓને ભાગ લેવા અને આમાંત્રણ પાઠવવા માટે કવદેશ ગયેલ રાજ્યના પ્રકતકનકધઓની યાદી 

પત્રિ*-અ, બ, િ આ સાથે સામેલ છે. 

(૨) તે ઉપરાાંત ગુજરાત સરિારના વાયબ્રન્ટ સકમટ માટે િામ િરતી િચેરી અને સહભાગી સાંથથાઓના અકધિારી અને 

ઔદ્યોકગિગૃહોના પ્રકતકનકધઓએ  થવખચે ભાગ લીધો હતો.  

(૩) ઉિત બાબતે તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ નીચે જણાવ્યા મુજબ ખચણ થયેલ છે. 

  વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સકમટ – ૨૦૧૩ િુલ રૂા. ૭,૯૨,૧૮,૦૮૦.૦૦ 

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સકમટ – ૨૦૧૫ િુલ રૂા. ૯,૦૪,૨૯,૨૨૭.૦૦ 

વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સકમટ – ૨૦૧૭ િુલ રૂા. ૧,૫૨,૨૯,૦૭૧.૦૦ 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

----------- 

ખાણ-ખવનજ પ્રભાગ અને તાબાની િચેરીઓનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૬૬ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮)  શ્રીચાંદનજી ઠાિોર  (કસધ્ધપુર)  માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ ખાણ-ખકનજ પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

િેટલુાં છે, 

(૨) તે પૈિી સાંવગણવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે  ? 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ણ અને ત્રણ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી િેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને 

(૪) ઉિત ખાલી જગ્યાઓ િયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 
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મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ)  (૨૮/૧૧/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ ખાણ- ખકનજ પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

નીચે મુજબ છે. 

 પત્રિ*-અ સામેલ છે. 

(૨) તૈ પૈિી સાંવગણવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ તથા ખાલી જગ્યાઓની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

 પત્રિ*-બ સામેલ છે. 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ણ અને ત્રણ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી ખાલી જગ્યાઓની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

 પત્રિ*-િ સામેલ છે. 

(૪) ઉિત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા અાંગેની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

    ખાણ- ખકનજ પ્રભાગ જગ્યાઓ ભરવા અાંગેની િાયણવાહી સામાન્ય વહીવટ કવભાગની છે. 

    ખાણ- ખકનજ પ્રભાગની તાબાની ભુથતર કવજ્ઞાન અને ખનીજ િકમશનરશ્રીની િચેરીમાાં રાજ્ય સરિાર દ્વારા ૧૦ વર્ીય 

િેલેન્ડર અાંતગણત સીધી ભરતીથી ભરવાની જગ્યાઓ અાંગે તબક્કાવાર વર્ણ ૨૦૧૪ થી ૨૦૨૩ માાં જગ્યાઓ ભરવામાાં 

આવનાર છે. ભરતીની બાબત એ સતત ચાલતી પ્રિીયા હોઇ સરિાર દ્વારા નક્કી િરેલ સમયપત્રિ પ્રમાણે તબક્કાવાર 

ભરતીની િાયણવાહી િરવામાાં આવનાર છે. 

    વગણ-૧ અને વગણ-૨ સાંવગણની ખાલી જગ્યાઓ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ તથા વગણ-૩ સાંવગણની ખાલી જગ્યાઓ ગુજરાત 

ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ દ્વારા ભરવાની િાયણવાહી ચાલુમાાં છે. તથા બઢતીના ફાળાની જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવાની 

િાયણવાહી ચાલુમાાં છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

----------- 

ઉદ્યોગ  પ્રભાગ અને તનેા તાબાની િચેરીઓનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૭૦ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

 (૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ ઉદ્યોગ પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ િેટલુાં છે, 

(૨) તે પૈિી સાંવગણવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે  ? 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ણ અને ત્રણ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી િેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને 

(૪) ઉિત ખાલી જગ્યાઓ િયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  (૩/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથતએ ઉદ્યોગ પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ 

પત્રિ*-૧ પ્રમાણે છે. 

(૨) તૈ પૈિી ઉદ્યોગ પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર ભરાયેલ અને ખાલી જગ્યાઓ પત્રિ*-૨ પ્રમાણે છે. 

(૩) ઉદ્યોગ પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ણ અને ત્રણ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી ખાલી 

જગ્યાઓની કવગતો પત્રિ*-૩ પ્રમાણે છે. 
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(૪) ઉિત ખાલી જગ્યાઓ પૈિી વગણ-૧ થી વગણ-૩ સાંવગણના ભરતી કનયમો અદ્યતન િરવામાાં આવી રહેલ છે તથા અદ્યતન થયેલ 

ભરતી કનયમ મુજબ સીધી ભરતીથી ભરવાની જગ્યાઓ ભરવા માાંગણાપત્રિ તૈયાર િરી સાંબાંકધત ભરતી પસાંદગી માંડળ અને 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગને મોિલી આપવામાાં આવે છે. વગણ-૧ થી વગણ-૩ સાંવગણની બઢતીથી ભરવાની થતી ખાલી 

જગ્યાઓ પુરિ સાંવગણમાાં કનયત અનુભવ અને લાયિાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થયેથી ખાતાિીય પસાંદગી સકમકત સમક્ષ 

રજૂ િરવામાાં આવે છે. જ્યારે વગણ-૪ સાંવગણની જગ્યાઓ આઉટસોકસિંગથી ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

----------- 

વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્દ્રમાાં સ્િરોજગાર યોજનાઓ માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ  ૩૦૮૨ (તા. ૧૯/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય િુરટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી  જણાવવા  િૃપા  િરશ ે

િે,   

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજયમાાં કજલ્લાવાર કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્રમા થવરોજગાર યોજનાઓ 

માટે િેટલી અરજીઓ આવી,  

(૨)  તે પૈિી ઉક્ત કજલ્લાવાર, વર્ણવાર  િેટલી અરજીઓ  માંજુર, નામાંજુર િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ પડતર છે, અને  

(૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓ ક્યાાં સુધીમાાં માંજુર િરવામાાં આવે છે ? 

  િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રીઃ (૭/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧)   
(૨) યોજનાવાર, કજલ્લાવાર અને વર્ણવાર પત્રિમાાં કવગતો સામેલ રાખેલ છે. 

અને 

(૩) 

(૪) કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્ર િક્ષાએ નાગરરિ અકધિાર પત્ર અન્વયે ૪૫ રદવસમાાં અરજીઓનો કનિાલ િરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રી િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્દ્રમાાં સ્િરોજગાર યોજનાઓ માટે અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૨૦ (તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય િુરટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે,-  

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજયમાાં કજલ્લાવાર કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્રમાાં થવરોજગાર યોજનાઓ 

માટે િેટલી અરજીઓ આવી,  

(૨)  તે પૈિી ઉક્ત કજલ્લાવાર,  વર્ણવાર  િેટલી અરજીઓ  માંજુર, નામાંજુર િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ પડતર છે, અને  

(૪) ઉક્ત પડતર અરજીઓ ક્યાાં સુધીમાાં માંજુર િરવામાાં આવે છે ? 
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 િુકટર ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રી ઃઃ (૭/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧)  

(૨) યોજનાવાર, કજલ્લાવાર અને વર્ણવાર પત્રિમાાં કવગતો સામેલ રાખેલ છે. 

અને 

(૩) 

(૪) કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્ર િક્ષાએ નાગરરિ અકધિાર પત્ર અન્વયે ૪૫ રદવસમાાં અરજીઓનો કનિાલ િરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની  િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં ઘર વિહોણા અગકરયાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૫૦૩    (૦૩/૧૧/૨૦૧૮)  ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા  (ગાાંધીનગર ઉિર): માનનીય મીઠા ઉદ્યોગ  માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા 

િરશે િે,- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલા અગરરયાઓ ઘર કવહોણા છે, 

(૨)  ઘર કવહોણા અગરરયાઓને મિાન પૂરા પાડવા સરિારે શુાં આયોજન િયુણ છે, અને 

(૩) ઘર કવહોણા તમામ અગરરયાઓને મિાન ક્યાાં સુધીમાાં પૂરા પાડવામાાં આવશે?  

મીઠા ઉદ્યોગ માંત્રીશ્રીઃ (૨૮/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) ઉદ્યોગ  અને ખાણ કવભાગ દ્વારા અમલમાાં મુિાયેલ અગરરયાઓના િલ્યાણ અાંગેની સહાય યોજનાઓ અાંતગણત અગરરયાઓને 

ઘર બનાવવાની યોજનાનો સમાવેશ થતો નથી. જનેી કવગતો ઉપલબ્ધ નથી. 

