
ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા 
ીજુ ંસ , ૨૦૧૯ 
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ગુ વાર, ૨૧મી ફે ુઆરી, ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

 

 
 

જવાબ આપનાર મં ી ીઓઃ 

(૧) માનનીય મં ી ી : કૃિષ, ામ િવકાસ, મ યો ોગ, પશુપાલન, વાહન યવહાર  
(૨) માનનીય મં ી ી : અ , નાગ રક પુરવઠો અન ે ાહકોની બાબત, કુટીર ઉ ોગ, છાપકામ અન ેલેખન સામ ી 

(૩) માનનીય મં ી ી : પાણી પુરવઠો, પશપુાલન, ામ ગૃહ િનમાણ 
(૪) માનનીય મં ી ી 

(રા યક ા) ( વતં  હવાલો) 
: સહકાર, રમત-ગમત યુવા અન ેસાં કૃિતક વૃિ ઓ 

૧ 
ખેડા િજ ામાં રમત મંડળોને આિથક સહાય 

* ૧૧૫૮૯ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાં રમત-
ગમત ે ે કામ કરતાં રમત મંડળોને આિથક સહાય આપવાની 
યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
ખેડા િજ ામાં કેટલા રમત મંડળોન ે આિથક સહાય પુરી 
પાડવામાં આવી?  

  (૨) છે ા બે વષમા ંનીચ ેમુજબની રમત મંડળોન ેઆિથક 
સહાય આપવામા ંઆવેલ છે. 

વષ ૨૦૧૭ ૩૩ મંડળો 
વષ ૨૦૧૮ ૩૩ મંડળો  

--------- 
૨ 

ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની સગવડો ઉભી કરવાની યોજનામાં મંજૂર રકમ 
* ૧૧૬૮૭ ી ઋિષકેશ પટેલ (િવસનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની 
સગવડો ઉભી કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ં
આવેલ છે, અને 

  (૧) ા.૦૪.૦૦/- લાખ  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે?  

  (૨) ા.૦૪.૦૦/- લાખ 

--------- 

એચબી-૮૦૦-૧ (સીસ-૧૦) 
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૩ 
રાજકોટ અને જુનાગઢ િજ ામાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં ગેરરીિતની ફ રયાદો 

* ૧૨૭૨૩ ી જ.ે વી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ અને જુનાગઢ ામાં ટેકાના ભાવ ેમગફળી ખરીદીમા ં
ગેરરીિતની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી,  

  (૧) ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં ગરેરીિત બાબતની 
રાજકોટ િજ ામાં ૧૨ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ૧૪ નકારા મક 
રજૂઆતો મળેલ છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મળલે ફ રયાદો અ વયે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી,  

  (૨) મળેલ રજૂઆતો આગળની ઘટતી કાયવાહી માટે 
નાફેડ, અમદાવાદ તથા થાિનક તં ને મોકલી આપેલ છે.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ગરેરીિત સામે આવેલ 
છે, અન ે   

  (૩) નાફેડ ારા ચૂકવણી થાય છે તેથી  ઉપિ થત 
થતો નથી.  

 (૪) ઉ ત મળેલ ફ રાયાદો અ વયે જવાબદારો સામ ેશા 
પગલાં ભરવામાં આ યા?   

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૪ 
બીજ ચકાસણી યોગશાળાને સંગીન બનાવવા માટે કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૫ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બીજ ચકાસણી યોગશાળાન ે સગંીન બનાવવા 
માટે કે  સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંરા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા.  

 (૨)  હા તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે?  

  (૨) કે  સરકાર તરફથી મળલે રકમ 
મ વષ રકમ . લાખમા ં
૧ વષ-૨૦૧૭ 

(તાઃ૧/૧/૧૭ થી ૩૧/૧૨/૧૭) 
૪૨.૦૮૫૫ 

૨ વષ-૨૦૧૮ 
(તાઃ૧/૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮) 

૨૩૧.૧૧૪૫ 

 
--------- 

૫ 
વડોદરા અને ડાંગ િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૬૦ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર વડોદરા અને ડાગં િજ ામાં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી.બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧) 
વષ વડોદરા ામાં 

કાય મોની સં યા 
ડાંગ ામાં 

કાય મોની સં યા 
૨૦૧૭ ૨૪ શૂ ય 
૨૦૧૮ ૧૩ શૂ ય 

  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામાં આવી, અને
  

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

વડોદરા ો ડાંગ ો 
૨૦૧૭ . ૪,૮૨,૬૩,૬૬૨ શૂ ય 
૨૦૧૮ .૫૮,૪૨,૩૧૧ શૂ ય  
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(૩) ઉ ત િ થિતએ ત ેઅ વયે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અન ે તે યાં સુધીમા ં ચૂકવવામા ં
આવશે? 

(૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

વડોદરા ો ડાંગ ો 
૨૦૧૭ . ૧૨,૪૫,૭૨૦ શૂ ય 
૨૦૧૮ . ૭૭,૨૯૮ શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની થાય 
છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી.િનગમન ે
સંબંિધત નથી. 

--------- 

૬ 
વલસાડ િજ ામાં જતંનુાશક દવાઓના નમુના 

* ૧૧૬૦૫ ી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામા છે ા બે વષમાં વષવાર જતંુનાશક દવાઓના કેટલા 
નમુના તાલુકાવાર લેવામાં આ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામા છે ા બે વષમાં વષવાર જતંુનાશક દવાઓના નમનુા 
તાલુકાવાર નીચેની િવગત ેલેવામા ંઆ યા, 

અનુ. 
નં: 

તાલુકો વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-

૨૦૧૭ થી 
ડીસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-
૨૦૧૮ થી 

ડીસે બર-૨૦૧૮ 

કુલ 

૧ વલસાડ ૩૦ ૩૦ ૬૦ 
૨ પારડી ૨૩ ૩૪ ૫૭ 
૩ વાપી ૦ ૦૬ ૦૬ 
૪ ઉમરગામ ૧૫ ૨૨ ૩૭ 
૫ ધરમપુર ૩૫ ૪૦ ૭૫ 
૬ કપરાડા ૨૨ ૧૬ ૩૮ 
િજ ાનંુ કુલ ૧૨૫ ૧૪૮ ૨૭૩ 

 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા નમુના માિણત થયા અને કેટલા 
નમુના િબન માિણત થયા, અન ે  

  (૨) ૨૬૯ નમનુા માિણત થયા અન ે
  ૦૪ નમનુા િબન માિણત થયા  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબન માિણત નમનુાઓમા ં
ગુણવ ા િનયં ણ અંતગત કોની સામ ે શા પગલા ં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩) ઉ ત િ થિતએ લીધેલ નમુના પૈકી ૩ િબન માિણત 
નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ 
કરવામાં આવેલ છે, ૧ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર 
ઉ પાદક અને િવ ેતાઓને કારણ દશક નોટીસ આપેલ છે.  

--------- 

૭ 
રા યમાં પશિુચ ક સા અિધકારી વગ-૨ની ખાલી જ યાઓ 

* ૧૨૮૦૮ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં
પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ની કુલ કેટલી જ યાઓ 
ભરાયેલ છે.  

  (૧) ૫૮૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત પૈકી કેટલી જ યાઓ ખાલી 
છે, અને   

  (૨) ૨૭૯  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ઉપર યારે િનમણૂંક કરવામા ં
આવશે.?   

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે.  

--------- 
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૮ 
રાજકોટ િજ ામાં પીવાના પાણી માટે બોર શારકામની અર ઓ 

* ૧૧૭૧૦ ીમતી ગીતાબા ડે  (ગ ડલ) : માનનીય પાણી પરુવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન તા.૩૧-૧૨- ૨૦૧૮ની 
િ થિતએ રાજકોટ િજ ામાં પીવાના પાણી માટે બોર શારકામની 
કેટલી અર ઓ મળી,   

  (૧) કુલ ૧૦૫ અર ઓ  

 (૨) ઉ ત અર ઓ અ વયે ઉ ત િ થિતએ શી 
કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવી, અને  

  (૨) 
 કુલ-૧૦૫ અર ઓનુ ં સવ ણ કામગીરી પૂણ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ૯૨ ગામોમાં ૧૧૨ બોરનંુ શારકામ કરવાનું થાય છે. 
 ૪૮ ગામોમાં ૫૬ બોરનંુ શારકામ પૂણ કરવામા ં

આવેલ છે. બાકીની તમામ કામગીરી માચ ૨૦૧૯ 
સુધીમાં પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી ારા કેટલા ગામોને પીવાના 
પાણીનો લાભ મળનાર છે ?  

  (૩) ૯૨ ગામોને લાભ મળનાર છે.  

--------- 

૯ 
તેલીિબયા, મકાઇ અને કોટન િવકાસ કાય મ હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૯ ી રાજશેકુમાર ગો હલ (ધંધુકા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તલેીિબયા, મકાઇ અને કોટન િવકાસ કાય મ 
અ વયે કે  સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા.  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે?   

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં તલેીિબયા, મકાઇ 
અને કોટન િવકાસ કાય મ અ વયે વષવાર નીચે મુજબની રકમ 
રા ય સરકારને મળેલ છે. 

યોજનાનું નામ વષ રા ય સરકારન ે
મળેલ રકમ 

( ા. લાખમાં) 

તેલીિબયા િવકાસ કાય મ 
૨૦૧૭ ૬૦૦.૦૦૦ 
૨૦૧૮ ૧૩૩૬.૩૦૦ 

મકાઇ િવકાસ કાય મ 
૨૦૧૭ ૨૩૪.૮૪૬ 
૨૦૧૮ ૩૧૯.૩૨૦ 

કોટન િવકાસ કાય મ 
૨૦૧૭ ૭૯.૧૧૦ 
૨૦૧૮ ૯૭.૦૦૦  

--------- 

૧૦ 
રા યમાં પાક િવમા િ મીયમ ભરવા બાબત 

* ૧૩૧૪૯ ી તાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમા ંસન ે૨૦૧૭ અન ે૨૦૧૮માં રા ય સરકાર 
તથા ભારત સરકાર તરફથી ખેડૂતોને કેટલું પાક િવમા િ િમયમ 
કઇ િવમા કંપનીઓને ભરવામાં આ યંુ, અન ે

  (૧) પ ક-૧ મુજબ  
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૧૧ 
પાટણ િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૮ ી ભુપે ભાઇ પટેલ (ઘાટલો ડયા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં પશઓુ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૧૮૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૨૨૦૩૬ 

--------- 
૧૨ 

બનાસકાંઠા િજ ામાં અમલી ઇન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 
* ૧૧પ૭૭ ી કિતિસંહ વાધેલા (કાંકરેજ) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઇન- કુલ યોજના અંતગત બનાસકાંઠા િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૧૧ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૫૬૦૦ ખેલાડીઓન ેલાભ આપવામાં આવી ર ો છે. 

 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલું અનુદાન ફાળવવામા ં
આવેલ છે? 

  (૩) . ૫૪,૧૫,૭૫૦ /- 

--------- 

૧૩ 
ડીયા તાલુકામાં મીઠંુપાણી બનાવવાનો લા ટ નાખવાની હેરાત 

* ૧૨૬૭૩ ી વ ભભાઇ ધારિવયા ( મનગર ા ય) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મનગર ાના ડીયા તાલુકામાં સમુ માથંી 
મીઠંુ પાણી બનાવવાનો લા ટ નાખવા એમ.ઓ.યુ. સરકારે 
કરેલ છે તે હકીકત તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સાચી 
છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સરકારે કોઇ 
એમ.ઓ.યુ. કરેલ નથી, પરંતુ કરાર કરેલ છે. 

 (૨)  હા તો, ઉ ત કરાર કે એમ.ઓ.યુ કઇ કંપની 
સાથે થયેલ છે, 

  (૨) ઉ ત કરાર ડીયા વોટર ડીસલેીનશેન લી.  
(C/o. M/s. Essel Infra Project Limited) સાથે 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મીઠંુ પાણી સરકાર ારા શા ભાવે ખરીદવામા ં
આવશે, અન ે

  (૩) ઉ ત મીઠંુ પાણી સરકાર ી ારા ૫૭ . /િક.લી. 
ના ભાવે કામ ચાલુ થયેથી બે વષ માટે અને યારબાદ િતવષ 
૩ % વાિષક વધારાના દરથી ખરીદવામાં આવશે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ મીઠંુ પાણી કયાં સુધીમા ં બનાવી 
િવતરણ કરવાનું આયોજન છે? 

  (૪) ઉ ત લા ટનું ક ટકશન કામ કરારખત સાઇન 
થયાનાં ૩૦ મ હનાનાં સમયગાળામા ંપુ ં કરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
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૧૪ 
ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ િજ ામાં મગફળીના ટેકાના ભાવે ખરીદી 

* ૧૨૭૧૫ ી ભીખાભાઇ ષી (જુનાગઢ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં

ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ િજ ામાં મગફળી પકવતા ખેડૂતોન ે

પોષણ મ ભાવો મળી રહે તે માટે કોના મારફત કયા ભાવ ે

કેટલી મગફળીની ટેકાના ભાવ ેખરીદી કરવામા ંઆવી, 

  (૧) ગીર-સોમનાથ અન ે જુનાગઢ િજ ામા ં નાફેડ ારા 

િનયુ ત ટેટ લેવલ એજસંી મારફત મગફળીની ખરીદીની 

િવગતો નીચે મુજબ છે. 
મ િજ ાનુ ં

નામ 
વષ ટેકાના ભાવ  

ા. / િ વંટલ 
થયેલ ખરીદી 

િ વંટલમા ં

૧ ગીર 

સોમનાથ 
ખરીફ ૨૦૧૬ 

ઉ પા દત 
૪૨૨૦ ૨૧૫૦૬૪.૮૦ 

ખરીફ ૨૦૧૭ 

ઉ પા દત 
૪૫૦૦  

(૪૪૫૦ + 

૫૦ બોનસ) 

૬૧૫૨૩૩.૩૨ 

ખરીફ ૨૦૧૮ 

ઉ પા દત 
૫૦૦૦  

(૪૮૯૦ + 

૧૧૦ બોનસ) 

૧૬૩૭૮૩.૫૫ 

૨ જુનાગઢ ખરીફ ૨૦૧૬ 

ઉ પા દત 
૪૨૨૦ ૧૭૩૬૨૯.૦૫ 

ખરીફ ૨૦૧૭ 

ઉ પા દત 
૪૫૦૦  

(૪૪૫૦ + 

૫૦ બોનસ) 

૧૫૨૨૪૯૩.૯૬ 

ખરીફ ૨૦૧૮ 

ઉ પા દત 
૫૦૦૦ 

 (૪૮૯૦ + 

૧૧૦ બોનસ) 

૨૭૬૦૧૧.૦૦ 

 

 (૨) ઉ ત ખરીદીમાં ગેરરીિત થઇ હોવાની હકીકત સાચી 

છે કે કેમ, અન ે

  (૨) ખરીદી નાફેડ ારા થતી હોઇ મળલે રજૂઆતો નાફેડ, 

અમદાવાદને મોકલી આપલે છે. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત ગેરરીિત આચરનાર સામ ે શા 

પગલાં લીધાં? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૫ 
સુરત િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૨૦ ી િવણભાઇ ધોઘારી (કરંજ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના અતંગત સરુત િજ ામા ં

કુલ કેટલા ેિ ય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૭૨૩ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં

આવી છે, અન ે

  (૨) ` ૬૨,૦૫,૪૨૮ /- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 

--------- 
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૧૬ 
નવસારી અને તાપી િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ કુટંુબો 

* ૧૨૬૭૮ ી અનંતકુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ નવસારી અન ે
તાપી િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
ો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
નવસારી ૭૦૦૦૩ 

તાપી ૭૯૨૯૩ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમા ં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
ો 

 
મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

નવસારી ૦૪ ૧૧ 
તાપી ૦૦ ૦૦  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા આવી? 