(૨ ) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

વબલ્ડીંગ એન્દ્ડ અધર િન્દ્સ્ટરિશન િિધસ સસે પેટે જમા રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૨૭ (૧૮/૦૭/૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

 (૧) શ્રમ અને રોજગાર કવભાગના તા.૦૩-૦૧-૨૦૦૫ના  જાહેરનામાાં મુજબ જુદી-જુદી એજન્સીઓ દ્વારા કબલ્ડીંગ એન્ડ અધર 

િન્થટરિશન વિસણ વેલ્ફેર સેસ પેટે તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથથકતએ  િેટલી રિમ જમા થયેલ છે.  

(૨) ઉક્ત જમા થયેલ રિમ ક્યા હેતુઓ માટે વાપરવાની હોય છે, અને  

(૩) ઉક્ત જમા થયેલ રિમ પૈિી ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી રિમ ક્યા હેતુ માટે વાપરવામાાં 

આવી ?  
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શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રીઃ   (૭/૯/૧૮) 

(૧) િૂલ ` ૨૦૯૭.૬૩/- િરોડ. 

(૨) બાાંધિામ શ્રકમિોના સામાકજિ સેવા-સુરક્ષા-સલામતી અને શૈક્ષકણિ તથા પેન્શન સહાય જવેાાં અન્ય િલ્યાણિારી હેતુઓ 

માટે. 

(૩) પત્રિ-૧ થી ૧૯ મુજબ. 

(* પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

ઔધોવગિ તાલીમ સાંસ્થાઓિાર ઇન્દ્સ્ટરિટરની જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૩૫ (૧૮/૦૭/૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.-     

 (૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આવેલી ઔધોકગિ તાલીમ સાંથથાઓમાાં ટરે ડવાર િેટલી ઇન્થટરિટરની 

જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૨) ઉક્ત કથથકતએ આ જગ્યાઓ ક્યારથી ખાલી છે. અને તેના શા િારણો છે.  

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવનાર છે ?  

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રીઃ (૧૨/૯/૧૮) 

(૧) *પત્રિ ૦૧ મુજબ  

(૨) જગ્યાઓ ક્યારથી ખાલી છે. *પત્રિ-૦૧ મુજબ  

      તેમજ આ જગ્યાઓ વય કનવૃકત, થવૈકછછિ કનવૃકત,  રાજીનામા તેમજ નવી જગ્યાઓ માંજૂર થવાથી જવેા વહીવટી 

િારણોસર ખાલી છે.  

(૩) વહીવટી અનુિુળતા ધ્યાને લઇ ભરવામાાં આવશે. 

(* પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંિગધિાર માંજૂર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૭૭ (૨૦-૮-૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથથકતએ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ અને  તેના તાબા હેઠળની  િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ 

મહેિમ િેટલુાં છે,  

(૨ ) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ સાંવગણવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,  

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ણ અને ત્રણ વર્ણ  િરતાાં વધુ સમયથી િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે ?  

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી :  (૮-૧૦-૧૮) 
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(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથથકતએ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ અને તેના  તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ 

મહેિમ ૧૨૬૯૫ છે, પત્રિ-અ મુજબ  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ સાંવગણવાર ૭૬૨૦ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે  અને ૫૦૮૭ જગ્યાઓ ખાલી છે,  પત્રિ-બ મુજબ 

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈિી  એિ વર્ણથી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને ત્રણ  વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

પત્રિ-િ મુજબ 

(૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે દસ વર્ણ ભરતી િેલેન્ડર મુજબ માાંગણીપત્રિ  સરિારશ્રીને મોિલવામાાં આવેલ છે અને શક્ય 

તેટલી ઝડપે ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે, ડર ાઈવર, ગુજરાતી/અાંગ્રેજી થટેનોગ્રાફર ,ઓરફસ આકસથટન્ટ તેમજ વગણ-૪ ની 

ખાલી જગ્યાઓ વૈિકલ્પિ વ્યવથથાના ભાગરૂપે આઉટસોસીંગ  એજન્સીઓ મારફતે મેળવવામાાં આવે  છે.  

(* પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.)  

------- 

રાજ્યમાાં ફેમીલી િોટધ  બનાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૬૭ (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી પુજાભાઇ િાંશ (ઉના):  માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ક્યા ક્યા કજલ્લામાાં ફેમીલી િોટણ  નથી,  

(૨) ઉક્ત કજલ્લામાાં ફેમીલી િોટણ  ન હોવાના િારણો શા છે, અને  

(૩) આવા બાિી રહેતા જીલ્લામાાં ક્યાાં સુધીમાાં ફેમીલી િોટણ  બનાવવામાાં આવશે ? 

િાયદા માંત્રીશ્રી :  (૧-૧૨-૧૮) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છોટા ઉદેપુર, ગીર-સોમનાથ, મહીસાગર, નમણદા,  તાપી અને બોટાદ કજલ્લામાાં 

ફેમીલી િોટણની થથાપના થયેલ નથી.  

(૨) ઉક્ત જીલ્લામાાં ફેમીલી િોટણ  માટે જરૂરી ઇંફ્રાથટરચરની સુકવધા તથા ફેમીલી િોટણમાાં અપૂરતા પ્રમાણમાાં િેસો હોવાના િારણે 

ફેમીલી િોટણની થથાપના થયેલ નથી. 

(૩) બાિીના કજલ્લાઓમાાં ફેમીલી િોટોની થથાપના િરવા માટે ચોક્કસ સમયમયાણદા હોતી નથી, જ્યારે નામ. વડી અદાલત તરફથી 
આ િોટણ  િાયણરત િરવા અાંગે કનણણય થયેથી, અાંદાજપત્રમાાં નાણાિીય જોગવાઇ િયેથી,  અકધસૂચનાનો મુસદ્દો મળે્યથી િોટણ  
િાયણરત િરવામાાં આવશે.  

------- 

રાજ્યમાાં નાની વસાંચાઈ અને મોટા ચેિડેમો બનાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૮ (૧૫/૦૬/૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય જળસાંપકિ માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

 (૧) તા.૩૧/૩/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નાની કસાંચાઈ અને મોટા ચેિડેમો બનાવવાની િેટલી 

દરખાથતો સરિારને મળેલ છે. 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી દરખાથતો કજલ્લાવાર માંજૂર િરવામાાં આવી અને િેટલી દરખાથતો નામાંજૂર િરવામાાં આવી અને 

િેટલી દરખાથતો પડતર છે. 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ માંજૂર િરેલ યોજનાની િામગીરી ક્યા તબકે્ક છે. તે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણણ િરવામાાં આવશે ? 
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જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રીઃ  (રાજ્યિક્ષા): (૫/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૧/૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આ સાથે સામેલ *પત્રિ-૧ મુજબ, નાની કસાંચાઈ 

બનાવવાની િુલ ૧૨ દરખાથતો (જમેાાં સમાકવિ િુલ ૧૨ ના.કસાં. યોજનાઓ) અને મોટા ચેિડેમો બનાવવાની િુલ ૬૧૭ 

દરખાથતો (જમેાાં સમાકવિ િુલ ૭૮૧ ચેિડેમો) સરિારને મળેલ છે. 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ આ સાથે સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ નાની કસાંચાઈ બનાવવાની િુલ ૧૨ દરખાથતો કજલ્લાવાર માંજૂર 

િરવામાાં આવેલ છે, િોઈ દરખાથત નામાંજૂર િરવામાાં આવી નથી િે િોઇ દરખાથત પડતર નથી. 

તે જ મુજબ, આ સાથે સામેલ *પત્રિ-૨ મુજબ, મોટા ચેિડેમો બનાવવાની િુલ ૫૧૯ દરખાથતો કજલ્લાવાર માંજૂર િરવામાાં 

આવેલ છે, ૮ દરખાથતો નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ છે અને ૯૦ દરખાથતો પડતર છે. 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ આ સાથે સામેલ પત્રિ-૩ (અ) મુજબ, માંજૂર િરેલ ૧૨ નાની કસાંચાઈ યોજનાઓ પૈિી, ૨ યોજનાઓ પૂણણ 

થયેલ છે, ૧ યોજનાનુાં િામ પ્રગકત હેઠળ છે, ૩ યોજનાઓ આલેખન તબકે્ક, ૧ યોજના ડી.ટી.પી. તબકે્ક, ૧ યોજના ટેન્ડર 

તબકે્ક, ૧ યોજના પડતી મૂિેલ છે અને ૩ યોજનાઓ જમીન સાંપાદન તબકે્ક છે. 