  (૩)  
િજ ો 

 
મજુંર અર ઓની સં યા નામજુંર અર ઓની 

સં યા 
વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

નવસારી ૦૪ ૧૧ ૦૦ ૦૦ 
તાપી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  

--------- 

૧૭ 
રા ીય કૃિષ િવ તરણ અને ટેકનોલો  અિભયાન હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૪ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રાિ ય કૃિષ િવ તરણ અન ે ટેકનોલો  અિભયાન 
હેઠળ કે  સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ંરા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  
છે ા ૨ વષ રકમ ( . લાખમાં) 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧૬૧૬.૪૯ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૩૫૭૩.૩૪ 

કુલ ૫૧૮૯.૮૩  
--------- 

૧૮ 
ખેડા િજ ામાં રમત મંડળોને આિથક સહાય 

* ૧૧૫૮૮ ી કેસરીિસંહ સોલંકી (માતર) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સા કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં
રમત-ગમત ે ે કામ કરતાં રમત મંડળોન ે આિથક સહાય 
આપવાની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા તો, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
ખેડા િજ ામાં કેટલા રમત મંડળોન ે આિથક સહાય પુરી 
પાડવામાં આવી? 

  (૨) છે ા બે વષમા ંનીચ ેમુજબની રમત મંડળોન ેઆિથક 
સહાય આપવામા ંઆવેલ છે. 

વષ ૨૦૧૭ ૩૩ મંડળો 
વષ ૨૦૧૮ ૩૩ મંડળો  

--------- 

૧૯ 
સાંસદ આદશ ામ યોજના માટે રા યક ાની સિમિતની બેઠકો 

* ૧૨૭૦૨ ી કાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાંસદ આદશ ામ યોજના માટે રા યક ાની 
સિમિત (એમપાવડ કિમ ટ) ની રચના તા. ૧૨-૧૨-૨૦૧૪ 
ના ઠરાવથી કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી છે. 

  (૧) હા. 

 (૨)  હા તો, તા. ૩૦-૧૨-૨૦૧૮ની  િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ઉ ત રા યક ાની સિમિતની બેઠકો યારે 
મળી, અન ે

  (૨) તા. ૧૫-૦૬-૨૦૧૭ (વષઃ ૨૦૧૭-૧૮) 

 (૩) એમપાવડ કિમ ટની બેઠક ણ મ હનામાં ઓછામાં 
ઓછી એકવાર મળશ ેતવેી ગવાઇ થયેલ છે તેમ છતા ંબેઠકો 
ન મળી હોય તો તનેા કારણો શા છે? 

  (૩) વહીવટી કારણોસર એ પાવડ કિમ ટની બેઠક 
બોલાવવામાં િવલંબ થયેલ છે. 
વષ ૨૦૧૮-૧૯ ની માટેની એ પાવડ કિમ ટની બેઠક 
બોલાવવા માટેની કાયવાહી કરવામા આવી રહી છે. 

--------- 

૨૦ 
વોટર વોલીટી મોનીટર ગ એ ડ સવલ સ માટે કે  તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૬૭૪ ી કીરીટકુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વોટર વોલીટી મોનીટર ગ એ ડ સવલ સ 
માટે કે  સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં 
વષવાર કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળલે  છે. 

  (૨)  
વષ મળેલ રકમ ( ા. લાખમાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૯૨.૨૪ 
૨૦૧૮-૧૯  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ અંિતત) 
૧૧૧૧.૩૫ 

કુલ ૧૭૦૩.૫૯  
--------- 

૨૧ 
લાઈ ડ વ ડકપના ગુજરાત કેટ ટીમના ખેલાડીઓને આપેલ ો સાહક રકમ 

* ૧૨૮૩૦ ી સુરેશકુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૭માં શારજહા ખાતે યો યેલ કેટ 

લાઇ ડ વ ડકપમાં ગુજરાતનું નામ રોશન કરનાર કેટ 
ટીમના ખેલાડીઓને તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સરકાર 

ારા કોઈ ો સાહક રકમ આપવામા ંઆવલે છે કે કેમ, 

  (૧) ના, . 
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 (૨)  હા, તો કયા ખેલાડીને કેટલી રકમ આપવામા ં
આવેલ છે, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩)  ના, તો તેના કારણો શું છે ?   (૩) રા ીય અને આંતરરા ીય ક ાએ થમ, િતય 
અને તૃિતય થાન ા  કરનાર દ યાંગ ખેલાડીઓને ખેલ 

િતભા પુર કાર આપવાની યોજનામા ં કેટનો સમાવેશ થયેલ 
ન હોઈ, તેઓને પુર કાર મળવાપા  નથી. 

--------- 
૨૨ 

રા વ ગાંધી ખેલ અિભયાન હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 
* ૧૨૮૩૧ ી ધવલિસંહ ઝાલા (બાયડ) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) રા વ ગાંધી ખલે અિભયાન કે  સરકાર તરફથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય 
સરકારન ેકોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૩ 
પાટણ િજ ામાં ટે ટર સહાય માટે અર ઓ 

* ૧૧૬૧૦ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં ટે ટરમાં સહાય મળેવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં ટે ટરમાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ અર ઓ મળલે છે. 

અ.નંુ. તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં 

મળેલ અર  

૧ પાટણ ૨૬૨ 
૨ સર વતી ૨૩૪ 
૩ િસ ધપુર ૧૧૮ 
૪ ચાણ મા ૨૦૫ 
૫ હારીજ ૧૮૫ 
૬ સમી ૩૦૫ 
૭ શંખે ર ૩૩૧ 
૮ રાધનપરુ ૩૫૫ 
૯ સાતલપુર ૪૧૨ 

કુલ ૨૪૦૭ 
 

 (૨) ઉ ત પૈકી મંજુર કેટલી અર ઓન ેકેટલા િપયાની 
સહાય ચુકવી, અન ે

  (૨) ઉ ત પૈકી મંજુર ૧૨૯૯ અર ઓને .૬,૩૬,૧૫,૦૦૦/- 
સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ પડતર છે?   (૩) ઉ ત િ થિતએ ૪૯ પડતર અર  છે. 
--------- 
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૨૪ 
માંગરોળ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૧૯ ી પૂણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત 
િજ ાના માગંરોળ તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજૂર 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૧૬ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજુર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદાિજત રકમ . ૪૦૪.૬૫ લાખ 

--------- 

૨૫ 
સુરત િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૧૯ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના અતંગત સરુત િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૭૨૩ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) ા.૬૨,૦૫,૪૨૮/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે ?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૨૬ 
તાપી િજ ામાં િબયારણ-દવાઓના નમુના 

* ૧૧૬૦૨ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહુવા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં 
છે ા બે વષમા ં વષવાર િબયારણ દવાઓના કેટલા નમનુા 
તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં બે 
વષમાં વષવાર િબયારણના નમનુા તાલકુાવાર નીચેની િવગત ે
લેવામા ંઆ યા, 
અન.ુનં. તાલુકો વષવાર લેવાયેલ નમુના 

  યુઆરી-૨૦૧૭ 
થી  

ડસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-૨૦૧૮ 
થી  

ડસે બર-૨૦૧૮ 

કુલ 

૧ વાલોડ ૨૧ ૨૫ ૪૬ 
૨ યારા ૨૯ ૩૩ ૬૨ 
૩ સોનગઢ ૧૨ ૧૩ ૨૫ 
૪ ઉ છલ ૨ ૬ ૮ 
૫ િનઝર ૨૬ ૧૩ ૩૯ 
૬ કુકરમુંડા ૦ ૫ ૫ 
૭ ડોલવણ ૦ ૧૦ ૧૦ 
િજ ાનુ ંકુલ ૯૦ ૧૦૫ ૧૯૫ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં બે વષમાં 
વષવાર જતંનુાશક દવાઓના નમુના તાલુકાવાર નીચેની િવગત ે
લેવામા ંઆ યા. 
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અન.ુનં. તાલુકો વષવાર લેવાયેલ નમુના 
  યુઆરી-૨૦૧૭ 

થી  
ડસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-૨૦૧૮ 
થી  

ડસે બર-૨૦૧૮ 

કુલ 

૧ વાલોડ ૯ ૩૦ ૩૯ 
૨ યારા ૧૫ ૪૨ ૫૭ 
૩ સોનગઢ ૧૩ ૨૩ ૩૬ 
૪ ઉ છલ ૪ ૩ ૭ 
૫ િનઝર ૧ ૨૬ ૨૭ 
૬ કુકરમુંડા ૦ ૪ ૪ 
૭ ડોલવણ ૦ ૫ ૫ 
િજ ાનુ ંકુલ ૪૨ ૧૩૩ ૧૭૫ 

 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમુના માિણત થયા અને કેટલા 
નમુના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી તાપી િજ ામા ં િબયારણના ૧૮૯ નમનુા 
માિણત થયા અન ે ૬ નમનુા િબન માિણત થયા, યારે 

જતંુનાશનક દવાના ૧૭૩ નમનુા માિણત થયા અન ે૨ નમનુા 
િબન માિણત થયા 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબન માિણત નમનુાઓમા ં
ગુણવ ા િનયં ણ અંતગત કોની સામ ે શાં પગલા ં લેવામા ં
આ યા? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તાપી િજ ામાં િબયારણના લીધેલ 
નમુના પૈકી ૩ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક 
અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ કરવામાં આવેલ છે, ૩ િબન 

માિણત નમનુા માટે જવાબદાર ઉ પાદન અને િવ ેતાઓન ે
કારણ દશક નોટીસ આપેલ છે, યારે જતંુનાશક દવાના લીધેલ 
નમુના પૈકી ૨ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક 
અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 

૨૭ 
પાટણ િજ ામાં અમલી ઈન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૭૯ ી કરસનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઇન- કુલ યોજના અંતગત પાટણ િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ 
છે તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મળેવી ર ા છે, અન ે

  (૨) ૧૨ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૬૧૬૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 

 (૩) વષ-૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં પાટણ િજ ામાં કેટલુ ંઅનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) .૭૦,૧૭,૭૫૦/- 

--------- 

૨૮ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અતંગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૪૦ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (િલમખેડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અતંગત છોટા ઉદેપુર િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૦૮૪ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) ા.૬૯,૫૩,૦૩૦/- 
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૨૯ 
આણંદ િજ ામાં િવજતેા ખેલાડીઓને િશ યવૃિ  આપવા બાબત 

* ૧૧૫૮૫ ી મહેશકુમાર રાવલ (ખંભાત) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીને કોઈ િશ યવૃિ  
આપવાની યોજના અમલમા ંછે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આણંદ 
િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી િશ યવૃિ  
આપવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવી છે. 

વષ ૨૦૧૭ ૨૪ ખેલાડીઓને ા.૬૦,૦૦૦/- 
વષ ૨૦૧૮ ૩૬ ખેલાડીઓન ે ા.૯૦,૦૦૦/-  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કુલ કેટલો ખચ થયો ?   (૩) ા.૧,૫૦,૦૦૦/- 
--------- 

૩૦ 
આણંદ િજ ામાં િવજતેા ખેલાડીઓને િશ યવૃિ  આપવા બાબત 

* ૧૧૫૮૬ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીને કોઈ િશ યવૃિ  
આપવાની યોજના અમલમા ંછે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આણંદ 
િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી િશ યવૃિ  
આપવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવી છે. 

વષ ૨૦૧૭ ૨૪ ખેલાડીઓને ા.૬૦,૦૦૦/- 
વષ ૨૦૧૮ ૩૬ ખેલાડીઓન ે ા.૯૦,૦૦૦/-  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કુલ કેટલો ખચ થયો ?   (૩) ા.૧,૫૦,૦૦૦/- 
--------- 

૩૧ 
ખેડા િજ ામાં રમત મંડળોને આિથક સહાય 

* ૧૧૫૮૭ ી જગ દશ પંચાલ (િનકોલ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં 
રમત-ગમત ે ે કામ કરતાં રમત મંડળોન ે આિથક સહાય 
આપવાની યોજના અમલમા ંછે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
ખેડા િજ ામાં કેટલા રમત મંડળોન ે આિથક સહાય પૂરી 
પાડવામાં આવી? 

  (૨) છે ા બે વષમા ંનીચ ેમુજબના રમત મંડળોન ેઆિથક 
સહાય આપવામા ંઆવેલ છે. 

વષ-૨૦૧૭ ૩૩ રમતમંડળો 
વષ-૨૦૧૮ ૩૩ રમતમંડળો  

--------- 
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૩૨ 
નવસારી િજ ામાં ટેલીઝ મડંપમાં સહાય 

* ૧૧૬૧૨ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વેલાવાળા શાકભા  પાકોના વાવેતર માટે ટેલીઝ 
મંડપમાં રા ય સરકાર ારા સહાય આપવામાં આવે છે, ત ે
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અતંગત  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
નવસારી િજ ામાં કેટલા લાભાથ ઓને કેટલી સહાય ચુકવવામા ં
આવેલ છે? 

  (૨)  
લાભાથ ની સં યા 

૨૫૧ 
સહાયની રકમ  
. ૧૪,૩૦,૬૭૦  

(અંકે . ચૌદ લાખ ીસ હ ર 
છસો સી ેર)  

--------- 

૩૩ 
રા યમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદાનો અમલ 

* ૧૨૭૧૦ ી પુરષોતમ સાબરીયા ( ાગં ા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠો મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ીય અ  સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩નો અમલ 
રા યમાં યારથી શ  કરવામા ંઆ યો, 

  (૧) રા યમાં રા ીય અ  સલામતી કાયદો, ૨૦૧૩ની 
અમલવારી તા.૧-૪-૨૦૧૬થી કરવામાં આવેલ છે. 

 (૨) તે અ વયે સને ૨૦૧૭ અન ે૨૦૧૮ના વષમાં કે  
સરકાર તરફથી માસવાર કેટલા અનાજના જ થાની ફાળવણી 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૨) કે  સરકાર તરફથી વષ ૨૦૧૭ અને વષ ૨૦૧૮મા ં
નીચે મુજબના અનાજના જ થાની ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
છે.        (આંકડા મે.ટનમાં) 

વષ ઘ  ચોખા કુલ 

૨૦૧૭ ૧૬૩૦૬૭૦.૮૭૨ ૬૯૮૮૫૮.૯૪૮ ૨૩૨૯૫૨૯.૮૨૦ 
૨૦૧૮ ૧૬૬૫૬૧૯.૩૨૦ ૭૧૩૮૩૬.૮૬૦ ૨૩૭૯૪૫૬.૧૮૦ 

માસવાર ફાળવણીનું *પ ક-અ આ સાથે સામલે છે. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા જ થાનો ઉપાડ રા ય 
સરકાર ારા કરવામા ંઆ યો ? 

  (૩) રા ય સરકાર ારા વષ ૨૦૧૭ અને વષ ૨૦૧૮ મા ં
નીચે મુજબના અનાજના જ થાનો ઉપાડ કરવામા ંઆવલે છે. 

(આંકડા મે.ટનમાં) 
વષ ઘ  ચોખા કુલ 

૨૦૧૭ ૧૬૨૮૨૨૮.૫૬૨ ૬૯૨૧૯૮.૭૭૭ ૨૩૨૦૪૨૭.૩૩૯ 
૨૦૧૮ ૧૩૫૭૫૮૦.૪૧૭ ૬૩૩૦૮૬.૯૬૪ ૧૯૯૦૬૬૭.૩૮૧ 

માસવાર ઉપાડ *પ ક-બ આ સાથ ેસામેલ છે. 
(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 

--------- 

૩૪ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અતંગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૪૧ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૦૮૪ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) ા. ૬૯,૫૩,૦૩૦/- 
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૩૫ 
અરવ ી િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૪૩ ી બાબભુાઈ પટેલ (દસ ોઈ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત અરવ ી િજ ામા ંકુલ 
કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામા ંઆ યા, 

  (૧) કુલ ૪૪૧૪ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) ા. ૧,૦૩,૩૪,૨૯૯/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૩૬ 
પંચમહાલ િજ ામાં અમલી ઈન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૭૫ ીમિત સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા અમલી ઈન- કુલ યોજના અંતગત પંચમહાલ િજ ાનો 

સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૯ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૪૭૬૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 

 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં પંચમહાલ િજ ામા ં કેટલું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૩) .૪૭,૮૦,૧૨૫/- 

--------- 

૩૭ 
પાટણ િજ ામાં અમલી ઈન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૮૦ ી શંભુ  ઠાકોર (દિ ણ-ગાંધીનગર) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઈન- કુલ યોજના અંતગત પાટણ િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તનેો લાભ મેળવી ર ા છે, અન ે

  (૨) ૧૨ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૬૧૬૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 

 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં પાટણ િજ ામા ંકેટલું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) .૭૦,૧૭,૭૫૦/- 

--------- 
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૩૮ 
નમદા િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

* ૧૧૬૨૫ ી કેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તેિલિબયા ં યોજના અતંગત નમદા િજ ામા ં

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી ખેડૂત 

તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી,  

  (૧) તેિલિબયાં યોજના અંતગત નમદા િજ ામા ં 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં કુલ ૪૦ 

ખેડૂત તાલીમ િશિબર યોજનામાં આવી જનેી વષવાર િવગત 

નીચે મુજબ છે. 
અનુ. િજ ાનુ ં

નામ 

યો યેલ ખેડૂત તાલીમની સં યા 

  ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧ નમદા ૨૦ ૨૦ 

બં ે વષનંુ કુલ ૪૦ 
 

 (૨) ઉ ત તાલીમ િશિબરમા ં કેટલા ખેડૂતોએ હાજરી 

આપી, અન ે

  (૨) આ િશિબરમા ં કુલ ૧૪૧૯ ખેડૂતોએ હાજરી આપી 

જનેી વષવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 
અનુ. િજ ાનુ ં

નામ 

ખેડૂત તાલીમાથ ની સં યા 

  ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧ નમદા ૭૬૦ ૬૫૯ 

બં ે વષનંુ કુલ ૧૪૧૯  
 (૩) તે પેટે કેટલો ખચ થયો?   (૩) તે પેટે કુલ . ૯૩૫૧૫૮/- ખચ થયો જનેી વષવાર 

િવગત નીચે મુજબ છે. 
અનુ. િજ ાનુ ં

નામ 

થયેલ ખચની િવગત ( .) 

  ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧ નમદા ૪,૬૭,૯૯૭/-  ૪,૬૭,૧૬૧/- 

બં ે વષનો કુલ ખચ ૯,૩૫,૧૫૮/-  
--------- 

૩૯ 
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૯ ી ઈ તિસંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ખેડા અન ેપંચમહાલ િજ ામા ં િજ ાવાર રા ય સરકાર 

ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ંએસ.ટી.બસોની માંગણીઓ 
કરી મળેવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ ખેડા ામાં 

કાય મોની સં યા 
પંચમહાલ ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૧ ૨૧ 
૨૦૧૮ ૫ ૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  
વષ િનગમન ેચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

ખેડા િજ ો  પંચમહાલ િજ ો 
૨૦૧૭ . ૭૧,૧૮,૩૪૫ , ૧,૬૩,૪૮,૮૬૩ 
૨૦૧૮ . ૧૮,૧૦,૨૧૦ . ૭,૯૮,૨૬૩  
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩)  
વષ િનગમન ેચુકવવાની બાકી રકમ . 

ખેડા િજ ો  પંચમહાલ િજ ો 
૨૦૧૭ . ૧૦,૯૪,૯૩૨ , ૬૪,૦૮,૬૨૫ 
૨૦૧૮ . ૫,૩૩,૯૪૩ . ૨,૨૫,૪૧૭ 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૪૦ 
પાટણ િજ ામાં ટે ટર સહાય માટે અર ઓ 

* ૧૧૬૦૮ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં ટે ટરમાં સહાય મળેવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં ટે ટરમાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ અર ઓ મળલે છે. 

અનુ. તાલુકાનંુ નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં મળેલ અર  

૧ પાટણ ૨૬૨ 
૨ સર વતી ૨૩૪ 
૩ િસ ધપુર ૧૧૮ 
૪ ચાણ મા ૨૦૫ 
૫ હારીજ ૧૮૫ 
૬ સમી ૩૦૫ 
૭ શંખે ર ૩૩૧ 
૮ રાધનપુર ૩૫૫ 
૯ સાતલપુર ૪૧૨ 

કુલ ૨૪૦૭ 
 

 (૨) ઉ ત પૈકી મંજુર કેટલી અર ઓન ેકેટલા િપયાની 
સહાય ચુકવી, અન ે

  (૨) ઉ ત પૈકી મંજુર ૧૨૯૯ અર ઓન ે 
. ૬,૩૬,૧૫,૦૦૦/- સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ પડતર છે ?   (૩) ઉ ત િ થિતએ ૪૯ પડતર અર  છે. 
--------- 

૪૧ 
મગફળીની ખરીદીમાં ટેકાના ભાવે ગેરરીિતની ફ રયાદો  

* ૧૨૭૪૫ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય કૃિષમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ-૨૦૧૭મા ંખેડૂતોની મગફળી  ટેકાના ભાવથી 
કઈ એજ સીઓ મારફત ખરીદવામાં આવી, 

  (૧) ખરીફ વષ ૨૦૧૭મા ં ભારત સરકાર ીની એજ સી 
નેશનલ એ ીક ચર કો-ઓપરેટીવ માકટ ગ ફેડરેશન ઓફ 
ઈ ડીયા િલ. (નાફેડ) ારા રા ય નોડલ એજ સીઓ ગજુકોટ, 
ગજુકોમાસોલ, બનાસડેરી, સાબરડેરી અને ગુજ ો મારફત 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામા ંઆવી. 

 (૨) ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવામા ં થયેલ 
ગેરરીિતની કેટલી ફ રયાદો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
સરકારન ેમળી, અન ે 

  (૨) ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી બાબત ે કુલ ૬૪ 
નકારા મક રજૂઆતો મળલે છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ ફ રયાદ અ વયે સરકારે શાં પગલા ં
લીધાં? 

  (૩) મળેલ રજૂઆતો આગળની ઘટતી કાયવાહી માટે 
નાફેડ, અમદાવાદ તથા થાિનક તં ને મોકલી આપેલ છે. 

--------- 
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૪૨ 
તાપી િજ ામાં બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગ શૌચાલય 

* ૧૧૬૯૦ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (િલંબાયત) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી  િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં બેઝલાઈન સવ મુજબના કેટલા બી.પી.એલ. 
કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તાપી િજ ામા ં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં બેઝલાઈન સવ મુજબના નીચ ે મુજબના 
બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ં
આ યા.   (સં યામાં) 

મ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ 

૧ ૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બેઝલાઈન સવ 
મુજબના કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 
બનાવવામા ંઆ યા, અને  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બેઝલાઈન સવ મુજબના 
નીચે મુજબના બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 
બનાવવામા ંઆ યા. (સં યામાં) 

મ તાલુકાનુ ં
 નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ 

૧ િનઝર ૦ ૦ ૦ 
૨ કુકરમુંડા ૦ ૦ ૦ 
૩ સોનગઢ ૦ ૦ ૦ 
૪ ઉ છલ ૦ ૦ ૦ 
૫ વાલોડ ૦ ૦ ૦ 
૬ યારા ૦ ૦ ૦ 
૭ ડોલવણ ૦ ૦ ૦ 
 કુલ ૦ ૦ ૦  

 (૩) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) તે માટે ઉ ત િ થિતએ નીચે મુજબનો ખચ કરવામાં 
આ યો. 

( .લાખમાં) 
 

મ તાલુકાનું 
નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ રીમાકસ 

૧ િનઝર ૯૨.૭૬ ૦ ૯૨.૭૬ ૫૬૦૭ યિ તગત શૌચાલયનું બાંધકામ વષ 

૨૦૧૬માં કરવામાં આવેલ જનેા ચુકવણા 

.૧૨૦૦૦-લેખે કુલ રકમ .૬૭૨.૮૪ લાખનુ ં

ચુકવ ં વષ ૨૦૧૭માં કરવામાં આવેલ જ ેચુકવ ં 

વષ ૨૦૧૬માં બાંધવામાં આવેલ યિ તગત 

શૌચાલયનું દશાવેલ છે. વષ ૨૦૧૮માં 

બી.પી.એલ. કુટંુબોનુ ંચુકવ ં કરવાનું બાકી ન હોઈ 

વષ ૨૦૧૮માં ખચની િવગતોમાં શૂ ય (૦) 

દશાવેલ છે. 

૨ કુકરમુંડા ૧૪૭.૯૬ ૦ ૧૪૭.૯૬ 
૩ સોનગઢ ૧૦૦.૫૬ ૦ ૧૦૦.૫૬ 
૪ ઉ છલ ૯૪.૯૨ ૦ ૯૪.૯૨ 
૫ વાલોડ ૬૮.૧૬ ૦ ૬૮.૧૬ 
૬ યારા ૭૮.૮૪ ૦ ૭૮.૮૪ 
૭ ડોલવણ ૮૯.૬૪ ૦ ૮૯.૬૪ 
 કુલ ૬૭૨.૮૪ ૦ ૬૭૨.૮૪ 

--------- 

૪૩ 
માછીમારોને પા ક તાન જલેમાંથી મુ ત કરાવવા બાબત 

* ૧૨૭૦૪ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પાિક તાન 
જલેમાં ગુજરાતના કેટલા માછીમારો છે, 

  (૧) ૪૩૩ માછીમાર. 
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 (૨) ઉ ત માછીમારો ત ે છોડાવવા રા ય સરકારે શા ં
ય નો કયા, અને  

  (૨) રા ય સરકાર તરફથી માછીમારોની રા ીયતા 
ખરાઈની િવગત કે  સરકારના ગૃહ મં ાલયન ેપરૂી પાડવામા ં
આવે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં  કેટલા માછીમારો 
મુ ત કરવામાં આ યા? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં, વષ ૨૦૧૭માં ૫૧૦ 
અને ૨૦૧૮મા ં ૧૭૭ મળી કુલ ૬૮૭ માછીમારોન ે મુ ત 
કરવામા ંઆ યા. 

--------- 

૪૪ 
ઓખા મંડલ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના  

* ૧૧૭૩૨ ી ધન ભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આતં રક પયેજળ યોજનાઓ અ વયે દેવભૂિમ 

ારકા િજ ાના ઓખામંડલ તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ 
મંજુર કરવામાં આવી, અને  

  (૧) ૦૮ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદા ત રકમ .૭૪.૬૬ લાખ 

--------- 

૪૫ 
પોરબંદર મ ય બંદરમાં ડેજ ગની કામગીરી  

* ૧૧૫૬૬ ી બાબભુાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પોરબંદર 
િજ ાના પોરબંદર મ ય બંદરમાં ડેજ ગની કામગીરી યા 
તબ ામાં છે, 

  (૧) કામ પૂણ થયેલ છે. 

 (૨) પોરબંદર મ ય બંદરમા ં ડેજ ગની કામગીરી માટે 
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલો ખચ થયો છે, અને  

  (૨) કુલ . ૧૬.૪૮ કરોડનો ખચ થયલે છે. 

 (૩) ઉ ત ડેજ ગની કામગીરી યારે પૂરી કરવામા ં
આવશે? 

  (૩) કામગીરી પૂણ થયલે છે. 

--------- 

૪૬ 
િવજયનગર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મજૂંર કરેલ રકમ  

* ૧૧૬૮૦ ી રાજે િસંહ ચાવડા,( હંમતનગર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં સાબરકાંઠા િજ ાની િવજયનગર બ ર સિમિતન ે
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને  

  (૧) - શૂ ય- 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી 

--------- 



20 

૪૭ 
રા યમાં પાક િવમાના િ િમયમ પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૭૨૮ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા યમા ંપાક વીમાના િ િમયમ પેટે રા ય સરકારે કઈ 
વીમા કંપનીને િ િમયમ પેટે કેટલી રકમ ચૂકવી? 

   પ ક-૧ મુજબ 

પ ક-૧  
અ.નં. પાક વીમા કંપનીનંુ નામ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 
( િપયા) 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

( િપયા) 
૧ એ ીક ચર ઈ યુર સ કંપની ઓફ ઇિ ડયા લી. ૬૫,૦૦,૦૦,૦૦૦ ૪૬૬,૩૪,૩૦,૭૮૩ 
૨ યુ ઈિ ડયા ઈ યુર સ કંપની લી. - ૪૧૫,૧૬,૦૦,૨૩૫ 
૩ ઈ કો ટોકીયો જનરલ ઈ યોર સ કંપની લી. - ૭૦,૨૭,૦૮,૬૮૫ 

૪ એસ.બી.આઈ.જનરલ ઈ યુર સ કંપની લી. - ૧૧૧,૫૪,૩૮,૩૪૨ 
૫ એચ.ડી.એફ.સી.અગ  જનરલ ઈ યુર સ કંપની લી. - ૭,૧૧,૪૯,૬૨,૬૩૫ 
૬ યુનાઈટેડ ઈ ડીયા ઈ યોર સ કંપની લી. - ૧૫,૧૮,૦૦,૦૦૦ 

--------- 

૪૮ 
જુનાગઢ િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત  

* ૧૩૧૨૮ ી જવાહરભાઈ ચાવડા (માણાવદર) : માનનીય કૃિષમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧મી ડસે બર-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં કેટલા ખેડૂતોના પાક િન ફળ જવાથી તથા ઉ પાદનના 
પૂરતા ભાવ ન મળવાથી જુનાગઢ િજ ામાં કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કયા, અન ે

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ આપઘાત કરનારા કેટલા ખેડૂતોન ે
રા ય સરકારે શી સહાય ચૂકવી? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૪૯ 
વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં પીવાના પાણીની ટાંકી બનાવવા બાબત 

* ૧૩૦૬૯ ી ેશકુમાર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ાના વડગામ અને પાલનપુર 
તાલુકાના કેટલા ગામોમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
પીવાના પાણીની ટાંકીઓ બનાવવામાં આવેલ નથી. 

  (૧) વડગામ અને પાલનપુર તાલુકાના તમામ ગામોએ 
પાણીની ટાંકીઓની સુિવધા છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ગામોમા ં ટાંકીઓ ન 
બનાવવાના કારણો શા ંછે, અને  

  (૨) અને (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ બાકી રહેલ પીવાના પાણીની 
ટાંકીઓ યા સુધીમાં બનાવવામાં આવનાર છે? 

 

--------- 
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૫૦ 
મોરબી અને પંચમહાલ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજુર જ યાઓ  

* ૧૨૭૮૫ ી િ જશે મેર  (મોરબી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મોરબી અને 
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી  
વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ 
છે, 

  (૧)  
અ.ન ં િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી  

વગ-૨ની 
 મજુંર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મજુંર જ યા 

૧ મોરબી ૧૨ ૪૬ 
૨ પંચમહાલ ૨૩ ૩૭ 
 કુલ ૩૫ ૮૩ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ત ેપૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અને  

  (૨)  
અ.ન ં િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

૧ મોરબી ૦૧ ૧૧ ૧૯ ૨૭ 
૨ પંચમહાલ ૦૬ ૧૭ ૨૧ ૧૬ 
 કુલ ૦૭ ૨૮ ૪૦ ૪૩  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનુ ં સરકારનુ ં શું 
આયોજન છે? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૫૧ 
રા ીય ામીણ પેયજળ યોજના હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૬૭૬ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ીય ામીણ પેયજળ યોજના હેઠળ કે  સરકાર 
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળલે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  

વષ 
વષવાર મળેલ રકમ 

( .લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૨૫૫૦.૭૦ 
૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ અંિતત) 

૧૭૭૧૭.૦૧ 

કુલ ૪૦૨૬૭.૭૧  
--------- 

૫૨ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરેજ માટેની યોજના 

* ૧૧૬૧૪ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) શાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ માટે કો ડ 
ટોરેજ માટેની યોજના માટે રા ય સરકાર ારા સહાય 

આપવામા ંઆવે છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલા 
લાભાથ ઓન ેકેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
લાભાથ ની સં યા સહાય 

૩૯ 
.૩૮,૧૦,૭૦,૮૧૦/-  

(અંકે આડ ીસ કરોડ દસ લાખ સી ેર 
હ ર આઠસો દસ િપયા)  

--------- 

૫૩ 
પાટણ િજ ામાં ટે ટર સહાય માટે અર ઓ 

* ૧૧૬૦૯ ી હસમુખભાઈ પટેલ (અમરાઈવાડી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં ટે ટરમાં સહાય મળેવવા માટે તાલુકાવાર કેટલી 
અર ઓ મળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં ટે ટરમાં સહાય મેળવવા માટે તાલુકાવાર નીચે 
મુજબ અર ઓ મળલે છે. 