તે જ મુજબ, આ સાથે સામેલ પત્રિ-૩(બ) મુજબ, માંજૂર િરેલ ૫૧૯ મોટા ચેિડેમોની દરખાથતોમાાં સમાકવિ ૬૭૮ ચેિડેમો 

પૈિી, ૩૪૮ મોટા ચેિડેમો પૂણણ થયેલ છે, ૪૭ મોટા ચેિડેમોના િામો પ્રગકત હેઠળ છે, ૧૬૧ િામો મોજણી/આલેખન તબકે્ક, 

૧૫ િામો વહીવટી માંજૂરી તબકે્ક, ૨૪ િામો તાાંત્રીિ માંજૂરી તબકે્ક, ૭ િામો ડી.ટી.પી તબકે્ક, ૨૦ િામો ટેન્ડર તબકે્ક, ૮ િામો 

વિણ  ઓડણ ર તબકે્ક છે. ૪૮ મોટા ચેિડેમો પડતા મૂિેલ છે. 

તેમાાં દશાણવેલ તબક્કાની િામગીરી જમીન સાંપાદનની િાયણવાહી, બજટે જોગવાઇ અને ગ્રાાંટની ઉપલકબ્ધ અનુસાર શક્ય તેટલી 

વહેલી પૂણણ િરવાનુાં આયોજન છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

પીિાના પાણી માટે નિા ટુ્યબિેલ તેમજ નિી ઓિરહેડ ટાાંિીઓ બનાિિા બાબત. 

અતારાાંકિત: ૬૪૩ (૨૨/૦૬/૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર):  માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.-   

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજયમાાં  કજલ્લાવાર િેટલા ગામોના પીવાના પાણી માટીના નવા 

ટ્યુબવેલ બનાવવાના તથા નવી ઓવરહેડ ટાાંિીઓ બનાવવાના િામો માંજૂર થયા, 

(૨)  માંજૂર થયેલ ઉક્ત િામો પૈિી િેટલા િામો ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર પૂણણ થયા, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલા િામો અધુરા છે તે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણણ િરવાનુાં આયોજન છે ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી:   (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)  નવા ટ્યુબવેલની કવગતો પરરકશિ – ૧ મુજબ 

અને 

(૨) નવીન ઓવરહેડ ટાાંિીઓની કવગતો પરરકશિ- ૨ મુજબ 

 

(૩) નવા ટ્યુબવેલની કવગતો પરરકશિ- ૩ મુજબ 

નવીન ઓવરહેડ ટાાંિીઓની કવગતો પરરકશિ- ૪ મુજબ 

(* પરરકશિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 
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રાજ્યની મોટી, મધ્યમ અને નાની વસાંચાઇ યોજનાના જળાશયોમાાં ભરાયલે િાાંપ 

અતારાાંકિત: ૭૬૯ (૨૨/૬/૨૦૧૮) શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય જળસાંપકિ (રાજ્યિક્ષા) માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય કજલ્લાવાર તા.૩૦મી એકપ્રલ ૨૦૧૮ ની કથથતીએ િેટલી મોટી, મધ્યમ અને નાની કસાંચાઈ યોજનાના જળાશયોમાાં િાાંપ 

ભરાયેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ ઉક્ત જળાશયોમાાંથી િાાંપ દુર િરવા શુાં આયોજન િરવામાાં આવ્યુાં છે, અને 

(૩) ઉક્ત િામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ? 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા):   (૨૫/૦૯/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથતીએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િુલ ૩૪૯ (સામેલ પત્રિ-૧ મુજબ) જળાશયોમાાં િાાંપ ભરાયેલ છે. 

(૨) દર વર્ે કસાંચાઈ યોજનાઓમાાં ભરાયેલ પાણીના જથ્થા ધ્યાને લઇ  િાાંપ દુર થઇ શિે તે ભાગમાાંથી િાાંપ દુર િરવાનુાં આયોજન 

િરવામાાં આવે છે. 

(૩ ) જળાશયોમાાં િાાંપ દુર થઇ શિે તે ભાગમાાં તબક્કાવાર આયોજન િરી િામગીરી િરવામાાં આવનાર છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------- 

ગીર-સોમનાથ, જુનાગઢ અને જામનગર વજલ્લાના ડેમોમાાંથી લાઇમ સ્ટોન િાઢિાની આપેલ માંજૂરી 

અતારાાંકિત: ૧૦૯૮ (૧૭/૦૭/૨૦૧૮) :  શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા): માનનીય જળસાંપકિ માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ણમાાં ગીર-સોમનાથ, જુનાગઢ અને જામનગર કજલ્લાના ડેમોમાાંથી લાઇમ 

થટોન િાઢવાની માંજૂરી જળસાંપકિ કવભાગ દ્વારા આપવામાાં આવી છે. 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ ક્યા-ક્યા ડેમમાાંથી િેટલો લાઇમ થટોન િાઢવા માટેની માંજુરી કવભાગ દ્વારા ક્યારે આપવામાાં આવી 

(૩) લાઇમ થટોન િાઢવાની ઉક્ત માંજુરી આપવામાાં આવી ત્યારે ડેમવાર પાણીની સપાટી િેટલી હતી અને 

(૪) ઉક્ત કથથકતએ િેટલો લાઇમ થટોન િાઢવામાાં આવ્યો છે 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા):   (૨૯/૯/૨૦૧૮) 

(૧) હા જી. 

(૨) 

 ગીર સોમનાથ કજલ્લાનાાં રહરણ-૨ ડેમ 

 ૪૦૦૦૦ મેટર ીિ ટન લાઇમ થટોન 

 તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૩ 

(૩ ) પાણીની સપાટી ૫૧.૭૬ મીટર. 

(૪) લાઇમ થટોનનો જથ્થો િાઢવામાાં આવેલ નથી. 

------- 
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પાણી પુરિઠા પ્રભાગ અને તેના તાબાની િચેરીનુાં માંજૂર મહેિમ  

અતારાાંકિતઃ  ૨૩૩૬ (તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ):  માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.-   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગણવાર માંજુર થયેલ મહેિમ 

િેટલુાં છે,  

(૨)  તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ સાંવગણવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,  

(૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈિી િેટલી જગ્યાઓ એિ વર્ણ, ત્રણ વર્ણ અને પાાંચ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી ખાલી છે, અને    

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

પાણી પુરિઠા  માંત્રીશ્રીઃ  (૨૫/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)   પાણી પુરવઠા પ્રભાગ  અને તેના તાબાની િચેરીનુાં સાંવગણવાર માંજુર મહેિમ, ભરાયલે જગ્યાઓ તેમજ  
(૨) ખાલી જગ્યાઓ તથા એિ વર્ણ, ત્રણ વર્ણ  અને પાાંચ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી ખાલી જગ્યાઓ અને ખાલી  

(૩)  જગ્યાઓ ભરવા અાંગેની મારહતી આ સાથેના પરરકશિ મુજબ છે. પ્રભાગની જગ્યાઓ સરિારશ્રીના  

અને સામાન્ય વરહવટ કવભાગ દ્વારા ભરવામાાં આવે છે. ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવથથા બોડણની   

 (૪) ખાલી જગ્યાઓ બઢતી અને સીધી ભરતીથી ભરવાની િાયણવાહી હાથ ધરવામાાં આવી રહેલ છે.  

(*પરરકશિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં મહી પકરએજ યોજના  

અતારાાંકિત: ૨૩૫૧ (૨૦/૦૮/૨૦૧૮) :  શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.-  

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં મહી પરરએજ યોજના હેઠળ પીવાનુાં પાણી આપવા રાયડી સુધારણા અને 

ખાાંભા ગૃપ યોજના િાયણરત િરવામાાં આવેલ છે, તે હિીિત ખરી છે િે િેમ, અને  

(૨) આ યોજના મારફત િેટલા કવથતારને પીવાનુાં પાણી પુરુ પાડવામાાં આવશે ?  

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી :  (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) હા જી. 

(૨) 

 રાયડી જુથ યોજના અાંતગણત ખાાંભા તાલુિાના ૬ ગામ, જાફરાબાદ તાલુિાના ૨૧ ગામ અને રાજુલા તાલુિાના ૧ ગામ મળી ૨૮ 

ગામોનો સમાવેશ િરવામાાં આવેલ છે.  

 ખાાંભા ગૃપ યોજના અાંતગણત ખાાંભા તાલુિાના િુલ ૪૯ ગામોનો સમાવેશ િરવામાાં આવેલ છે.  

------- 
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િલ્પસર યોજના અન્દ્િયે ભાડભૂત બેરેજની િામગીરી  

અતારાાંકિત: ૩૧૭૯  (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) :  શ્રી અમકરષભાઇ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે પયાણવરણ અને િોથટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી. આર. ઝેડ.)ની માંજૂરી અાંકતમ તબક્કામાાં હતી તો તે માંજૂરી 

તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ ક્યારે મળી,   

(૨) ઉક્ત કથથકતએ સી. આર. ઝેડ. ની માંજૂરી ન મળી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને ?  

(૩) ઉક્ત માંજૂરી મેળવવા સરિારે શાાં પ્રયાસો િયાણ ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) :   (૧૧/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) ઉપરોક્ત પ્રશ્નો માન. ધારાસભ્યશ્રી અમરરર્ભાઇ ડેર (રાજુલા) દ્વારા તેરમી ગુજરાત કવધાનસભાના પ્રથમ સત્રમાાં              

તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૩ના રોજ રજૂ થયેલ તારાાંિીત પ્રશ્ન િમાાંિઃ ૫૩૪૭ના જવાબની કવગતો જોતા જણાય છે િે, ઉપરોક્ત 

ભાડભૂત બેરેજ માટે સૂકચત પયાણવરણ અને િોથટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી. આર. ઝેડ.)ની માંજૂરીના પરરપેક્ષ્યમાાં પૂછવામાાં 

આવેલ જણાય છે. સદર યોજના માટે પયાણવરણ અને િોથટલ રેગ્યુલેટરી ઝોન (સી. આર. ઝેડ.)ની માંજૂરી તા. 

૩૧.૦૮.૨૦૧૭ના પત્રથી થટેટ એન્વાયરોમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ ઓથોરીટી (SEIAA), ગુજરાત દ્વારા આપવામાાં આવેલ છે.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

------- 

જામનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં જમીન ભાડાપેટે અને િેચાણ   

અતારાાંકિત: ૫૬  (૨૭/૨/૨૦૧૮) :  શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૭ની કથથકતએ છેલ્લા બે વર્ણમાાં  વર્ણવાર જામનગર  અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર સરિારી 

પડતર, ગૌચર અને ખરાબાની િેટલી જમીન શા ભાવે, િયા હેતુ માટે, ભાડાપટે(લીઝ)થી અથવા વેચાણથી િેટલાને આપવામાાં 

આવી ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી :   (૯/૧૦/૨૦૧૮) 

સામેલ * પત્રિો ૧ થી ૪ મુજબ  

(* પત્રિ  સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------------ 
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િડોદરા અને સુરત વજલ્લામાાં જમીનની હરાજી    

અતારાાંકિત:  ૨૮૦૫  (૧૪/૯/૨૦૧૮) :  શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

(૧)  તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા બે વર્ણમાાં વડોદરા અને સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખરાબા, સરિારી પડતર અને 

ગૌચરની િેટલી જમીન િયા ભાવે, િયા હેતુ માટે હરાજી િયાણ વગર અને િેટલી જમીન હરાજીથી ફાળવવામાાં આવી,  

(૨) હરાજી િયાણ વગર ખરાબા, સરિારી પડતર િે ગૌચરની જમીનની ફાળવવામાાં આવી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને  

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ણવાર સરિારને િેટલી આવિ થઇ ?     

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી :   (૧/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) * પત્રિ-૧ તથા * પત્રિ-૨  

(૨) સરિારના ઠરાવોની જોગવાઇ મુજબ જમીન ફાળવણી િરેલ છે. 
(૩) 

વજલ્લો  
િષધ  

૨૦૧૬-૧૭  ૨૦૧૭-૧૮  

વડોદરા  ` ૯૮,૧૨,૫૯૪/-  `  ૨,૧૯,૯૧,૪૯૭/-  

સુરત  ` ૧૨,૪૨,૯૮,૨૯૯/-  `  ૨,૪૬,૪૧,૩૪૫ /-  

 

(* પત્રિ  સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------------ 

માળીયા (વમાં) તાલિુામાાં વિશ્રામગૃહ િે સરિારી ગેસ્ટ હાઉસ      

અતારાાંકિત:  ૨૩૦૯  શ્રી બ્રીજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માગણ અને મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.-  

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૧૮ની કથથકતએ મોરબી કજલ્લાનુાં માળીયા કમાંયાણા તાલુિા મથિે કવશ્રામગૃહ િે સરિારી ગેથટહાઉસથી વાંકચત છે 

તે હિીિત સાચી છે, અને   

(૨) જો હા, તો કવશ્રામગૃહ/ગેથટહાઉસ બનાવવા શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી ?   

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માગધ અને મિાન)  :   (૨૯/૧૧/૨૦૧૮) 

(૧) હા જી.  
(૨) હાલ આયોજન નથી.  

------------ 



17 

Pc-1-e-H-2034-Atrankit-Final Makeup 

 

રાજ્યમાાં અનસુૂવચત જાવતની િન્દ્યાઓ માટે સરિારી છાત્રાલયો અને આદશધ વનિાસી શાળાઓ       

અતારાાંકિત:  ૩૧૮૬ (૨૯/૧૦/૧૮) શ્રી પ્રવિણમારૂ (ગઢડા): માનનીય સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે :-  

(૧) તા. ૩૦/૦૯/૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો અને િેટલી 

આદશણ કનવાસી શાળાઓ િાયણરત છે, અને  

(૨) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર, રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 

અને િેટલી આદશણ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ?  

સામાવજિ ન્દ્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી:   (૨૮/૧૨/૧૮) 

(૧) ૩૨ (બત્રીસ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૧૨ (બાર) િન્યા આદશણ કનવાસી શાળા. કજલ્લાવાર મારહતી * પત્રિ-૧ આ 

સાથે સામેલ છે.  

(૨) ૦૬ (છ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૩ (ત્રણ) િન્યા આદશણ કનવાસી શાળા. કજલ્લાાાવાર મારહતી * પત્રિ-૨ આ  

સાથે સામેલ છે.  

(* પત્રિ  સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------------- 

    રાજ્યની નગરપાવલિામાાં ભૂગભધ ગટર યોજના  

અતારાાંકિત:  ૧૮૪૮  (૦૧/૦૮/૧૮)  શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યની િઇ િઇ નગરપાકલિાઓમાાં ભૂગભણ ગટર લાઇનની િામગીરી તા. ૩૦/૦૬/૧૮ની કથથતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં પૂણણ 

િરી િાયણરત િરવામાાં આવી તથા નગરપાકલિાવાર િેટલો ખચણ થયો,   

(૨) િઇ િઇ નગરપાકલિામાાં ઉક્ત િામગીરી ઉક્ત કથથતએ પૂણણ થવાની બાિી છે, અને  

(૩) ઉક્ત બાિી િામગીરી ક્યાાં સુધી પૂણણ િરવામાાં આવનાર છે.?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૨૨/૧૦/૧૮) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં પૂણણ િરી િાયણરત િરવામાાં આવેલ ભૂગભણ ગટર યોજનાની મારહતી 

*પરરકશિ-૧ અને *પરરકશિ-૪માાં આ સાથે સામેલ છે.  

(૨) ઉક્ત કથથકતએ પૂણણ થવાની બાિી રહેતી નગરપાકલિાઓની મારહતી * પરરકશિ-૨માાં આ સાથે સામેલ છે.  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ બાિી િામગીરી પૂણણ િરવાનુાં આયોજન * પરરકશિ-૩માાં આ સાથે સામેલ છે. 

(* પરરકશિ  સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

------------ 
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રાજ્યની નગરપાવલિામાાં ભગૂભધ ગટર યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૬૨ (૦૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ)  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં  રાજયમાાં િઇ નગરપાકલિાઓમાાં ભૂગભણ ગટર લાઇનની િામગીરી પૂણણ 

િરી િાયણરત િરવામાાં આવી, 

(૨) િઇ નગરપાકલિામાાં ભૂગભણ ગટરની િામગીરી ઉિત કથથકતએ પૂણણ થવાની બાિી છે,  

(૩) ઉિત બાિી િામગીરી િયાાં સુધી પૂણણ િરવામાાં આવશે, અને 

(૪) ઉિત િામગીરી માટે નગરપાકલિાવાર િેટલો ખચણ થયો ?   

મુખ્યમાંત્રીશ્રી : (શહેરી કવિાસ) :  (૨૨/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં પૂણણ  િરી િાયણરત િરવામાાં આવેલ ભૂગભણ ગટર યોજનાની મારહતી 

*પરરકશિ-૧ માાં આ સાથે સામેલ છે.  