અ.નંુ. 
તાલુકાનંુ 

નામ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં મળેલ અર ઓ 

૧ પાટણ ૨૬૨ 
૨ સર વતી ૨૩૪ 
૩ િસ ધપુર ૧૧૮ 
૪ ચાણ મા ૨૦૫ 
૫ હારીજ ૧૮૫ 
૬ સમી ૩૦૫ 
૭ શંખે ર ૩૩૧ 
૮ રાધનપરુ ૩૫૫ 
૯ સાતલપુર ૪૧૨ 

કુલ ૨૪૦૭ 
 

 (૨) ઉ ત પૈકી મંજુર કેટલી અર ઓન ેકેટલા િપયાની 
સહાય ચુકવી, અન ે

    (૨) ઉ ત પૈકી મંજુર ૧૨૯૯ અર ઓન ે
.૬,૩૬,૧૫,૦૦૦/- સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કેટલી અર ઓ પડતર છે?   (૩) ઉ ત િ થિતએ ૪૯ પડતર અર  છે. 
--------- 

૫૪ 
નમદા િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

* ૧૧૬૨૨ ીમતી સીમાબેન મો હલે (અકોટા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તેિલિબયા ં યોજના અતંગત નમદા િજ ામા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી ખેડૂત 
તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી, 

  (૧) તેિલિબયાં યોજના અંતગત નમદા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં કુલ ૪૦ 
ખેડૂત તાલીમ િશિબર યોજનામાં આવી જનેી વષવાર િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

અનુ. િજ ાનંુ નામ યો યેલ ખેડૂત તાલીમની સં યા 

  ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧ નમદા ૨૦ ૨૦ 
બં ે વષનંુ કુલ ૪૦ 

 

 (૨) ઉ ત તાલીમ િશિબરમા ં કેટલા ખેડૂતોએ હાજરી 
આપી, અન ે

  (૨) આ િશિબરમા ં કુલ ૧૪૧૯ ખેડૂતોએ હાજરી આપી 
જનેી વષવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 
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અનુ. િજ ાનંુ નામ ખેડૂત તાલીમાથ ની સં યા 

  ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧ નમદા ૭૬૦ ૬૫૯ 
બં ે વષનંુ કુલ ૧૪૧૯  

 (૩) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૩) તે પેટે કુલ . ૯૩૫૧૫૮/- ખચ થયો જનેી વષવાર 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

અનુ. િજ ાનંુ નામ થયેલ ખચની િવગત ( .) 
  ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧ નમદા ૪,૬૭,૯૯૭/-  ૪,૬૭,૧૬૧/- 
બં ે વષનો કુલ ખચ ૯,૩૫,૧૫૮/-  

--------- 

૫૫ 
તાલાલા ખાતે કેસર કેરીના િનકાસ માટે એ સપોટ ઝોન 

* ૧૨૭૪૩ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
તાલાલા ખાતે કેસર કેરીઓના િનકાસ માટે એ સપોટ ઝોન 
બનાવવાની કાયવાહી કયા તબ ે  છે, અને 

  (૧) હાલ કોઈ યોજના કાયરત ન હોઈ  ઉપિ થત થતો 
નથી. 

 (૨) કેટલા સમયમાં ઉ ત કામગીરી પૂણ કરવામાં આવશે ?   (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 
--------- 

૫૬ 
રા યમાં વાહનોમાથંી હાઈટ લાઈટ દૂર કરવા બાબત 

* ૧૨૬૬૪ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાં મોટર 
વાહનો સ હત અ ય વાહનોમાં ગરેકાયદેસર રીતે લગાડાતા 
એલ.ઈ.ડી. બ બની હાઈટ લાઈટના કારણે મોટાપાય ે
અક માત થાય છે ત ેફ રયાદથી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ આવા વાહનોમાં 
એલ.ઈ.ડી. બ બનો વપરાશ રોકવા છે ા બે વષમા ંશુ ંપગલા ં
લેવામા ંઆ યા ? 

  (૨) વાહનોમાં એલ.ઈ.ડી. બ બનો વપરાશ રોકવા છે ા 
બે વષમા ં ૫૬ વાહનો સામ ે કેસ કરવામાં આવલે છે અન ે
.૪૫,૦૦૦/- નો દંડ વસુલ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૭ 
રા યમાં સ ગતેલ અને કપાસીયા તેલનો માસવાર ભાવ 

* ૧૨૭૧૨ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય અ , અને નાગ રક પુરવઠો મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં
સ ગતેલ અન ેકપાસીયા તેલનો માસવાર ભાવ શો હતો ? 

  (૧) પ ક ૧ આ સાથે સામેલ છે. 
પ ક ૧ 

માસ 
સ ગતેલ કપાસીયા તેલ 

છૂટક  
(૧ ક. ા) જ થાબંધ છૂટક 

 (૧ ક. ા) જ થાબંધ 

યુઆરી-૧૮ ૧૦૩ ૧૪૯૪ ૮૧ ૧૧૮૦ 
ફે ુઆરી-૧૮ ૧૦૩ ૧૪૯૧ ૮૧ ૧૧૮૦ 
માચ-૧૮ ૧૦૨ ૧૪૭૯ ૮૨ ૧૧૯૫ 
એિ લ-૧૮ ૧૦૧ ૧૪૬૭ ૮૨ ૧૧૯૫ 
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મે-૧૮ ૯૯ ૧૪૫૪ ૮૨ ૧૧૯૫ 
જુન-૧૮ ૯૯ ૧૪૫૧ ૮૨ ૧૧૯૫ 
જુલાઈ-૧૮ ૯૯ ૧૪૫૦ ૮૩ ૧૨૧૦ 
ઓગ ટ-૧૮ ૧૦૦ ૧૪૬૪ ૮૩ ૧૨૧૦ 
સ ટે બર-૧૮ ૧૦૦ ૧૪૭૨ ૮૩ ૧૨૧૦ 
ઓ ટોબર-૧૮ ૧૦૦ ૧૪૬૨ ૮૧ ૧૧૬૦ 
નવે બર-૧૮ ૧૦૦ ૧૪૫૭ ૮૩ ૧૧૯૦ 
ડીસે બર-૧૮ ૧૦૧ ૧૪૫૯ ૮૪ ૦ 

 

 (૨) ઉ ત ખાધતેલોના વધતા જતા ભાવોને અંકુશમા ં
રાખવા સરકારે કયા પગલાં લીધાં, અન ે

  (૨) સ ગતેલ અને કપાસીયા તેલમાં છે ા એક વષમા ં
ખાસ ન ધપા  વધારો થયેલ નથી. સ ગતલે અન ે કપાસીયા 
તલેનાં ભાવ એકંદરે અંકુશમાં છે. 

 (૩) ઉ ત લીધેલ પગલાં બાદ ભાવોમા ં કેટલો ઘટાડો 
થયો ? 

  (૩) સ ગતેલ અને કપાસીયા તેલનાં ભાવો અંકુશમા ં
રાખવા ભારત સરકાર ારા જ રી સુચના, પ રપ ો બહાર 
પાડવામાં આવે છે અને તે હેઠળ જ રી સુચના, પ રપ ો રા ય 
સરકાર ારા જ ર પડે યારે ભાવ વધારો રોકવા બહાર 
પાડવામાં આવે છે. વધુમાં રા ય સરકાર ારા હેર િવતરણ 
યવ થા હેઠળ વષ ૨૦૧૮-૧૯માં આવતા બે તહેવારો 

જ મા મી (ઓગ -૧૮) અને દવાળી (ઓ ટોબર-૧૮) 
દર યાન બીપીએલ અને અં યોદય કાડધારક ગરીબ કંુ ટંુબોને 
ખાધતેલ રાહત દરે (મુ ત બ રના વતમાન ભાવથી નીચા દરે) 
કાડદીઠ ૧ લીટર માણ ે િવતરણ કરવામા ં આવેલ છે. જથેી 
આવા તહેવારો દર યાન પણ ગરીબ કુટંુબોને રાહત દરે તેલની 
જ રયાત પરુી પાડી શકાય છે. રા ય સરકાર તલેના ભાવો 
િનયં ણ નીચે રાખવા િનગમ ારા મગફળીની ખરીદી કરે છે. 
ભાવ િનયં ણ માટે MIS પ ધિત અમલમાં છે. 

--------- 

૫૮ 
રા યમાં સરકારી અને ખાનગી વાહનોમાંથી ડાક ફી મ દૂર કરવા બાબત 

* ૧૨૬૬૫ ી હંમતિસંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાં મોટર 
વાહનોમાં સરકારી તથા ખાનગી વાહનોમાં કાચમાં ડાક ફી મ 
લગાડી હોવાની હકીકતથી રા ય સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ સરકારી તથા ખાનગી 
વાહનોમાંથી ડાક ફી મ દૂર કરવા માટે છે ા બે વષમા ં શા ં
પગલાં લેવામાં આ યા? 

  (૨) વાહનોમાંથી ડાક ફી મ દૂર કરવા માટે છે ા બે 
વષમાં કુલ-૨૬૧૮ વાહનો સામે કેસ કરવામા ંઆવલે છે અન ે
કુલ .૯,૨૩,૨૦૦/-નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૯ 
નમદા િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૭ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નમદા િજ ામાં પશઓુ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ, અન ે

  (૧) ૮૪ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી ? 

  (૨) ૯૩૧૮ 

--------- 
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૬૦ 
સુરત િજ ામાં િવજતેા ખેલાડીઓને િશ યવૃિ  આપવા બાબત 

* ૧૧૫૮૩ ી હષ સંઘવી (મજુરા) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીઓને કોઈ િશ યવૃિ  

આપવાની યોજના અમલમા ંછે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત 
િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીને કેટલી િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવેલ છે. 

વષ ૨૦૧૭ ૨૪ ખેલાડીઓને ા.૬૦,૦૦૦/- 
વષ ૨૦૧૮ ૧૯ ખેલાડીઓન ે ા.૪૭,૫૦૦/-  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કુલ કેટલો ખચ થયો ?   (૩) ા.૧,૦૭,૫૦૦ 
--------- 

૬૧ 
તાપી િજ ામાં િબયારણ-દવાઓના નમૂના 

* ૧૧૬૦૩ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં 
છે ા બે વષમા ં વષવાર િબયારણ-દવાઓના કેટલા નમનુા 
તાલુકાવાર લેવામાં આ યા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં બે 
વષમાં વષવાર િબયારણના નમનુા તાલકુાવાર નીચનેી િવગત ે
લેવામાં આ યા. 

અનુ. 
નં. 

તાલુકો 

વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-૨૦૧૭ 

થી 
ડીસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-૨૦૧૮ 
થી 

ડીસે બર-૨૦૧૮ 
કુલ 

૧ વાલોડ ૨૧ ૨૫ ૪૬ 
૨ યારા ૨૯ ૩૩ ૬૨ 
૩ સોનગઢ ૧૨ ૧૩ ૨૫ 
૪ ઉ છલ ૨ ૬ ૮ 
૫ િનઝર ૨૬ ૧૩ ૩૯ 
૬ કુકરમંુડા ૦ ૫ ૫ 
૭ ડોલવણ ૦ ૧૦ ૧૦ 
 િજ ાનુ ંકુલ ૯૦ ૧૦૫ ૧૯૫ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં બે વષમાં 
વષવાર જતંનુાશક દવાઓના નમુના તાલુકાવાર નીચેની િવગત ે
લેવામા ંઆ યા. 

અનુ. 
નં. 

તાલુકો 

વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-૨૦૧૭ 

થી 
ડીસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-૨૦૧૮ 
થી 

ડીસે બર-૨૦૧૮ 
કુલ 

૧ વાલોડ ૯ ૩૦ ૩૯ 
૨ યારા ૧૫ ૪૨ ૫૭ 
૩ સોનગઢ ૧૩ ૨૩ ૩૬ 
૪ ઉ છલ ૪ ૩ ૭ 
૫ િનઝર ૧ ૨૬ ૨૭ 
૬ કુકરમંુડા ૦ ૪ ૪ 
૭ ડોલવણ ૦ ૫ ૫ 
 િજ ાનુ ંકુલ ૪૨ ૧૩૩ ૧૭૫ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલા નમુના માિણત થયા અને કેટલા 
નમુના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી તાપી િજ ામા ં િબયારણના ૧૮૯ નમનુા 
માિણત થયા અન ે ૬ નમનુા િબન માિણત થયા, યારે 

જતંુનાશક દવાના ૧૭૩ નમનુા માિણત થયા અને ૨ નમનુા 
િબન માિણત થયા. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબન માિણત નમનુાઓમા ં
ગુણવ ા િનયં ણ અંતગત કોની સામ ે શા પગલા ં લેવામા ં
આ યા ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તાપી િજ ામાં િબયારણના લીધેલ 
નમુના પૈકી ૩ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક 
અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ કરવામાં આવેલ છે, ૩ િબન 

માિણત નમનુા માટે જવાબદાર ઉ પાદક અને િવ ેતાઓન ે
કારણ દશક નોટીસ આપેલ છે, યારે જતંુનાશક દવાના લીધેલ 
નમુના પૈકી ૨ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક 
અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 
૬૨ 

મગફળીની ખરીદીમાં ટેકાના ભાવે ગેરરીિતની ફ રયાદો 
* ૧૨૭૪૭ ી લિલતભાઈ કગથરા (ટંકારા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ-૨૦૧૭ માં ખેડૂતોની મગફળી ટેકાના ભાવથી 
કઇ એજ સીઓ મારફત ખરીદવામાં આવી, 

  (૧) ખરીફ વષ ૨૦૧૭ માં ભારત સરકાર ીની એજ સી 
નેશનલ એ ીક ચર કો-ઓપરેટીવ માકટ ગ ફેડરેશન ઓફ 

ડીયા િલ. (નાફેડ) ારા રા ય નોડલ એજ સીઓ ગજુકોટ, 
ગજુકોમાસોલ, બનાસડેરી, સાબરડેરી અને ગુજ ો મારફત 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામા ંઆવી. 

 (૨) ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવામા ં થયેલ 
ગેરરીિતની કેટલી ફ રયાદો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
સરકારન ેમળી, અન ે

  (૨) ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી બાબત ે કુલ ૬૪ 
નકારા મક રજૂઆતો મળલે છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ ફ રયાદ અ વયે સરકારે શાં પગલા ં
લીધાં ? 

  (૩) મળેલ રજૂઆતો આગળની ઘટતી કાયવાહી માટે 
નાફેડ, અમદાવાદ તથા થાિનક તં ને મોકલી આપેલ છે. 

--------- 

૬૩ 
રા યમાં એ ી સે સેસ મુજબ ખેડૂતોની ગણતરી 

* ૧૨૭૪૪ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિત રા યમાં છે  ે
યારે એ ી સે સેસ મુજબ ખેડૂતોની ગણતરી કરવામાં આવી, 

  (૧) વષ ૨૦૧૫-૧૬ ન ેસંદભ વષ ગણીન ે દસમી ખેતી 
િવષયક ગણના હાથ ધરવામાં આવી એટલે કે એ ી સે સસ 
૨૦૧૫-૧૬ મુજબ ખેડૂતોની ગણતરી કરવામા ંઆવી. 

 (૨) છે ી એ ી સે સેસ મુજબ રા યમાં કુલ યા 
કારના કેટલા ખાતેદાર ખેડૂતો ન ધાયેલા છે, અન ે

  (૨) છે ા એ ી સે સસ ૨૦૧૫-૧૬ ના ભારત 
સરકાર ીના ોિવઝનલ રપોટ મુજબ રા યમાં જમીન 
ધારકતાના કદવાર ન ધાયલે ખાતેદાર ખેડૂતોની સં યા નીચે 
મુજબ છે. 

(૧) સીમાતં ખાતેદાર ખેડૂતો : ૨૦,૧૭,૮૧૩ 
(૨) નાના ખાતેદાર ખેડૂતો : ૧૬,૧૫,૮૬૩ 
(૩) અધ મ યમ ખાતેદાર ખેડૂતો : ૧૧,૫૦,૩૧૪ 
(૪) મ યમ ખાતેદાર ખેડૂતો : ૪,૯૫,૮૯૨ 
(૫) મોટા ખાતેદાર ખેડૂતો : ૩૯,૮૯૩ 

 કુલ : ૫૩,૧૯,૭૭૫  
 (૩) ઉ ત ગણતરીમા ં યા કારના ખેડૂતોના વધારો/ 
ઘટાડો ન ધાયો ? 