(૨ ) ઉિત કથથકતએ પૂણણ થવાની બાિી રહેતી નગરપાકલિાઓની મારહતી *પરરકશિ-૨ માાં આ સાથે સામેલ છે.  

(૩) ઉિત કથથકતએ બાિી િામગીરી પૂણણ િરવાનુાં આયોજન *પરરકશિ-૩ માાં આ સાથે સામેલ છે. 

(૪) ઉિત િામગીરી માટે નગરપાકલિાવાર થયેલ ખચણની કવગતો *પરરકશિ-૪ માાં  આ સાથે સામેલ છે.  

(*પરરકશિ સકચવશ્રીની  િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજયમાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના હેઠળ માંજૂર આિાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૩૭ (૧૮/૦૮/૨૦૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગૃહ કનમાણણ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ િેટલા 

આવાસો માંજૂર િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉિત માંજુર થયેલા આવાસો પૈિી ઉિત કથથકતએ વર્ણવાર, કજલ્લાવાર િેટલા લાભાથીઓના િેટલા હપ્તાઓ ચુિવવામાાં આવ્યા, 

અને  

(૩) ઉિત કથથતીએ કજલ્લાવાર િેટલા લાભાથીઓને િેટલા હપ્તાઓ ચૂિવવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી : (શહેરી ગૃહ કનમાણણ): (૦૬/૧૦/૨૦૧૮)  

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી), હેઠળ જુદા જુદા 

ઘટિો હેઠળ િુલ ૨,૪૨,૩૬૪ આવાસો માંજૂર િરવામાાં આવ્યા છે. જનેી વર્ણવાર/કજલ્લાવાર કવગત આ સાથે *એનેક્ષર-૧ 

મુજબ છે.  

(૨ ) ઉિત કથથકતએ માંજૂર થયેલા આવાસો પૈિી લાભાથી દ્વારા વ્યકક્તગત આવાસ માટે બાાંધિામ (બેનીફીશીઅરી લેડ        

િન્સથટર  િશન) ઘટિ હેઠળ ૨૨૧૨૪ આવાસો માંજુર થયેલ છે. તેવા લાભાથીઓને ચુિવેલ હપ્તાની વર્ણવાર, કજલ્લાવાર કવગત 

આ *એનેક્ષર-૨ મુજબ છે. 

(૩) ઉિત કથથકતએ માંજુર લાભાથીઓને ચુિવવાની બાિી હપ્તાની કવગત કજલ્લાવાર આ સાથે  એનેક્ષર-૩ મુજબ છે.  

(*એનેક્ષર સકચવશ્રીની  િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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રાજયમાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજનાને િકહિટી માંજૂરી 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૮૪ (તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી શલૈેષ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગૃહ કનમાણણ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે   

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ િેટલા 

આવાસોને વરહવટી માંજૂરી આપવામાાં આવી,   

(૨) તે પૈિી કજલ્લાવાર, િેટલા આવાસો પ્રગકત હેઠળ છે અને િેટલા આવાસોના િામ પુણણ થયા, 

(૩) ઉિત કથથતીએ કજલ્લાવાર િેટલા આવાસોનુાં િામ ચાલુ િરવાનુાં બાિી છે. તેના િારણો શા છે, અને 

(૪) બાિી આવાસોનુાં િામ િયાાં સુધીમાાં પૂણણ િરવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી : (શહેરી ગૃહ કનમાણણ) : (૦૫/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના જુન-૨૦૧૫ થી અમલમાાં આવેલ છે આ યોજના હેઠળ િુલ ૨,૪૨,૩૬૪ આવાસોને વહીવટી 

માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. તેની કવગતો *એનેક્ષર-૧ મુજબ છે. 

(૨) કજલ્લાવાર પ્રગકત હેઠળના આવાસો અને િામ પૂણણ થયેલ આવાસો અાંગેની મારહતી આ સાથેના *એનેક્ષર-૨ માાં સામેલ છે. 

(૩) ઉિત કથથકતએ કજલ્લાવાર આવાસોનુાં િામ ચાલુ િરવાનુાં બાિી છે તેની મારહતી *એનેક્ષર-૨ માાં સામેલ છે. િામ ચાલુ િરવાનુાં 

બાિી છે તેના િારણો  નીચે મુજબ છે. 

      િેન્ર સરિારશ્રી તથા રાજય સરિારશ્રી દ્વારા ચાલુ િરવામાાં આવેલ યોજનાઓની માગણદકશણિા મુજબ, કનયમોનુસાર પ્રોજિેટ 

અમલીિરણ િરવાની પ્રરિયા પ્રગકતમાાં હોઇ પ્રોજિેટની િામગીરી શરૂ થઇ શિેલ નથી. 

(૪) માંજુર થયેલ આવાસો પૈિીનાાં પ્રગતી હેઠળનાાં આવાસોનુાં િામ તબક્કાવાર રીતે માચણ-૨૦૨૦ સુધીમાાં પૂણણ િરવાનુાં આયોજન 

છે, જ્યારે િામ શરૂ ન થયેલ આવાસો ડીસેમ્બર-૨૦૨૦ સુધીમાાં પુણણ િરવાનુાં આયોજન છે. 

(*એનેક્ષર સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

---------- 

શહેરી વિિાસ અને શહેરી ગહૃ વનમાધણ વિભાગનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૭૨ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ કનમાણણ કવભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 

સાંવગણવાર માંજૂર થયેલ મહેિમ િેટલુાં છે,  

(૨) તે પૈિી સાંવગણવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,  

(૩) ખાલી જગ્યાઓ પૈિી એિ વર્ણ અને ત્રણ વર્ણ િરતાાં વધુ સમયથી િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૪) ઉિત ખાલી જગ્યાઓ િયા સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી : (શહેરી કવિાસ):  (૨૭/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) સામેલ *`પત્રિ-અ’ ના િોલમ (૨) અને (૩) 
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(૨ ) સામેલ *`પત્રિ-અ’ ના િોલમ (૪) અને (૫) મુજબ  

(૩) સામેલ *`પત્રિ-અ’ ના િોલમ (૬) અને (૭) મુજબ 

(૪) સામેલ *`પત્રિ-અ’ ના િોલમ (૮) મુજબ 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજયમાાં આિેલ પુરાતન સ્થળોએ માંજૂર થયેલ મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૨૧ (૦૪/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઇ જોષી (જુનાગઢ): માનનીય રમતગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં િયા થથળો મહત્વના પુરાતન થથળો તરીિે રાજ્ય સરિાર હથતિ છે,  

(૨) ઉિત કથથકતએ દરેિ પુરાતન થથળોએ માંજૂર થયેલ મહેિમ પૈિી સાંવગણવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જગ્યાઓ 

ખાલી છે, અને  

(૩) ઉિત ખાલી જગ્યાઓ િયાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

રમતગમત યુિા અને સાાંસ્િૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી :  (૦૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ િુલ-૩૬૨ થમારિો રાજ્ય રકક્ષત જાહેર થયેલ છે. જનેી કવગત દશાણવતુાં *પત્રિ-અ આ  

સાથે સામેલ રાખેલ છે. 

(૨ ) ઉિત કથથકતએ રકક્ષત થમારિોએ ફિત થમારિ ચોિીદાર સાંવગણ-૪ િાયણરત હોય છે. રાજ્ય સરિારશ્રી દ્વારા થમારિ ચોિીદારની 

જગ્યાઓ કનયામિશ્રી, પુરાતત્વ અને સાંગ્રહાલયની વતુણળ િચેરીઓ વાઇઝ માંજુર િરવામાાં આવે છે. જનેી કવગતો નીચે મુજબ 

છે. રાજ્ય રકક્ષત થમારિો વાઇઝ િોઇ મહેિમ માંજૂર િરવામાાં આવતુાં નથી. રકક્ષત થમારિો વાઇઝ થમારિ ચોિીદારની ભરેલી 

અને ખાલી જગ્યાઓની કવગતો *પત્રિ-અ મુજબ છે. 

િતુધળ િચેરી માંજૂર થયેલ સાંિગધિાર 
મહેિમ સ્મારિ ચોિીદાર 

(િગધ-૪) 

ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા  

ઉિર વતુણળ, અમદાવાદ  ૧૯ ૦૫ ૧૪ 

પકિમ વતુણળ, રાજિોટ ૧૭ ૦૬ ૧૧ 

િછછ વતુણળ, ભુજ ૦૬ ૦૧ ૦૫ 

િુલ ૪૨ ૧૨ ૩૦ 

(૩) વરહવટી અનુિુળતાએ 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 
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જ્યોવતગ્રામ યોજના હેઠળ િીજ િનિેશન મેળિિા માટે મળેલ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૧ (૨૯/૦૬/૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર જ્યોકતગ્રામ યોજના હેઠળ વીજ િનેિશન 

મેળવવા િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે પૈિી ઉિત કથથકતએ વર્ણવાર, કજલ્લાવાર િેટલા વીજ િનેિશન આપવામાાં આવ્યા અને િેટલા બાિી છે, અને 

(૩) ઉિત બાિી રહેલ વીજ િનેિશનો િયાાં સુધીમાાં આપવામાાં આવશે ? 

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :   (૦૪/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) જ્યોકતગ્રામ યોજના એ અરજીઓ મેળવીને નવીન વીજ જોડાણ આપવાની યોજના નથી, પરાંત ુગ્રામ્ય કવથતારમાાં ગામતળની 

અાંદર તથા નોટીફાઇડ પેટાપરાઓમાાં ખેતી કવર્યિ વીજ જોડાણ કસવાયના રહેઠાણ, વાકણકજ્યિ અને ઔદ્યોકગિ હયાત તેમજ 

નવા વીજ જોડાણોને જ્યોકતગ્રામ ફીડર પરથી સતત ૨૪ (ચોવીસ) િલાિ થ્રી ફેઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવા માટેની       

યોજના છે. 

      વધુમાાં હવે, ગામતળની બહારના કવથતારોમાાં પણ સરિારશ્રીનાાં તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવની શરતોને આકધન 

કબનખેતી વીજ જોડાણોમાાં જ્યોકતગ્રામ ફીડર પરથી વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાાં આવે છે. 

         તદ અાંતગણત તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ણમાાં જ્યોકતગ્રામ ફીડર પરથી વીજ જોડાણ મેળવવા 

મળેલ અરજીઓની કજલ્લાવાર કવગતો *પત્રિ-૧ મુજબ છે.  

(૨ ) તે પૈિી ઉિત કથથકતએ આપવામાાં આવેલ વીજ જોડાણની કવગતો *પત્રિ-૨ અને બાિી વીજ જોડાણની કવગતો *પત્રિ-૩     

મુજબ છે. 

(૩) બાિી અરજીઓ પૈિી ૧૦૪૩૩ અરજદારોને તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ સુધીમાાં અને ૩૯૫૩ અરજદારોને તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

બાદ અાંદાજપત્ર પાઠવવામાાં આવેલ છે. જમેનાાં તરફથી અાંદાજપત્રની રિમ ભરપાઇ થયા બાદ વીજ જોડાણની િાયણવાહી હાથ 

ધરવામાાં આવશે. જ્યારે ૧૧૮૪૦ નાણા ભરાયેલ પડતર અરજીઓમાાંથી ૧૧૮૩૬ વીજ જોડાણો તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ બાદ 

અપાઇ ગયેલ છે. અને ૪ અરજીઓ િોટણ  િેસ, કજલ્લા મેકજથટરે ટના કનણણયાથે તથા વીજ ચોરીના િેસના િારણે પડતર છે. જનેાાં 

કનણણય થયેથી વીજ જોડાણની િાયણવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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પાંકડત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યાંવત યોજના અન્દ્િય ેફાળિેલ ગ્રાન્દ્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૮ (૨૯/૦૬/૨૦૧૮) શ્રી કહમ્મતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પાંરડત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોકત 

યોજના અાંતગણત િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ,    

(૨) તે અન્વયે  ઉક્ત કથથકતએ  કજલ્લાવાર, વર્ણવાર િેટલી રિમનો ખચણ થયો, અને 

(૩) ઉિત ફાળવેલ રિમ પુરી ન વપરાઇ હોય તો તેના િારણો શા છે ? 

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :   (૦૪/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)  તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજયમાાં કજલ્લાવાર પાંરડત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોકત  

અને      યોજના હેઠળ ફાળવવામાાં આવેલી ગ્રાાંટ તેમજ થયેલ ખચણની કવગતો *પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૨ ) 

(૩) માહે જાન્યુઆરી થી માચણ ૨૦૧૮ દરમ્યાન યોજના અન્વયે િરેલ િામોના કબલની ચુિવણી માચણ-૨૦૧૮ પછી થયેલ હોઇ, જ ે

તે વર્ે  રહસાબમાાં રિમ વણવપરાયેલી રહેવા પામેલ છે. તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ની કથથકતએ પૂરેપૂરી રિમ વપરાઇ ગયેલ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

રાજ્યમાાં પિનચક્કી અન ેસૌર ઊજાધ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલ િીજળી  

અતારાાંકિતઃ ૧૬૪૦ (૧૯/૦૭/૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (િપરાડા) માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે. 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા વર્ણમાાં પવનચક્કી અને સૌર ઉજાણનુાં િેટલુાં વીજ ઉત્પાદન થયુાં,  

(૨) ઉિત કથથકતએ ઉત્પાદન થયેલ વીજ પૈિી પવનચક્કી અને સૌર ઉજાણની િેટલી વીજળી શા ભાવે ખરીદી,   

(૩) ઉિત વીજ ખરીદી પેટે સરિારે િેટલી રિમ િઇ િાંપનીને ચુિવી ?  

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :  (૦૩/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)  તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા વર્ણમાાં પવનચક્કી અને સૌર ઉજાણનુાં વીજ ઉત્પાદન નીચે મુજબ છેઃ 

વર્ણ પવનચક્કીનુાં વીજ ઉત્પાદન 
(મીલીયન યુનીટસ) 

સૌર ઉજાણનુાં વીજ ઉત્પાદન 
(મીલીયન યુનીટસ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૬૩૫-૬૨ ૨૦૪૮-૩૯ 

૨૦૧૮-૧૯  
(તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ સુધી) 

૩૫૧૮-૨૪ ૬૧૦-૭૦ 

 

(૨ ) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા એિ વર્ણમાાં ઉત્પાદન થયેલ વીજ પૈિી જી.યુ.વી.એન.એલ. દ્વારા ખરીદવામાાં આવેલ 

વીજળીની કવગત નીચે મુજબ છે. 

 પવનઉજાણ – ૬૬૩૮ મી.યુ. 

 સૌર ઉજાણ -  ૧૬૯૪ મી.યુ. 

   અત્રે ઉલે્લખનીય છે િે ખરીદવામાાં આવેલ વીજળીનો ભાવ જ ેતે િાં પનીઓ સાથે થયેલ વીજ ખરીદ િરારને આધારે હોય છે 

એટલે િે ખરીદ િરારમાાં દશાણવેલ િરારરત ભાવ પ્રમાણે વીજળી જ ે તે િાંપની પાસેથી ખરીદવામાાં આવે છે. ઉિત કથથકતએ, 

િાંપનીઓ જમેની પાસેથી વીજળી ખરીદવામાાં આવે છે અને તેના િરારરત ભાવની કવગત પરરકશિ અ અને બ મુજબ છે 

(પરરકશિ- *અ પવનઉજાણની કવગત પરરકશિ-*બ સૌરઉજાણની કવગત). 
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(૩) ઉિત વીજ ખરીદી પેટે જી.યુ.વી.એન.એલ. દ્વારા િાંપનીઓને ચુિવવામાાં આવેલ રિમની કવગત પરરકશિ-અ અને બ મુજબ 

છે. (પરરકશિ અ-પવનઉજાણની કવગત, પરરકશિ બ-સૌરઉજાણની કવગત) 

(*પરરકશિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવ્યુાં  છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં સાગરખડુે સિાાંગી વિિાસ યોજના હેઠળ ૬૬ િે.િી. સબ સ્ટેશનો સ્થાપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૫૫ (૨૭/૦૭/૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં સાગરખેડૂ સવાિંગી કવિાસ યોજના અાંતગણત 

સાગરકિનારાના કવથતારોમાાં નવા ૬૬ િે.વી. સબ થટેશનો થથાપવા માટે િેટલી નાણાિીય જોગવાઇ િરવામાાં આવી. 

(૨) તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર કજલ્લાવાર િયા થથળે નવા ૬૬ િે.વી. સબ થટેશન બાાંધવામાાં આવ્યા. 

(૩) ઉિત કથથકતએ િેટલા સબ થટેશનનુાં િામ ચાલુ િરવાનુાં બાિી છે અને તેનાાં િારણો શા છે, અને 

(૪) ઉિત કથથકતએ િેટલા સબ થટેશનનુાં િામ ચાલુ છે અને તે િયાાં સુધીમાાં પુણણ િરવાનુાં આયોજન છે ? 