  (૩) પ ક-૧ મુજબ. 
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પ ક –  ૧ 
મ ખેડૂત ખાતેદાર સં યા (વષ ૨૦૧૦-૧૧) સં યા (વષ ૨૦૧૫-૧૬) વધારો(+)/ઘટાડો (-) 
૧ સીમાતં ૧૮,૧૫,૬૩૪ ૨૦,૧૭,૮૧૩ (+) ૨,૦૨,૧૭૯ 
૨ નાના ૧૪,૨૯,૦૨૧ ૧૬,૧૫,૮૬૩ (+) ૧,૮૬,૮૪૨ 
૩ અધ-મ યમ ૧૦,૭૯,૫૩૩ ૧૧,૫૦,૩૧૪ (+) ૭૦,૭૮૧ 
૪ મ યમ ૫,૧૨,૬૫૧ ૪,૯૫,૮૯૨ (-) ૧૬,૭૫૯ 
૫ મોટા ૪૮,૭૭૧ ૩૯,૮૯૩ (-) ૮,૮૭૮ 
 કુલ ૪૮,૮૫,૬૧૦ ૫૩,૧૯,૭૭૫ (+) ૪,૩૪,૧૬૫ 

--------- 

૬૪ 
ક છ િજ ામાં અમલી ઇન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૮૧ ી િવરે િસંહ ડે  (માંડવી) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઇન- કુલ યોજના અંતગત ક છ િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તનેો લાભ મળેવી ર ા છે, અન ે

  (૨) ૧૩ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૬૭૨૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 

 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં ક છ િજ ામાં કેટલું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) .૭૩,૨૨,૬૨૫/-. 

--------- 

૬૫ 
ભાવનગર િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય અર ઓ 

* ૧૧૬૩૬ ી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર િજ ામા ંસન ે૨૦૧૮ ના કેલે ડર વષમા ં
ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી 
અર ઓ આવી, 

  (૧) ૧૦૩ અર ઓ. 

 (૨) ઉ ત પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
કેટલી અર ઓ મજૂંર કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૪૫ અર ઓ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?   (૩) .૪૪.૦૦ લાખ. 
--------- 

૬૬ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં અમલી ઇન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

*૧૧૫૭૬ ી શશીકાંત પં ા ( ડસા): માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઇન- કુલ યોજના અંતગત બનાસકાંઠા િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૧૧ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૫૬૦૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 
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 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલું અનુદાન ફાળવવામા ં
આવેલ છે ? 

  (૩) .૫૪,૧૫,૭૫૦/-. 

--------- 

૬૭ 
નવસારી િજ ામાં ટેલીઝ મંડપમાં સહાય 

* ૧૧૬૧૧ ી િવવેક પટેલ (ઉધના) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વેલાવાળા શાકભા  પાકોના વાવેતર માટે ટેલીઝ 
મંડપમાં રા ય સરકાર ારા સહાય આપવામાં આવે છે, ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં નવસારી િજ ામાં કેટલા 
લાભાથ ઓન ેકેટલી સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૨૫૧ લાભાથ ઓને .૧૪,૩૦,૬૭૦/- ની સહાય. 

--------- 

૬૮ 
રા યના ખેલાડીઓને ો સા હત કરેલ ખેલાડીઓને રકમ આપવા બાબત 

* ૧૨૮૩૨ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુંસર) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિત વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ આતંરરા ીય 
ક ાએ િવિશ  િસિ  હાંસલ કરનાર રા યના ખેલાડીઓન ે
રા ય સરકાર ારા ો સા હત કરવામાં આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તેના માટે ઉ ત િ થિતએ કઇ યોજના 
અમલમાં છે, અન ે

  (૨) (અ) એકલ ય એવોડ 

  (બ) ખેલ િતભા પુર કાર યોજના 

 (૩) ઉ ત યોજના હેઠળ ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર કેટલા ખેલાડીઓને કેટલી રકમ આપીને ો સા હત 
કરવામા ંઆ યા ? 

  (૩) છે ા બે વષમાં નીચે જણા યા મુજબની આિથક 
સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 

વષ-૨૦૧૭ ૫ ખેલાડીઓને .૪૯.૭૬ લાખ 
વષ-૨૦૧૮ ૫ ખેલાડીઓને .૨૨૧.૩૦ લાખ  

--------- 

૬૯ 
ક છ િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૭૯૪ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ક છ િજ ામા ં
ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તેમનું પશુધન 

હેર ર તા પર અન ેપાંજરાપોળમાં મુકી દે છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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૭૦ 
ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના હેઠળ વીમા ીિમયમ ચૂકવવા બાબત 

* ૧૨૭૨૭ ી કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજનામા ંજ ેખડૂેતોનુ ં િવમા 
િ િમયમ વસલૂવામા ંઆવે છે તેમા ંઅમુક િક સાઓમા ંસંબંિધત 
બકો ારા ખેડૂતો વતી ઓનલાઇન અર  કરી િવમા િ િમયમ 
સંબંિધત વીમા કંપનીઓને ચૂકવવામાં આવ ે છે ત ે ફ રયાદથી 
સરકાર તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વાકેફ છે, 

  (૧) હા, . ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના હેઠળ 
યોજનાની ગાઇડ લાઇન મુજબ ધીરાણી ખેડૂતોને ફરિજયાત 
આવરી લેવાના હોય છે. જથેી બકો ારા જ ેધીરાણી ખેડૂતોએ 
ઓનલાઇન અર  કરેલ ન હોય તવેા ખેડૂતોની ખેડૂતો વતી 
ઓનલાઇન અર  કરવાની રહે છે. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત ખેડૂતો પાસેથી ફરિજયાત િવમા 
િ િમયમ વસૂલવાના શાં કારણો છે, અન ે

  (૨) યોજનાની ગાઇડ લાઇન મુજબ પાક િધરાણ લીધેલ 
ખેડૂતોને ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના હેઠળ ફરિજયાત પણે 
આવરી લવેાના હોય છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં ઉ ત િવમા પા  
પાકોનું િધરાણ મેળવતા ખેડૂતો પાસેથી બકો ારા ખેડૂતો વતી 
ઓનલાઇન અર ઓ કરી ફરિજયાત િ િમયમ વસૂલવાની 
ફ રયાદ િનવારવા રા ય સરકારે શા પગલા ંલીધા ? 

  (૩) ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના (PMFBY) ની 
ગાઇડલાઇનમાં જ રી સુધારાઓ કરવા અંગે રા ય સરકાર ારા 
સમયાંતરે કે  સરકાર ીને સૂચનો મોકલી આપેલ છે. 

--------- 

૭૧ 
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૮ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ નમદા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ િજ ાનંુ 

નામ 
ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ નમદા 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ થી 

તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૭ 
તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ થી 

તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ 

૨ છોટા ઉદેપુર 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ થી 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૭ 
તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ થી 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?    (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 

મ 
િજ ાનું 

નામ 
ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ 

ખચ . 
ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

ખચ . 
૧ નમદા ૧૭,૩૭,૮૧૨/- ૧૭,૧૯,૬૦૦/- 
૨ છોટા ઉદપેુર ૨૧,૩૮,૮૧૬/- ૯,૬૭,૧૫૩/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૭૨ 
સુરત િજ ામાં િવજતેા ખેલાડીઓને િશ યવૃિ  આપવા બાબત 

* ૧૧૫૮૪ ીમતી ઝંખનાબેન પટેલ (ચોયાસી) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીને કોઈ િશ યવૃિ  
આપવાની યોજના અમલમા ંછે, કે કેમ 

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત 
િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીઓને કેટલી િશ યવૃિ  
આપવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવી છે. 

વષ ૨૦૧૭ ૨૪ ખેલાડીઓને ા.૬૦,૦૦૦/- 
વષ ૨૦૧૮ ૧૯ ખેલાડીઓન ે ા.૪૭,૫૦૦/-  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કુલ કેટલો ખચ થયો ?   (૩) ા.૧,૦૭,૫૦૦/- 
--------- 

૭૩ 
સુરત િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૧૮ ી મુકેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના અતંગત સરુત િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૭૨૩ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨)  ` ૬૨,૦૫,૪૨૮/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે ?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૭૪ 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત 

* ૧૨૭૫૨ ી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધા?ં 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦ % યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અને ક  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૭૫ 
પશુ મહામારી નાબુદી કાય મમાં રા યને મળેલ રકમ  

* ૧૨૮૦૯ ડૉ. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પશુ મહામારી નાબુદી કાય મમાં કે  સરકાર 
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળલે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  
વષ રા ય સરકારને મળેલ રકમ 

૨૦૧૭ . ૨,૦૦,૦૦૦ 
૨૦૧૮ . ૧૦,૦૦,૦૦૦  

--------- 

૭૬ 
રાજકોટ આરટીઓ કચેરીમાં નવા ન ધાયેલ વાહનો 

* ૧૧૬૭૬ ી અરિવંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રાજકોટ આરટીઓ કચેરી ખાતે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક કેલે ડર વષમાં કેટલા નવા 
વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અને 

  (૧) રાજકોટ આરટીઓ કચેરી ખાત ે તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક કેલે ડર વષમા ં ૧,૧૩,૦૬૩ 
નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા. 

 (૨) તેના રિજ ટેશન પેટે આ ગાળા દર યાન કેટલી 
આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રિજ ટેશન પેટે આ ગાળા દર યાન  
.૧૦૯.૩૬/- કરોડ આવક થઈ.  

--------- 

૭૭ 
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં કે ોવાર મગફળીની ખરીદી 

* ૧૨૭૧૭ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં મગફળીની ટેકાના 
ભાવે ખરીદ કરવા માટે તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર કેટલા કે ો શ  કરવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૧) મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં મગફળીની ટેકાના 
ભાવે ખરીદ કરવા માટે તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા 
બે વષમાં વષવાર નીચેની િવગતે કે ો શ  કરવામાં આવેલ. 

અ.નં. િજ ો મગફળીની ખરીદ કે ોની સં યા 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

૧ મનગર ૬ ૧૭ 
૨ રાજકોટ ૮ ૨૬ 

 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કે ોવાર કેટલા 
ખેડૂતોની કેટલી મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવી? 

  (૨) વષ ૨૦૧૬-૧૭મા ં મનગર િજ ામા ં થયેલ 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદીની િવગતો *પ ક-૧ મુજબ 
અને વષ ૨૦૧૬-૧૭મા ં રાજકોટ િજ ામા ં થયેલ મગફળીની 
ટેકાના ભાવે ખરીદીની િવગતો *પ ક-૨ મુજબ છે. 
 વષ ૨૦૧૭-૧૮માં તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

મનગર િજ ામાં થયેલ મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદીની 
િવગતો *પ ક-૩ મુજબ અન ે વષ ૨૦૧૭-૧૮મા ં 
તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રાજકોટ િજ ામા ં થયેલ 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદીની િવગતો *પ ક-૪ મુજબ છે. 

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૭૮ 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ઘર સુધી નળથી પીવાનંુ પાણી આપવા બાબત 

* ૧૩૧૩૫ ડૉ. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય પાણી પરુવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી અને 
સાબરકાંઠા િજ ામાં આ દવાસી પ રવારોને વજલધારા અન ે
સે ટર રીફોમ યોજનામા ં તાલુકાવાર કેટલા આ દવાસી ગામોન ે
ઘર સુધી નળથી પીવાનું પાણી છે ા એક વષમાં આપવામા ં
આ યંુ, 

  (૧) ના , વજલધારા અને સે ટર રીફોમ કાય મ વષ 
૨૦૧૨મા ંપૂણ થયેલ છે. 
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 (૨) તેની પાછળ ઉ ત િ થિતએ કુલ કેટલો ખચ 
કરવામા ંઆ યો, અને 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૩) ઉ ત બાકી રહેતા પ રવારોન ે ઘર સુધી નળથી 
પીવાનું પાણી યાં સુધીમાં આપવાનું આયોજન છે? 

  (૩) અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં આ દવાસી 
પ રવારોને ામીણ િવ તારમાં નળ ડાણમાં વધારો કાય મ 
હેઠળ પીવાનું પાણી આપવાની કામગીરી ગિતમાં છે. 

--------- 

૭૯ 
મગફળીની ખરીદીમાં ટેકાના ભાવે ગેરરીિતની ફ રયાદો 

* ૧૨૭૪૬ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ખરીફ વષ-૨૦૧૭ મા ં ખેડૂતોની મગફળી ટેકાના 
ભાવથી કઇ એજ સીઓ મારફત ખરીદવામાં આવી, 

  (૧) ખરીફ વષ ૨૦૧૭ માં ભારત સરકાર ીની એજ સી 
નેશનલ એ ીક ચર કો-ઓપરેટીવ માકટ ગ ફેડરેશન ઓફ 

ડીયા િલ. (નાફેડ) ારા રા ય નોડલ એજ સીઓ ગજુકોટ, 
ગજુકોમાસોલ, બનાસડેરી, સાબરડેરી અને ગુજ ો મારફત 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામા ંઆવી. 

 (૨) ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવામા ં થયેલ 
ગેરરીિતની કેટલી ફ રયાદો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
સરકારન ેમળી, અન ે

  (૨) ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી બાબત ે કુલ ૬૪ 
નકારા મક રજૂઆતો મળલે છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ ફ રયાદ અ વયે સરકારે શાં પગલા ં
લીધાં ? 

  (૩) મળેલ રજૂઆતો આગળની ઘટતી કાયવાહી માટે 
નાફેડ, અમદાવાદ તથા થાિનક તં ને મોકલી આપેલ છે. 

--------- 

૮૦ 
નમદા િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

* ૧૧૬૨૧ ી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તેિલિબયા ં યોજના અતંગત નમદા િજ ામા ં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી ખેડૂત 
તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી, 

  (૧) તેિલિબયાં યોજના અંતગત નમદા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બ ે વષમા ં કુલ ૪૦ 
ખેડૂત તાલીમ િશિબર યોજનામાં આવી જનેી વષવાર િવગત 
નીચે મુજબ છે. 

અનુ. 
િજ ાનુ ં
નામ 

યો યેલ ખેડૂત તાલીમની સં યા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧ નમદા ૨૦ ૨૦ 
બં ે વષનંુ કુલ ૪૦ 

 

 (૨) ઉ ત તાલીમ િશિબરમા ં કેટલા ખેડૂતોએ હાજરી 
આપી, અન ે

  (૨) આ િશિબરમા ં કુલ ૧૪૧૯ ખેડૂતોએ હાજરી આપી 
જનેી વષવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

અનુ. 
િજ ાનુ ં
નામ 

ખેડૂત તાલીમાથ ની સં યા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧ નમદા ૭૬૦ ૬૫૯ 
બં ે વષનંુ કુલ ૧૪૧૯  

 (૩) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૩) તે પેટે કુલ . ૯૩૫૧૫૮/- ખચ થયો જનેી વષવાર 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

અનુ. 
િજ ાનુ ં
નામ 

થયેલ ખચની િવગત ( .) 
૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
૧ નમદા ૪,૬૭,૯૯૭/-  ૪,૬૭,૧૬૧/- 

બં ે વષનો કુલ ખચ ૯,૩૫,૧૫૮/-  
--------- 
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૮૧ 
તાલાલા ખાતે કેસર કેરીના િનકાસ માટે એ સપોટ ઝોન બનાવવા માટે રજૂઆત 

* ૧૨૭૪૨ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગીર સોમનાથ 
તાલાલા ખાતે કેસર કેરીઓના િનકાસ માટે એ સપોટ ઝોન 
બનાવવા માટે કે  સરકારમાં છે ા બે વષમા ં યારે રજૂઆત / 
માંગણી / દરખા ત કરવામાં આવી ; અન ે

  (૧) હાલ કોઇ યોજના કાયરત ન હોઇ  
  દરખા તનો  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૨) તે અ વયે કે  સરકાર તરફથી શો િતભાવ 
મ ો? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
૮૨ 

વલસાડ િજ ામાં જતંનુાશક દવાઓના નમુના 
* ૧૧૬૦૬ ી અરિવંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર જતંુનાશક દવાઓના કેટલા 
નમુના તાલુકાવાર લેવામાં આ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર જતંુનાશક દવાઓના નમનુા 
તાલુકાવાર નીચેની િવગત ેલેવામા ંઆ યા, 

અનુ. 
નં: 

તાલુકો 

વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-

૨૦૧૭ થી 
ડીસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-
૨૦૧૮ થી 

ડીસે બર-૨૦૧૮ 
કુલ 

૧ વલસાડ ૩૦ ૩૦ ૬૦ 
૨ પારડી ૨૩ ૩૪ ૫૭ 
૩ વાપી ૦ ૦૬ ૦૬ 
૪ ઉમરગામ ૧૫ ૨૨ ૩૭ 
૫ ધરમપુર ૩૫ ૪૦ ૭૫ 
૬ કપરાડા ૨૨ ૧૬ ૩૮ 
િજ ાનું કુલ ૧૨૫ ૧૪૮ ૨૭૩ 

 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા નમુના માિણત થયા અને કેટલા 
નમુના િબન માિણત થયા, અન ે  

  (૨) ૨૬૯ નમનુા માિણત થયા અન ે
  ૦૪ નમનુા િબન માિણત થયા  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબન માિણત નમનુાઓમા ં
ગુણવ ા િનયં ણ અંતગત કોની સામ ે શા પગલા ં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩) ઉ ત િ થિતએ લીધેલ નમુના પૈકી ૩ િબન માિણત 
નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ 
કરવામાં આવેલ છે, ૧ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર 
ઉ પાદક અને િવ ેતાઓને કારણ દશક નોટીસ આપેલ છે.  