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :   (૦૪/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ નાણાિીય વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં સાગરખેડૂ સવાિંગી કવિાસ યોજના અાંતગણત 

સાગરકિનારાના કવથતારમાાં નવા ૬૬ િે.વી. સબ થટેશનો થથાપના માટે િરવામાાં આવેલ નાણાિીય જોગવાઇ નીચે મુજબ છે. 

અનુ. નાણાિીય વર્ણ  નાનાિીય જોગવાઇ 

(` િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૮૩.૪૦ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૭૬.૦૬ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૫.૫૨ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૯૫.૬૭ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૩.૮૧ 

 

(૨ ) છેલ્લા પાાંચ નાણાિીય વર્ણ દરમ્યાન *પત્રિ-અ માાં દશાણવેલ િુલ ૭૮ સબથટેશનોના િાયણ પૂણણ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ઉિત કથથકતએ ચાલુ નાણાિીય વર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન સાગરખેડુ સવાિંગી કવિાસ યોજના અાંતગણત સાગરકિનારાના 

કવથતારમાાં િુલ ૧૯ નવા ૬૬ િે.વી. સબથટેશનનો થથાપવાનુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે. સદર સબથટેશનોમાાંથી              

૭ સબથટેશનોના કસકવલ િાયણ પ્રગકત હેઠળ છે અને ૨ સબથટેશનોની કનકવદા પ્રગકત હેઠળ છે. અને બાિી રહેલ ૧૦          

સબ થટેશનોની જમીન ફાળવણી માટે િલેિટર િચેરીને દરખાથત રજુ િરવામાાં આવેલ છે. જમીન ફાળવણી થયેથી 

સબથટેશનોના બાાંધિામની િાયણવાહી બનતી ત્વરાએ હાથ ધરવામાાં આવશે. સદર સબથટેશનોની કવગતવાર મારહતી પત્રિ-બ 

મુજબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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રાજ્યમાાં આકદજાવત વિસ્તારમાાં પેટા િીજ મથિોનુાં બાાંધિામ 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૦૭ (૦૨/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર આરદજાકત કવથતારમાાં પેટા વીજ મથિોનુાં બાાંધિામ 

અને વીજ પ્રવહન લાઇનો નાાંખવા માટે િેટલી નાણાાંિીય જોગવાઇ િરવામાાં આવી. 

(૨) તે અન્વયે ઉિત કથથકતએ વર્ણવાર અને કજલ્લાવાર િયા થથળે પેટા વીજમથિોનુાં બાાંધિામ િરવામાાં આવ્યુાં અને િેટલી વીજ 

પ્રવહન લાઇનો નાખવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉિત કથથકતએ ફાળવવામાાં આવેલ રિમ પુરી ન વપરાઇ હોય તો તેના િારણો શા છે ? 

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :   (૦૪/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)  

અનુ. નાણાિીય વર્ણ  નાનાિીય જોગવાઇ  
(` િરોડમાાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૧૬૦.૦૦ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૬૦.૦૦ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૬૦.૦૦ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૬૦.૦૦ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૬૦.૦૦ 

 

         વધુમાાં ચાલુ નાણાાંિીય વર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ માાં પણ ` ૧૬૦.૦૦ િરોડની જોગવાઇ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૨ ) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણ દરમ્યાન થથાપવામાાં આવેલ પેટા વીજ મથિોની કજલ્લાવાર/વર્ણવાર મારહતી  *પત્રિ-અ મુજબ 

તથા નાાંખવામાાં આવેલ કવજરેસાઓની કજલ્લાવાર / વર્ણવાર મારહતી *પત્રિ-બ મુજબ છે. 

         ચાલુ નાણાિીય વર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન આરદજાકત કવથતારમાાં િુલ ૧૯ નવા ૬૬ િેવી સબથટેશનો થથાપવાનુાં અને 

૧૫૦ સિીટ કિલોમીટર વીજ પ્રવહન લાઇનો નાખવાનુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે. તે પૈિી ૭ સબ થટેશનોની િામગીરી 

પ્રગકતમાાં છે અને ૭૨.૯૭ સિીટ .મી. વીજરેસાઓ સુરત અને દાહોદ કજલ્લામાાં થથાકપત િરવામાાં આવેલ છે.   

(૩) રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ નાણાિીય વર્ણમાાં વર્ણવાર આરદજાકત કવથતારમાાં પેટા વીજ મથિોનુાં બાાંધિામ અને વીજ પ્રવહન લાઇનો 

નાખવા માટે ફાળવવામાાં આવેલ રિમ પૂરી વાપરવામાાં આવેલ છે. જ્યારે ચાલુ નાણાિીય વર્ણ ૨૦૧૮-૧૯ માાં તા. 

૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ ` ૪૦/- િરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવેલ જ ેરિમ પણ પુરેપુરી ખચણ થઇ ગયેલ છે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િીજ અિસ્માતમાાં થયલે જાનહાવન 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૫૬ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખુલ્લા વીજ વાયર તથા વીજ 

સપ્લાયના ખામી ભરેલા ઇલેિટર ીિ સાધનોના લીધે િેટલા નાગરીિો અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા અથવા તો ગાંભીર રીતે 

ઇજાગ્રથત બની અાંગો ગુમાવ્યા. 
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(૨) ઉિત કથથકતએ ઉિત બેદરિારી બદલ જવાબદારો સામે શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથથકતએ ઉિત અિથમાત બદલ િેટલા કિથસામાાં પોલીસ ફરીયાદ દાખલ િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉિત કથથકતએ અસરગ્રથતોને બળતર પેટે, આખરી સહાય પેટે અને પ્રાથકમિ સહાય પેટે િેટલા કિસામાાં િેટલી રિમ ચુિવવામાાં 

આવી, િેટલી રિમ ચુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવાનુાં આયોજન છે ?   

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :   (૨૦/૧૧/૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ “અ”  મુજબ. 

(૨ ) ઉપરોક્ત અિથમાતો બાબતે વીજ િાંપનીઓના િમણચારી / અકધિારીઓની બેદરિારી જણાયેલ ન હોઇ, િાયણવાહી હાથ ધરવાનો 

પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) અસરગ્રથતોને વળતર પેટે િેટલી રિમ ચૂિવી અને િેટલાને ચૂિવવાની બાિી છે તેની કવગતો પત્રિ “બ” મુજબ દશાણવેલ છે. 

 વીજિાંપની દ્વારા અસરગ્રથતો/અસરગ્રથતોના વારસદારો તરફથી જરૂરી દથતાવેજી પુરાવા રજુ િયેથી દથતાવેજોની જરૂરી 

ચિાસણી િયાણ બાદ, મુખ્ય કવદુ્યત કનરીક્ષિના અહેવાલ અને બાઇનાંદા િેસની માગણદકશણિા વગેરે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને 

વળતર ચુિવી આપવામાાં આવશે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં િીજ અિસ્માતમાાં થયેલ જાનહાવન 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૬૯ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખુલ્લા વીજ વાયર તથા વીજ 

સપ્લાયના ખામી ભરેલા ઇલેિટર ીિ સાધનોના લીધે િેટલા નાગરીિો અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા અથવા તો ગાંભીર રીતે 

ઇજાગ્રથત બની અાંગો ગુમાવ્યા. 

(૨) ઉિત કથથકતએ ઉિત બેદરિારી બદલ જવાબદારો સામે શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથથકતએ ઉિત અિથમાત બદલ િેટલા કિથસામાાં પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉિત કથથકતએ અસરગ્રથતોને વળતર પેટે, આખરી સહાય પેટે અને પ્રાથકમિ સહાય પેટે િેટલા કિસામાાં િેટલી રિમ ચુિવવામાાં 

આવી, િેટલી રિમ ચુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવાનુાં આયોજન છે ?   

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :   (૦૧/૦૧/૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ “અ” મુજબ. 

(૨ ) ઉપરોક્ત અિથમાતો બાબતે વીજ િાંપનીઓના જવાબદાર િમણચારી / અકધિારીઓ સામે કનયમોનુસારની ખાતાિીય તપાસની 

િાયણવાહી હાથ ધરી કશક્ષાત્મિ િાયણવાહી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) અસરગ્રથતોને વળતર પેટે િેટલી રિમ ચૂિવી અને િેટલાને ચૂિવવાની બાિી છે તેની કવગતો પત્રિ “બ” મુજબ દશાણવેલ છે. 

 વીજિાંપની દ્વારા અસરગ્રથતો/અસરગ્રથતોના વારસદારો તરફથી જરૂરી દથતાવેજી પુરાવા રજુ િયેથી દથતાવેજોની જરૂરી 

ચિાસણી િયાણ બાદ, મુખ્ય કવદુ્યત કનરીક્ષિના અહેવાલ અને બાઇનાંદા િેસની માગણદકશણિા વગેરે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને 

વળતર ચુિવી આપવામાાં આવશે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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રાજિોટ વજલ્લામાાં િીજ અિસ્માતમાાં થયલે જાનહાવન 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૧૫ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખુલ્લા વીજ વાયર તથા વીજ 

સપ્લાયના ખામી ભરેલા ઇલેિટર ીિ સાધનોના લીધે િેટલા નાગરીિો અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા અથવા તો ગાંભીર રીતે 

ઇજાગ્રથત બની અાંગો ગુમાવ્યા. 

(૨) ઉિત કથથકતએ ઉિત બેદરિારી બદલ જવાબદારો સામે શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથથકતએ ઉિત અિથમાત બદલ િેટલા કિથસામાાં પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉિત કથથકતએ અસરગ્રથતોને વળતર પેટે, આખરી સહાય પેટે અને પ્રાથકમિ સહાય પેટે િેટલા કિસામાાં િેટલી રિમ ચુિવવામાાં 

આવી, િેટલી રિમ ચુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવાનુાં આયોજન છે ?   

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :  (૨૦/૧૧/૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ “અ” મુજબ. 

(૨ ) ઉપરોક્ત અિથમાતો બાબતે વીજ િાંપનીઓના િમણચારી / અકધિારીઓની બેદરિારી જણાયેલ ન હોઇ, િાયણવાહી હાથ ધરવાનો 

પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) અસરગ્રથતોને વળતર પેટે િેટલી રિમ ચૂિવી અને િેટલાને ચૂિવવાની બાિી છે તેની કવગતો પત્રિ “બ” મુજબ દશાણવેલ છે. 

 વીજિાંપની દ્વારા અસરગ્રથતો/અસરગ્રથતોના વારસદારો તરફથી જરૂરી દથતાવેજી પુરાવા રજુ િયેથી દથતાવેજોની જરૂરી 

ચિાસણી િયાણ બાદ, મુખ્ય કવદુ્યત કનરીક્ષિના અહેવાલ અને બાઇનાંદા િેસની માગણદકશણિા વગેરે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને 

વળતર ચુિવી આપવામાાં આવશે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં િીજ અિસ્માતમાાં થયેલ જાનહાવન 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૩૦ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઇ જોષી (જુનાગઢ) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખુલ્લા વીજ વાયર તથા વીજ 

સપ્લાયના ખામી ભરેલા ઇલેિટર ીિ સાધનોના લીધે િેટલા નાગરીિો અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા અથવા તો ગાંભીર રીતે 

ઇજાગ્રથત બની અાંગો ગુમાવ્યા. 

(૨) ઉિત કથથકતએ ઉિત બેદરિારી બદલ જવાબદારો સામે શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથથકતએ ઉિત અિથમાત બદલ િેટલા કિથસામાાં પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉિત કથથકતએ અસરગ્રથતોને વળતર પેટે, આખરી સહાય પેટે અને પ્રાથકમિ સહાય પેટે િેટલા કિસામાાં િેટલી રિમ ચુિવવામાાં 

આવી, િેટલી રિમ ચુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવાનુાં આયોજન છે ?   
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ઉજાધ માંત્રીશ્રી :  (૦૧/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ “અ” મુજબ. 

(૨ ) ઉપરોક્ત અિથમાતો બાબતે વીજ િાંપનીઓના િમણચારી / અકધિારીઓની બેદરિારી જણાયેલ ન હોઇ, િાયણવાહી હાથ ધરવાનો 

પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) અસરગ્રથતોને વળતર પેટે િેટલી રિમ ચૂિવી અને િેટલાને ચૂિવવાની બાિી છે તેની કવગતો પત્રિ “બ” મુજબ દશાણવેલ છે. 

 વીજિાંપની દ્વારા અસરગ્રથતો/અસરગ્રથતોના વારસદારો તરફથી જરૂરી દથતાવેજી પુરાવા રજુ િયેથી દથતાવેજોની જરૂરી 

ચિાસણી િયાણ બાદ, મુખ્ય કવદુ્યત કનરીક્ષિના અહેવાલ અને બાઇનાંદા િેસની માગણદકશણિા વગેરે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને 

વળતર ચુિવી આપવામાાં આવશે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં િીજ અિસ્માતમાાં થયેલ જાનહાવન 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૮૧ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર) : માનનીય ઉજાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િેઃ- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખુલ્લા વીજ વાયર તથા વીજ 

સપ્લાયના ખામી ભરેલા ઇલેિટર ીિ સાધનોના લીધે િેટલા નાગરીિો અને પ્રાણીઓ મૃત્યુ પામ્યા અથવા તો ગાંભીર રીતે 

ઇજાગ્રથત બની અાંગો ગુમાવ્યા. 

(૨) ઉિત કથથકતએ ઉિત બેદરિારી બદલ જવાબદારો સામે શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથથકતએ ઉિત અિથમાત બદલ િેટલા કિથસામાાં પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉિત કથથકતએ અસરગ્રથતોને વળતર પેટે, આખરી સહાય પેટે અને પ્રાથકમિ સહાય પેટે િેટલા કિસામાાં િેટલી રિમ ચુિવવામાાં 

આવી, િેટલી રિમ ચુિવવાની બાિી છે અને બાિી રિમ ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવાનુાં આયોજન છે ?   

ઉજાધ માંત્રીશ્રી :  (૦૧/૧૨/૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ “અ” મુજબ. 

(૨ ) ઉપરોક્ત અિથમાતો બાબતે વીજ િાંપનીઓના િમણચારી / અકધિારીઓની બેદરિારી જણાયેલ ન હોઇ, િાયણવાહી હાથ ધરવાનો 

પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) અસરગ્રથતોને વળતર પેટે િેટલી રિમ ચૂિવી અને િેટલાને ચૂિવવાની બાિી છે તેની કવગતો પત્રિ “બ” મુજબ દશાણવેલ છે. 

 વીજિાંપની દ્વારા અસરગ્રથતો/અસરગ્રથતોના વારસદારો તરફથી જરૂરી દથતાવેજી પુરાવા રજુ િયેથી દથતાવેજોની જરૂરી 

ચિાસણી િયાણ બાદ, મુખ્ય કવદુ્યત કનરીક્ષિના અહેવાલ અને બાઇનાંદા િેસની માગણદકશણિા વગેરે પાસાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને 

વળતર ચુિવી આપવામાાં આવશે.  

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

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

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્ ખેડૂતિલ્યાણ અને સહિાર 

કવભાગ  

૨૨૩૧, ૨૨૭૬, ૨૩૮૦, ૨૩૯૯, ૨૪૦૫, ૨૪૧૦, 

૨૪૧૩ 

૦૭ 

૨ ગૃહ કવભાગ ૧૨૨, ૨૨૨૬, ૨૨૪૭, ૨૪૭૧       ૦૪  

૩ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ  ૨૫૨, ૩૪૮, ૯૬૭, ૨૨૬૬, ૨૨૭૦, ૩૦૮૨, 

૩૨૨૦,  ૩૫૦૩ 

૦૮   

૪ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૧૬૨૭, ૧૬૩૫, ૨૩૭૭ ૦૩ 

૫ િાયદા કવભાગ ૨૯૬૭ ૦૧ 

૬ નમણદા,  જળસાંપકિ,  પાણી 

પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગ  

૪૩૮, ૬૪૩, ૭૬૯, ૧૦૯૮, ૨૩૩૬, ૨૩૫૧, ૩૧૭૯ ૦૭ 

 

૭ મહેસૂલ કવભાગ ૫૬, ૨૮૦૫ ૦૨ 

૮ માગણ અને મિાન કવભાગ ૨૩૦૯ ૦૧ 

૯ સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા 

કવભાગ 

૩૧૮૬  ૦૧ 

૧૦ શહેરી કવિાસ અને શહેરી 

ગૃહકનમાણણ કવભાગ 

૧૮૪૮, ૧૯૬૨, ૨૦૩૭, ૨૦૮૪,  ૨૩૭૨ ૦૫ 

૧૧ રમત ગમત, યુવા અને સાાંથિૃકતિ 

પ્રવૃકતઓનો કવભાગ 

૨૧૨૧ ૦૧ 

૧૨ ઊજાણ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ ૬૪૧, ૬૫૮, ૧૬૪૦, ૧૭૫૫, ૨૦૦૭, ૨૨૫૬, 

૨૨૬૯, ૨૩૧૫, ૨૩૩૦, ૨૩૮૧ 

૧૦ 

  િુલ ૫૦ 

----------- 

 

સરિારી મુરણાલય, િડોદરા. 

 