--------- 

૮૩ 
ગાંધીનગર િજ ામાં પીવાલાયક પાણી ન મળવાની ફ રયાદો 

* ૧૩૦૪૪ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામાં કેટલા ગામોના પીવાના પાણી માટેના નવા 

ુબવેલ તથા નવી ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવાના કામો મંજુર 
થયા, ઉ ત મંજુર થયેલ કામો પકૈી કેટલા કામો પુણ કરવામા ં
આ યા, અન ે

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા ૨ વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામા ંવષ ૨૦૧૭માં ૨૦ અન ેવષ ૨૦૧૮મા ં૨૭ 
નવા બુવેલ બનાવવાના કામો મંજૂર કરી તમામ કામો પૂણ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 
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વષ ૨૦૧૭માં ૯ અને વષ ૨૦૧૮ માં ૪ નવી ઓવરહેડ 
ટાંકીઓ બનાવવાના કામો મંજૂર કરેલ છે જ ે પૈકી ૮ ટાંકીના 
કામો પૂણ કરેલ છે યારે બાકી રહેતી ૫ નગં ટાંકીઓના કામો 
સમયબ ધ રીતે પૂણ કરવામાં આવનાર છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પીવાલાયક પાણી 
નહ  મળતુ ંહોવાની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી અને મળેલ 
ફ રયાદ પર વે સરકારે શાં પગલાં ભયા? 

  (૨) છે ા ૨ વષમા ં પીવાલાયક પાણી ન હ મળતુ ં
હોવાની ૪ રજુઆતો મળલે છે. જ ે અ વયે યોજના સુધારણા 
અને મરામતની કામગીરી કરી ભુતળ સોસ આધારીત જુથ 
પાણી પુરવઠા ારા પાણી પુરવઠો પુરો પાડી તમામ 
રજુઆતોનો િનકાલ કરેલ છે. 

--------- 

૮૪ 
પાટણ િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૬૦ ી સુરેશભાઇ પટેલ (મિણનગર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં પશઓુ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૧૮૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૨૨૦૩૬ 

--------- 

૮૫ 
સાંસદ આદશ ામ યોજના માટે રા યક ાની સિમિતની બેઠકો 

* ૧૨૭૦૧ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાંસદ આદશ ામ યોજના માટે રા યક ા સિમિત 
(એમપાવડ કિમ ટ) ની રચના તા. ૧૨-૧૨-૨૦૧૪ ના 
ઠરાવથી કરવામા ંઆવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨)  હા તો, તા. ૩૦-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં ઉ ત રા યક ાની સિમિતની બેઠકો યારે 
મળી, અન ે

  (૨) તા. ૧૫-૦૬-૨૦૧૭ (વષઃ ૨૦૧૭-૧૮) 

 (૩) એમપાવડ કિમ ટની બેઠક ણ મ હનામાં ઓછામાં 
ઓછી એકવાર મળશ ેતવેી ગવાઇ થયેલ છે તેમ છતા ંબેઠકો 
ન મળી હોય તો તનેા કારણો શા છે? 

  (૩) વહીવટી કારણોસર એ પાવડ કિમ ટની બેઠક 
બોલાવવામાં િવલંબ થયેલ છે. 

વષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેની એ પાવડ કિમ ટની બેઠક બોલાવવા 
માટેની કાયવાહી કરવામાં આવી રહી છે. 

--------- 

૮૬ 
રાજકોટ િજ ામાં પીવાના પાણી માટે બોર શારકામની અર ઓ.  

* ૧૧૭૧૨ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
ની િ થિતએ રાજકોટ િજ ામાં પીવાના પાણી માટે બોર 
શારકામની કેટલી અર ઓ મળી,   

  (૧) કુલ ૧૦૫ અર ઓ.  
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 (૨) ઉ ત અર ઓ અ વયે ઉ ત િ થિતએ શી 

કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવી, અને  

  (૨)  
 કુલ-૧૦૫ અર ઓનુ ં સવ ણ કામગીરી પૂણ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ૯૨ ગામોમાં ૧૧૨ બોરનંુ શારકામ કરવાનું થાય છે. 

 ૪૮ ગામોમાં ૫૬ બોરનંુ શારકામ પૂણ કરવામા ં

 આવેલ છે. બાકીની તમામ કામગીરી માચ ૨૦૧૯ 

 સુધીમાં પૂણ કરવાનુ ંઆયોજન છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી ારા કેટલા ગામોને પીવાના 

પાણીનો લાભ મળનાર છે ?  

  (૩) ૯૨ ગામોને લાભ મળનાર છે.  

--------- 

૮૭ 
રા ીય બાગાયત અિભયાન હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૩ ી ભપુે િસંહ ખાંટ (મોરવાહડફ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ીય બાગાયત અિભયાન હેઠળ ભારત સરકાર 

તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

વષવાર કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળલે છે, અન ે

  (૧)  

વષ (નાણાંકીય) 
રા ય સરકાર ીને મળેલ 

રકમ . લાખમાં 
૨૦૧૭-૧૮ ૮૮૭૩.૬૧ 
૨૦૧૮-૧૯  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સધુી) 
૯૫૨૫.૦૦ 

 

 (૨) મળેલ રકમ પૈકી વષવાર કેટલી રકમ ખચ કરવામા ં

આવેલ છે? 

  (૨)  

વષ 
ખચ કરવામાં આવેલ 

રકમ . લાખમાં 
૨૦૧૭-૧૮ ૭૬૦૦.૫૬ 
૨૦૧૮-૧૯  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સધુી) 
૪૮૦૧.૧૪ 

 
--------- 

૮૮ 
પંચમહાલ િજ ામાં અમલી ઇન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૭૪ ી સી.કે. રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા અમલી ઇન- કુલ યોજના અંતગત પંચમહાલ િજ ાનો 

સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, કે કેમ 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા તો, કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મેળવી ર ા છે, 
અન ે

  (૨) ૯ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૪૭૬૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 

 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં પંચમહાલ િજ ામા ં કેટલું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ 
છે ? 

  (૩) . ૪૭,૮૦,૧૨૫ /- 

--------- 
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૮૯ 
ખેડા િજ ામાં ખેડુત તાલીમ િશિબરો 

* ૧૧૬૨૩ ી અરિવંદકુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તેિલિબયા ં યોજના અંતગત ખેડા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી ખેડૂત 
તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી, 

  (૧) તેિલિબયા ં યોજના અતંગત ખેડા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં કુલ ૨૫ 
ખેડૂત તાલીમ િશિબર યોજવામાં આવી.  

 (૨) ઉ ત તાલીમ િશિબરમા ં કેટલા ખેડૂતોએ હાજરી 
આપી, અન ે

  (૨) આ િશિબરમાં કુલ ૧૩૨૮ ખેડૂતોએ હાજરી આપી.  

 (૩) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૩) તે પેટે કુલ . ૫,૯૩,૪૨૧ /- ખચ થયો. 
--------- 

૯૦ 
નમદા િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૬ ી તે  સુખડીયા (સયા ગંજ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નમદા િજ ામાં પશઓુ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ, અન ે

  (૧) ૮૪ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી ? 

  (૨) ૯૩૧૮ 

--------- 

૯૧ 
રા યમાં િ માિસક ધોરણે કેરોસીનનો જ થો ફાળવવા બાબત 

* ૧૨૭૧૧ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય અ , અન ેનાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષદીઠ રા ય સરકારન ે કે  સરકાર ારા િ માિસક ધોરણ ે
કેરોસીનનો કેટલો જ થો ફાળવવામાં આવેલ છે, અને   

  (૧) પ ક-૧ આ સાથે સામલે છે.  

 (૨)  કેરોસીન ફાળવણી ઘટાડવામાં આવી હોય તો 
પૂરતા જ થો મળેવવા ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ે વષમાં રા ય 
સરકારે ારા શા યાસો કરવામાં આ યા?  

  (૨) છે ા બે વષમાં સબસીડાઈઝ ગસે ડાણ સતત 
વધવાના કારણ ે મશઃ કેરોસીન જ રયાત સામે વપરાશ ઘટતો 
ગયેલ છે તે જ રયાત સંતોષી શકાય તે માણેનો પૂરતો જ થો 

ા  થયેલ છે. આથી કે  સરકાર સમ  વધારાનો જ થો 
ફાળવવાની દરખા ત કરવાની જ રયાત ઉભી થઈ નથી.   

પ ક-૧ 

રા ય સરકારને કે  સરકાર ારા િ માિસક ધોરણે ફાળવવામાં આવલે કેરોસીનનો જ થો આંકડા કી.લી.માં. 
 િ માિસક સમયગાળો  

અ.નં. વષ 
યુઆરી થી 
માચ 

એિ લ થી 
જુન 

જુલાઇ થી 
સ ટે બર 

ઑ ટોબર થી 
ડીસે બર કુલ 

૧ ૨૦૧૭ ૯૪૩૦૮ ૮૬૨૮૦ ૮૬૨૮૦ ૮૫૯૮૦ ૩૫૨૮૪૮ 
૨ ૨૦૧૮ ૭૯૯૮૦ ૭૫૯૮૦ ૬૪૪૮૦ ૫૭૪૮૦ ૨૭૭૯૨૦ 

--------- 
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૯૨ 
રા યમાં નાગ રક પુરવઠા િનગમના ગોડાઉનોને સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાની કામગીરી 

* ૧૨૭૦૭ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠો મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમા ં આવેલ નાગ રક પરુવઠા િનગમના ૨૧૧ 
ગોડાઉનોમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવા સવની કામગીરી 
ડીસે બર-૨૦૧૭ ની િ થિતએ ચાલુ હતી ત ેહકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા  

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
ઉ ત કામગીરી કયા તબ ે છે,  

  (૨) એક પણ ગોડાઉનમાં ન હ.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે પૈકી કેટલા ગોડાઉનોમા ં કેમેરા 
લગાવવાની કામગીરી પુણ થઇ કેટલા ગોડાઉનમાં ઉ ત 
કામગીરી ચાલ ુછે, અન ેકેટલા ગોડાઉનમા ંઉ ત કામગીરી ચાલ ુ
કરવાની બાકી છે, અને   

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૪) ઉ ત બાકી કામગીરી યાં સુધીમાં પુણ કરવામા ં
આવશે?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૯૩ 
પાટણ િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૭૯૩ ી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પાટણ િજ ામા ં
ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તેમનું પશુધન 

હેર ર તા પર અન ેપાંજરાપોળમાં મુકી દે છે તે હકીકત સાચી 
છે અને, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૯૪ 
રા યમાં કપાસ અને મગફળીના ટેકાના ભાવો વધારવા માટેની દરખા ત/રજૂઆત 

* ૧૨૭૨૦ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાં છે ા 
બે વષમાં વષવાર ખેડૂતોને ર ણ પુ ં  પાડવા રા ય સરકારે 
કપાસ અને મગફળીના ટેકાના ભાવો વધારવા માટે ભારત 
સરકાર સમ  યારે યારે દરખા ત કે રજૂઆત કરી, અને   

  (૧) રા ય સરકારે છે ા બે વષમા ંકપાસ અન ેમગફળીના 
ટેકાના ભાવો વધારવા માટે ભારત સરકાર સમ  દરખા ત કરી 
નથી. 

રા યના ખેડૂતોને ભારત સરકારની ટેકાના ભાવની યોજનામા ં
પોષણ મ ભાવો મળે તે માટે ગુજરાત રા ય કૃિષ ભાવ પંચ દર 
વષ ભારત સરકાર ીની સં થા કૃિષ ખચ અને ભાવ પંચ, નવી 
દી હી ને ટેકાના ભાવોની ભલામણ કરે છે. 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય 
સરકાર ારા ભારત સરકાર ીની સં થા કૃિષ ખચ અન ે ભાવ 
પંચ, નવી દી હીને કપાસ અન ે મગફળી સહીતના ખરીફ 
પાકોના ટેકાના ભાવ માટે નીચેની િવગતે દરખા ત કરવામા ં
આવી. 
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 વષ કે  સરકાર ીને દરખા ત કયા તારીખ 
૨૦૧૭-૧૮ ૧૬-૦૧-૨૦૧૭ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૫-૦૨-૨૦૧૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કપાસ અને મગફળીના 
ટેકાના ભાવો વધારવા માટે ભારત સરકારે શુ ં િતભાવ 
આ યો?  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ં
કે  સરકારે કપાસ અને મગફળી માટે નીચે મુજબ ટેકાના 
ભાવો હેર કરેલ. 

વષ 
ટેકાના ભાવ ( ./િ વંટલ) 

મગફળી 
કપાસ 

(લંબતારી) 
કપાસ 

(મ યમતારી) 

૨૦૧૭-૧૮ 
૪૪૫૦ 
( . ૨૦૦ બોનસ સ હત) 

૪૩૨૦ ૪૦૨૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૮૯૦ ૫૪૫૦ ૫૧૫૦ 

  ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના ટેકાના ભાવોન ે
યાન ે લઇ વ  મં ાલય ારા જુદી-જુદી ગુણવ ાના 

કપાસની તો માટે ટેકાના ભાવો ન ી કરવામા ંઆવે છે. જ ે
પૈકી ગુજરાત રા યમા ં મુ ય વે ઉ પાદીત થતી કપાસની 
મ યમતારી, મ યમ-લંબતારી અન ે લંબતારી તો માટે 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ન ી કરેલ 
ટેકાના ભાવો નીચે મુજબ છે. 

પાકનું નામ 
ટેકાના ભાવ ( ./િ વંટલ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, G.Cot.21) ૩૮૨૦ ૪૯૫૦ 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 Hybrid) ૪૧૭૦ ૫૩૦૦ 

લબંતારી કપાસ  
(Shankar-6/10) ૪૨૭૦ ૫૪૦૦ 

 
--------- 

૯૫ 
ભાવનગર િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય અર ઓ 

* ૧૧૬૩૪ ી આર.સી.મકવાણા (મહુવા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ભાવનગર ામા ંસને ૨૦૧૮ ના કેલે ડર વષમા ં
ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી 
અર ઓ આવી,  

  (૧) ૧૦૩ અર ઓ  

 (૨) ઉ ત પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલી 
અર ઓ મંજૂર કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૪૫ અર ઓ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી?  

  (૩) . ૪૪.૦૦ લાખ 

--------- 

૯૬ 
તાપી િજ ામાં િબયારણ-દવાઓના નમુના 

* ૧૧૬૦૪ ી િવનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં 
છે ા બે વષમા ં વષવાર િબયારણ-દવાઓના કેટલા નમનુા 
તાલુકાવાર લેવામાં આ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં 
બે વષમાં વષવાર િબયારણના નમુના તાલુકાવાર નીચનેી 
િવગત ેલેવામાં આ યા, 
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અનુ. 
નં: 

તાલુકો વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-

૨૦૧૭ થી 
ડીસે બર-

૨૦૧૭ 

યુઆરી-
૨૦૧૮ થી 

ડીસે બર-૨૦૧૮ 

કુલ 

૧ વાલોડ ૨૧ ૨૫ ૪૬ 
૨ યારા ૨૯ ૩૩ ૬૨ 
૩ સોનગઢ ૧૨ ૧૩ ૨૫ 
૪ ઉ છલ ૨ ૬ ૮ 
૫ િનઝર ૨૬ ૧૩ ૩૯ 
૬ કુકરમુંડા ૦ ૫ ૫ 
૭ ડોલવણ ૦ ૧૦ ૧૦ 

િજ ાનુ ંકુલ ૯૦ ૧૦૫ ૧૯૫ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ તાપી િજ ામાં બે વષમાં 
વષવાર જતંુનાશક-દવાઓના નમનુા તાલકુાવાર નીચેની 
િવગત ેલેવામાં આ યા, 

અનુ. 
નં: 

તાલુકો વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-

૨૦૧૭ થી 
ડીસે બર-૨૦૧૭ 

યુઆરી-
૨૦૧૮ થી 

ડીસે બર-૨૦૧૮ 

કુલ 

૧ વાલોડ ૯ ૩૦ ૩૯ 
૨ યારા ૧૫ ૪૨ ૫૭ 
૩ સોનગઢ ૧૩ ૨૩ ૩૬ 
૪ ઉ છલ ૪ ૩ ૭ 
૫ િનઝર ૧ ૨૬ ૨૭ 
૬ કુકરમુંડા ૦ ૪ ૪ 
૭ ડોલવણ ૦ ૫ ૫ 

િજ ાનુ ંકુલ ૪૨ ૧૩૩ ૧૭૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલા નમુના માિણત થયા અને કેટલા 
નમુના િબન માિણત થયા, અન ે

  (૨) તે પૈકી તાપી િજ ામા ં િબયારણના ૧૮૯ નમનુા 
માિણત થયા અન ે ૬ નમનુા િબન માિણત થયા, યારે 

જતંુનાશક દવાના ૧૭૩ નમનુા માિણત થયા અને ૨ નમનુા 
િબન માિણત થયા. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબન માિણત નમનુાઓમા ં
ગુણવ ા િનયં ણ અંતગત કોની સામ ે શા પગલા ં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩) ઉ ત િ થિતએ તાપી િજ ામાં િબયારણના લીધેલ 
નમુના પૈકી ૩ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક 
અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ કરવામાં આવેલ છે, ૩ િબન 

માિણત નમનુા માટે જવાબદાર ઉ પાદક અને િવ ેતાઓન ે
કારણ દશક નોટીસ આપેલ છે, યારે જતંુનાશક દવાના લીધેલ 
નમુના પૈકી ૨ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક 
અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ કરવામા ંઆવેલ છે. 

--------- 

૯૭ 
રા ય સરકારે બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૬૩ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારે સરકારી કાય મો માટે ભાડે લીધેલ એસ.ટી. 
િનગમની બસોના ભાડા પેટે કેટલી રકમ વષવાર ચૂકવવાની 
થાય છે, 

  (૧)  ચૂકવવાની થતી રકમ 

૨૦૧૭ . ૫૩,૯૬,૭૬,૦૭૩ 
૨૦૧૮ . ૭,૭૫,૮૬,૬૭૮ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ આ રકમ પૈકી  એસ.ટી. િનગમન ે
કેટલી રકમ યારે ચૂકવવામાં આવી અન ે કેટલી રકમ 
ચૂકવવાની બાકી છે, અને  

  (૨)  

વષ એસ.ટી. િનગમને કેટલી 
રકમ યારે ચૂકવવામાં આવી 

એસ.ટી. િનગમને 
કેટલી રકમ ચૂકવવાની 

બાકી છે 

૨૦૧૭ . ૪૫,૪૦,૨૫,૭૩૬ . ૮,૫૬,૫૦,૩૩૭ 
૨૦૧૮ . ૭,૦૧,૫૭,૮૧૩ . ૭૪,૨૮,૮૬૫  

 (૩) બાકી રકમ કેટલા સમયમાં ચૂકવવાનું આયોજન 
છે? 

  (૩) જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ 
એસ.ટી.િનગમે લેવાની થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન 
હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૯૮ 
રાજકોટ અને જુનાગઢ િજ ામાં ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદીમાં ગેર રિતની ફ રયાદો 

* ૧૨૭૨૨ ી સોમાભાઇ કોળીપટેલ (લ બડી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રાજકોટ અન ેજુનાગઢ િજ ામાં ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં 
ગેર રિતની કેટલી ફ રયાદો સરકારને મળી,  

  (૧) ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદીમાં ગરે રિત બાબતની 
રાજકોટ િજ ામા ૧૨ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ૧૪ નકારા મક 
રજૂઆતો મળેલ છે.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મળલે ફ રયાદો અ વયે શી 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી,  

  (૨) મળેલ રજૂઆતો આગળની ઘટતી કાયવાહી માટે 
નાફેડ, અમદાવાદ તથા થાિનક તં ને મોકલી આપેલ છે.  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની ગરેરીિત સામે આવેલ 
છે, અન ે  

  (૩) નાફેડ ારા ચૂકવણી થાય છે તેથી  ઉપિ થત 
થતો નથી.  

 (૪) ઉ ત મળેલ ફ રયાદો અ વયે જવાબદારો સામ ેશા 
પગલા ભરવામાં આ યા?  

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૯૯ 
રા યમાં કપાસ અને મગફળીના પોષણ મ ભાવો હેર કરવા બાબત 

* ૧૨૭૨૬ ી કનુભાઈ બારૈયા (તળા ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) કે  સરકાર ારા કપાસ તથા મગફળીના પાકના 
ટેકાના ભાવો હેર કરવામા ંઆવ ેછે અને રા ય સરકાર ારા 
પોષણ મ ભાવો િનયત કરી િસ ધ કરવામાં આવે છે ત ે
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) કે  સરકાર ારા કપાસ તથા મગફળી સ હતના 
પાકો માટે ટેકાના ભાવો હેર કરવામાં આવે છે અને િસ ધ 
કરવામા ંઆવે છે. રા ય સરકાર ારા પોષણ મ ભાવો િનયત 
કરવામા ંઆવતા નથી. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
છે ાં બે વષમાં કે  સરકારે ઉ ત પાકોના ટેકાના ભાવ યારે, 
યારે હેર કયા, રા ય સરકારે યારે, કેટલા પોષણ મ ભાવો 
હેર કયા, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કે  સરકારે કપાસ અને મગફળી માટે પ ક-૧ મુજબ ટેકાના 
ભાવો હેર કરેલ. 

ભારત સરકાર ી ારા હેર કરેલ કપાસના ટેકાના ભાવોન ે
યાને લઇ ભારત સરકારના વ  મં ાલય ારા જુદી-જુદી 

ગુણવ ાના કપાસની તો માટે ટેકાના ભાવો ન ી કરવામા ં
આવે છે. જ ે પૈકી ગુજરાત રા યમાં મુ ય વે ઉ પાદીત થતી 
કપાસની મ યમતારી, મ યમ-લંબતારી અને લંબતારી તો 
માટે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ંન ી 
કરેલ ટેકાના ભાવો પ ક-૨ મુજબ છે. 

રા ય સરકાર પોષણ મ ભાવો િનયત કરતી ન હોવાથી ભાવો 
િસ ધ કરવાનો  ઉપિ થત થતો નથી.  
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પ ક-૧  

અ.નં. 
વષ 

( હેરનામાની 
તારીખ) 

ટેકાના ભાવ ( ./િ વંટલ) 

મગફળી 
કપાસ 

(લંબતારી) 
કપાસ 

(મ યમતારી)
૧ 

૨૦૧૭-૧૮ 
૧૩-૬-૧૭ 

૪૪૫૦ 
( . ૨૦૦ બોનસ 
સ હત) 

૪૩૨૦ ૪૦૨૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ 
૧૧-૭-૧૮ 

૪૮૯૦ ૫૪૫૦ ૫૧૫૦ 

પ ક-૨ 

પાકનું નામ 
ટેકાના ભાવ ( ./િ વંટલ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 
મ યમતારી કપાસ 
(V-797, G.Cot.13, G.Cot.21) ૩૮૨૦ ૪૯૫૦ 

મ યમ લંબતારી કપાસ 
(F-414/H-777/J-34 Hybrid) ૪૧૭૦ ૫૩૦૦ 

લબંતારી કપાસ  
(Shankar-6/10) ૪૨૭૦ ૫૪૦૦ 
 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રા ય સરકાર ઉ ત પાકોના 
પોષણ મ ભાવો હેર ન કયા હોય તનેા કારણો શાં છે?  

  (૩) ખેડૂતોને પોષણ મ ભાવો મળી રહે તે માટે ભારત 
સરકાર ારા સમ  દેશ માટે ટેકાના ભાવો હેર કરવામા ંઆવે છે. 

--------- 

૧૦૦ 
નમદા િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૫ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા-શહેર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
નમદા િજ ામાં પશઓુ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ, અન ે  

  (૧) ૮૪  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી ?  

  (૨) ૯૩૧૮  

--------- 

૧૦૧ 
જુનાગઢ િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૪ ી દેવાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
જુનાગઢ િજ ામા ંપશુઓ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૨૧૬ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૨૧૩૬૩ 

--------- 
૧૦૨ 

આણંદ અને બોટાદ િજ ામાં ખેડૂતોના આપધાત 
* ૧૨૭૫૭ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આણંદ અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧) શૂ ય 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 

આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 

આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં

પગલાં લીધાં ? 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે

કાય મ ખેત ઉ પાદન મેળવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે

માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં

મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 

ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦% યાજ ે પાક િધરાણ 

યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 

સહાય યોજનાઓ ારા ખેડૂતોન ેલાભ આપવામાં આવે છે અન ે

કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૧૦૩ 
રા ય સરકારે નવી એસ.ટી. બસો ખરીદવા િનગમને આપેલ મંજુરી 

* ૧૨૬૬૬ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

વષવાર કેટલી નવી એસ.ટી.બસો ખરીદવા વાહન યવહાર 

િનગમને સરકારે મંજુરી આપી, અને 

  (૧)  

વષ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 

વષમાં વષવાર વાહન યવહાર િનગમને સરકારે 

મજુંરી આપેલ નવી એસ.ટી.બસોની સં યા 

૨૦૧૭ ૨૬૨૫ 

૨૦૧૮ ૧૮૬૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી નવી બસો વષવાર ખરીદવામા ં

આવી? 

  (૨)  

વષ વષવાર નવી ખરીદાયેલ બસોની સં યા 

૨૦૧૭ ૨૬૬૯ 

૨૦૧૮ શૂ ય  
--------- 

૧૦૪ 
મ હસાગર િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૪૫ ી રતનિસંહ રાઠોડ (લુણાવાડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત મ હસાગર િજ ામા ં

કુલ કેટલા ેિ ય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૬૭૮ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં

આવી છે, અન ે

  (૨) ` ૬૯,૧૫,૧૦૧ /- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 

--------- 
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૧૦૫ 
કલોલ બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  હેઠળ મંજૂર રકમ 

* ૧૧૬૭૮ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ાની કલોલ બ ર સિમિતને િકસાન ક પવૃ  
યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૧) શૂ ય 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૦૬ 
અરવ ી િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૩૯ ી રાકેશભાઈ શાહ (એિલસિ જ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત અરવ ી િજ ામા ંકુલ 
કેટલા ેિ ય િનદશન ગોઠવવામા ંઆ યા, 

  (૧) કુલ ૪૪૧૪. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) ` ૧,૦૩,૩૪,૨૯૯ /- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૧૦૭ 
ગીરસોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી 

* ૧૨૭૧૪ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગીરસોમનાથ અને જુનાગઢ િજ ામાં મગફળી પકવતા ખેડૂતોન ે
પોષણ મ ભાવો મળી રહે ત ે માટે  કેટલી મગફળીની ટેકાના 
ભાવે ખરીદી કરવામા ંઆવી, 

  (૧) ગીર-સોમનાથ અન ે જુનાગઢ િજ ામા ં નાફેડ ારા 
િનયુ ત ટેટ લેવલ એજસંી મારફત મગફળીની ખરીદીની 
િવગતો નીચે મુજબ છે. 

મ િજ ાનુ ંનામ વષ ટેકાના ભાવ ./િ વંટલ થયેલ ખરીતી 
િ વટંલમા ં

૧ ગીરસોમનાથ ખરીફ ૨૦૧૬ 
ઉ પા દત 

૪૨૨૦ ૨૧૫૦૬૪.૮૦ 

ખરીફ ૨૦૧૭ 
ઉ પા દત 

૪૫૦૦ 
(૪૪૫૦+૫૦ બોનસ) 

૬૧૫૨૩૩.૩૨ 

ખરીફ ૨૦૧૮ 
ઉ પા દત 

૫૦૦૦ 
(૪૮૯૦+૧૧૦બોનસ) 

૧૬૩૭૮૩.૫૫ 

૨ જુનાગઢ ખરીફ ૨૦૧૬ 
ઉ પા દત 

૪૨૨૦ ૧૭૩૬૨૯.૦૫ 

ખરીફ ૨૦૧૭ 
ઉ પા દત 

૪૫૦૦ (૪૪૫૦+૫૦ 
બોનસ) 

૧૫૨૨૪૯૩.૯૬ 

ખરીફ ૨૦૧૮ 
ઉ પા દત 

૫૦૦૦ 
(૪૮૯૦+૧૧૦બોનસ) 

૨૭૬૦૧૧.૦૦ 

 

 (૨) ઉ ત ખરીદીમાં ગેરરીતી થઈ હોવાની હકીકત સાચી 
છે,કે કેમ, અન ે

  (૨) ખરીદી નાફેડ ારા થતી હોઈ મળલે રજૂઆતો નાફેડ, 
અમદાવાદને મોકલી આપલે છે. 

 (૩)  હા, તો ઉ ત ગેરરીિત આચરનાર સામ ેશું પગલા ં
લીધાં ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૦૮ 
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં આર.ટી.ઓ કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૪ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.ન.ં સંવગનંુ નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 

  આર.ટી.ઓ. 
રાજકોટ 

એ.આર.ટી.ઓ 
પોરબંદર 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૨ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસીકયુટર ૦૧ ૦૦ 
૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૫ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૩ 
૭ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૩ ૦૫ 
૮ જનસંપક અિધકારી ૦૨ ૦૦ 
૯ હેડ કલાક ૦૪ ૦૨ 

૧૦ સીનીયર કલાક ૧૧ ૦૨ 
૧૧ જુનીયર કલાક ૩૭ ૦૭ 
૧૨ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૧ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૨ ૦૦ 
૧૫ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૬ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૭ ડાઈવર ૦૧ ૦૧ 
૧૮ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૯ પટાવાળા ૧૧ ૦૨ 
૨૦ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૧૦૧ ૨૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.ન.ં સંવગનું નામ આર.ટી.ઓ. 

રાજકોટ 
એ.આર.ટી.ઓ 

પોરબંદર 
ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસીકયુટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
૭ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૨ ૦૧ ૦૫ ૦૦ 

૮ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૯ હેડ કલાક ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૧૦ સીનીયર કલાક ૦૭ ૦૪ ૦૨ ૦૦ 
૧૧ જુનીયર કલાક ૨૦ ૧૭ ૦૫ ૦૨ 
૧૨ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૭ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૮ નાયક ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૯ પટાવાળા ૦૪ ૦૭ ૦૧ ૦૧ 
૨૦ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૬૩ ૩૮ ૧૭ ૦૭  
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 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવેશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૧૦૯ 
રા યમાં મગફળી અને કપાસના ન ી કરેલ િ િમયમ 

* ૧૨૭૧૬ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી ણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા યમા ં મગફળી અને કપાસના પાક વીમાના 

ીિમયમના કેટલા દર ન ી થયેલ છે, અન ે

  (૧) *પ ક-૧(અ), (બ), અને (ક) મુજબ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ, ઉ ત વષવાર કેટલી 
રકમ રા ય સરકારે કઈ વીમા કંપનીને ીિમયમ પેટે ચૂકવી ? 

  (૨) *પ ક-૨ મુજબ. 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૧૦ 
ઘંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર કરેલ રકમ 

* ૧૧૬૮૨ ી કનુભાઈ  પટેલ (સાણંદ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ં
આવેલ છે, અને 

  (૧) ા.૪૮.૩૩/- લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨) ા.૪૮.૩૩/- લાખ. 

--------- 

૧૧૧ 
ક છ િજ ામાં અમલી ઈન- કુલ યોજનાઓ સમાવેશ 

* ૧૧૫૭૨ ડૉ. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઈન- કુલ યોજના અંતગત ક છ િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે. તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મેળવી ર ા છે, 
અને  

  (૨) ૧૩ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૬૭૨૦ ખેલાડીઓને લાભ આપવામાં આવી ર ો છે. 

 (૩) વષ-૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

સુધીમાં ક છ િજ ામાં કેટલું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) .૭૩,૨૨,૬૨૫/- 

--------- 
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૧૧૨ 
નવસારી િજ ામાં ટેલીઝ મંડપમાં સહાય  

* ૧૧૬૧૩ ી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વેલાવાળા શાકભા  પાકોના વાવેતર માટે ટેલીઝ 
મંડપમાં રા ય સરકાર ારા સહાય આપવામાં આવે છે, ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે 

  (૧) હા  

 (૨)  હા, તો આ યોજના અંતગત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ વષ ૨૦૧૮-૧૯માં નવસારી િજ ામાં કેટલા 
લાભાથ ઓન ેકેટલી સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૧ લાભાથ ઓને . ૧૪,૩૦,૬૭૦/- ની સહાય 

--------- 

૧૧૩ 
પા ક તાન ારા પકડાયેલા માછીમારોના કુટંુબોના વન િનવાહ માટે સહાય  

* ૧૨૭૦૩ ી બાબભુાઈ વા (માંગરોળ) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પાિક તાન ારા 
પકડાયેલા ગુજરાતના માછીમારોના કુટંુબના વન િનવાહ માટે 
રા ય સરકાર ારા કોઈ સહાય આપવામા ંઆવે છે કે કેમ, 

  (૧)  હા. 

 (૨)  હા, તો કેટલી સહાય આપવામા ંઆવે છે, અન ે   (૨) પાિક તાન ારા પકડાયેલા માછીમારોનાં કુટંુબના 
વનિનવાહ માટે રા ય સરકાર ારા િત દન .૧૫૦/- 

લેખે સહાય આપવામાં આવે છે. 
 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમાં વષવાર કેટલા 
માછીમાર કુટંુબોને સહાય ચૂકવવામાં આવી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર માછીમાર 
કુટંુબોને પ ક-૧ િવગત ેસહાય ચૂકવવામાં આવી છે. 

 

પ ક-૧ 
મ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બે 

વષની િવગત. 
માછીમાર કુટંુબની સં યા ચૂકવેલ સહાય. ( .માં) 

૧ તા.૧-૧-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૩૪૪ ૧,૮૮,૧૬,૯૦૦/- 

૨ તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૩૦૭ ૧,૭૧,૦૦,૧૫૦/- 

--------- 

૧૧૪ 
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ  

* ૧૨૮૧૬ ી તભુાઈ ચૌધરી(કપરાડા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ વલસાડ અન ે
નવસારી િજ ામા ંિજ ાવાર છે ા બે વષમા ંખેલ મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ વલસાડ તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 
૨ નવસારી તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૩-૧૧-૨૦૧૮ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ વલસાડ ૧૫,૯૫,૬૬૫/- ૧૭,૫૭,૧૩૦/- 
૨ નવસારી ૨૫,૧૬,૧૨૫/- ૧૭,૨૯,૧૦૫/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૧૫ 
પાટણ િજ ામાં અમલી ઈન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૭૮ ી ગજ િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઈન- કુલ યોજના અંતગત પાટણ િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ,  

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ છે. તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તેનો લાભ મેળવી ર ા છે, 
અને  

  (૨) ૧૨ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૬૧૬૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ા છે. 

 (૩) વષ-૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં પાટણ િજ ામાં કેટલુ ંઅનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) .૭૦,૧૭,૭૫૦/- 

--------- 

૧૧૬ 
રા વ ગાંધી ડ ક ગ વોટર િમશન હેઠળ કે  તરફથી મળેલ રકમ  

* ૧૨૬૭૫ ી મહેશકુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય પાણી પરુવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા વ ગાંધી ડ ક ગ વોટર િમશન હેઠળ કે  
સરકાર તરફથી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે 

  (૧) ના . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી 
રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૧૭ 
ટા સ ટેડીયા ારા અમદાવાદ ખાતે તૈયાર કરેલ ટેડીયમ સુિવધાઓ  

* ૧૨૮૨૯ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી(રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) ટા સ ટેડીયા ારા કાંકરીયા, અમદાવાદની ન ક 
ટેડીયમ ઉભું થયેથી કઈ સુિવધાઓ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

િ થિતએ ઉપલ ધ કરાવાઈ, અને  

  (૧) ટા સ ટેડીયા ારા નીચે મુજબની સુિવધાઓ 
ઉપલ ધ કરાયલે છે. 
વોલીબોલ કોટ, બા કેટબોલ કોટ, કવોશ કોટ, બેડિમ ટન 
કોટ, ટેબલ ટેિનસ કોટ, પૂલ/િબિલયડ ટેબલ, ઓપન એર 
ટેિનસ કોટ, મ ટી પોટસ િપચ, પોટસ સાય સ એ ડ 
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રહેબીલીટેશન સે ટર તમેજ િવિવધ રમતોની સવલતો જવેી કે 
ફૂટસોલ, બેડિમ ટન, બા કેટબોલ, વોલીબોલ, ટેબલ ટેિનસ, 
કેરમ, િબિલયડ, નૂકર, વ યુઅલ ગો ફ, કવોશ, શૂ ટંગ 
રજ, ફૂટબોલ, િ વિમંગ વગેરે ઉપરાંત 

 પોટસ એકેડેમી 

 ફફા (FIFA) ટા ડડનું ફૂટબોલનું આઉટડોર 
ટે ડયમ 

 ઈ ડોર એરક ડીશન અરેના, મુ ય ક વે શન સે ટર 
 બે મીની ક વે શન સે ટર 

 ર ીએશન એ ટીવીટી જવેી કે રે ટોરે ટ/કાફે 

 વી.આઈ.પી. મો 
 બાળકોની રમતગમતનો િવ તાર 
 બોડી ટા ફોમશન સે ટર, યાન, યોગ માટેની 

સવલતો 

 બેઝમે ટ પાક ગ િવગરેે સવલતો 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં ટા સ ટેડીયા 
રમતસંકુલ કે તેન ે સલં  રમત સં થા ારા કઈ રમતો માટે 
કેટલા રમતવીરોને રા યની ટીમોમા ંવષવાર થાન મ ું? 

  (૨) ટા સ ટેડીયા રમતસંકુલ કે તનેે સલં  રમત સં થા 
ારા રમતવીરોને રા યની ટીમોમાં થાન આપવામા ં આવતંુ 

નથી. 
--------- 

૧૧૮ 
મોરબી િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

*૧૨૭૯૯ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા(વાંકાનેર) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)    તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મોરબી િજ ામા ં
ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તેમનું પશુધન 

હેર ર તા પર અન ેપાંજરાપોળમાં મુકી દે છે તે હકીકત સાચી 
છે અને, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 
--------- 

૧૧૯ 
સુરત િજ ામાં િવજતેા ખેલાડીઓને િશ યવૃિ  આપવા બાબત  

* ૧૧૫૮૨ ી અરિવંદ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી(રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧)    તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકાર 
ારા રા ક ાએ િવજતેા થનાર ખેલાડીઓને કોઈ િશ યવૃિ  

આપવાની યોજના અમલમા ંછે કે, કેમ 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત 
િજ ામાં કેટલા િવજતેા ખેલાડીને કેટલી િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવી, અને  

  (૨) છે ા બે વષમા ં નીચે મુજબ િશ યવૃિ  આપવામા ં
આવેલ છે. 

વષ-૨૦૧૭ ૨૪ ખેલાડીઓને .૬૦,૦૦૦/- 
વષ-૨૦૧૮ ૧૯ ખેલાડીઓન ે .૪૭,૫૦૦/-  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે માટે કુલ કેટલો ખચ થયો?   (૩) .૧,૦૭,૫૦૦ 
--------- 
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૧૨૦ 
રા યમાં કેરોસીનના જ થાની જ રયાત 

* ૧૨૭૦૮ ી પૂનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા યમા ંમાિસક કેરોસીનના કેટલા જ થાની જ રયાત 
હતી, 

  (૧) * પ ક-૧ આ સાથે સામેલ છે. 

 (૨) તે સામે કે  સરકાર તરફથી ઉ ત િ થિતએ 
માસવાર કેટલો કેરોસીનનો જ થો ફાળવવામા ંઆ યો, અને  

  (૨) * પ ક-૨ આ સાથે સામેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ં જ થો ઓછો 
ફાળવવામા ંઆ યો હોય તો રાજય સરકારે કે  સરકાર સમ  
યારે પુરતો જ થો આપવા રજૂઆતો કરી? 

  (૩) છે ા બે વષમાં સબસીડાઈઝ ગસે ડાણ સતત 
વધવાના કારણ ે મશઃ કેરોસીન જ રયાત સામે વપરાશ ઘટતો 
ગયેલ છે તે જ રયાત સંતોષી શકાય તે માણેનો પૂરતો જ થો 

ા  થયેલ છે. આથી કે  સરકાર સમ  વધારાનો જ થો 
ફાળવવાની દરખા ત કરવાની જ રયાત ઉભી થઈ નથી.   

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૨૧ 
વલસાડ િજ ામાં જતંનુાશક દવાઓના નમુના 

* ૧૧૬૦૭ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર જતંુનાશક દવાઓના કેટલા 
નમુના તાલુકાવાર લેવામાં આ યા,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ વલસાડ 
િજ ામાં છે ા બે વષમાં વષવાર જતંુનાશક દવાઓના નમનુા 
તાલુકાવાર નીચેની િવગત ેલેવામા ંઆ યા, 

અન.ુ 
નં: 

તાલુકો વષવાર લેવાયેલ નમુના 
યુઆરી-

૨૦૧૭ થી 
ડીસે બર-

૨૦૧૭ 

યુઆરી-
૨૦૧૮ થી 
ડીસે બર-

૨૦૧૮ 

કુલ 

૧ વલસાડ ૩૦ ૩૦ ૬૦ 
૨ પારડી ૨૩ ૩૪ ૫૭ 
૩ વાપી ૦ ૦૬ ૦૬ 
૪ ઉમરગામ ૧૫ ૨૨ ૩૭ 
૫ ધરમપુર ૩૫ ૪૦ ૭૫ 
૬ કપરાડા ૨૨ ૧૬ ૩૮ 
િજ ાનું કુલ ૧૨૫ ૧૪૮ ૨૭૩ 

 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા નમુના માિણત થયા અને કેટલા 
નમુના િબન માિણત થયા, અન ે  

  (૨) ૨૬૯ નમનુા માિણત થયા અન ે

  ૦૪ નમનુા િબન માિણત થયા  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ િબન માિણત નમનુાઓમા ં
ગુણવ ા િનયં ણ અંતગત કોની સામ ે શા પગલા ં લેવામા ં
આ યા?  

  (૩) ઉ ત િ થિતએ લીધેલ નમુના પૈકી ૩ િબન માિણત 
નમુના માટે જવાબદાર ઉ પાદક અને િવ ેતાઓ સામે કોટ કેસ 
કરવામાં આવેલ છે, ૧ િબન માિણત નમુના માટે જવાબદાર 
ઉ પાદક અને િવ ેતાઓને કારણ દશક નોટીસ આપેલ છે.  

--------- 
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૧૨૨ 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૭૮ ી મગંળભાઇ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાઃ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ડાગં અન ે
વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે. 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન િનરી કની 

મંજુર જ યા 
૧ ડાંગ ૦૭ ૧૫ 
૨ વલસાડ ૧૦ ૪૨ 

 કુલ ૧૭ ૫૭ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨  
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ

૧ ડાંગ ૦૨ ૦૫ ૦૯ ૦૬ 
૨ વલસાડ ૦૨ ૦૮ ૧૪ ૨૮ 

 કુલ ૦૪ ૧૩ ૨૩ ૩૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૧૨૩ 
ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઇ યોજના હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ધાનમં ી કૃિષ િસંચાઇ યોજના અંતગત કે  
સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંવષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨) છે ા બે વષમા ંમળેલ રકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં.  વષ રકમ ( . લાખમાં) 

૧. તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧૯૭૮૩૮.૫૫ 

૨. તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૪૪૫૯૦.૪૦ 

 કુલ ૪૪૨૪૨૮.૯૫  
--------- 

૧૨૪ 
સુરત અને તાપી િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૭૭ ી આંનદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સરુત અન ેતાપી 
િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે
પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨ની મંજુર જ યા 
પશુધન િનરી કની 

મંજુર જ યા 

૧ સુરત ૨૫ ૧૧૧ 
૨ તાપી ૧૩ ૬૧ 
 કુલ ૩૮ ૧૭૨ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨) 
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨ 
પશુધન િનરી ક  

  ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

૧ સુરત ૦૯ ૧૬ ૬૭ ૪૪ 
૨ તાપી ૦૬ ૦૭ ૨૯ ૩૨ 
 કુલ ૧૫ ૨૩ ૯૬ ૭૬  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૧૨૫ 
રા યમાં પોટસ સંકુલ તરીકે પસંદ કરેલ શાળાઓ 

* ૧૨૮૩૩ ી અ યકુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય રમત ગમત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં
બાળકોને પોટસ યે િચ વધે અને પોટસમાં િનપુણ બન ે
તે માટે રા ય સરકાર ારા છે ા બે વષમાં પોટસ કૂલ તરીકે 

ાથિમક કે મા યિમક શાળાઓને પસંદ કરેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી શાળાઓને પસંદ 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે

  (૨) ૩૬ 

 (૩) ઉ ત પસંદ કરેલ શાળાઓમાં કયા કારની 
સુિવધાઓ ઉભી કરવામાં આવેલ છે? 

  (૩) રમતગમતન ે લગતી માળખાકીય સુિવધાઓ, 
સાધનો, િનવાસ, પૌિ ક આહાર, વાસ ખચ, ટાઇપે ડ, 
શૈ િણક ફી, હો ટેલ ફી ગણવેશ, પોટસ કીટ, વૈ ાિનક ઢબે 
િન ણાતં કોચ ારા િવિવધ રમતોની તાલીમ સ હતની સિુવધા 
આપવામા ંઆવે છે. 

--------- 

૧૨૬ 
પાટણ િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૯ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ િજ ામાં પશઓુ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૧૮૦ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૨૨૦૩૬ 

--------- 

૧૨૭ 
રા ય સરકારે એસ.ટી.િનગમ પાસે લેવાની િનકળતી રકમ 

* ૧૨૬૪૪ ી વજિેસંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકારે 
એસ.ટી. િનગમ પાસેથી કુલ કેટલી રકમ લેવાની નીકળ ેછે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા ય સરકારે 
એસ.ટી. િનગમ પાસેથી કુલ . ૩૧૭૫.૯૩ કરોડની રકમ 
લેવાની નીકળે છે, 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ લવેાની નીકળતી રકમ પૈકી કેટલી 

રકમ લોનની, લોનના યાજની, પસેે જર ટે ની, મોટર 

હીકલ ટે ની અને અ ય રકમનો સમાવેશ થાય છે, અને 

  (૨) િનગમે રા ય સરકાર ીને તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

િ થિતએ નીચે મુજબની રકમ ચુકવવા પા  થાય છે. 
મ િવગત તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

િ થિતએ રા ય સરકારને 

ચુકવવાની બાકી રકમ 

( . કરોડમાં) 

૧ ચુકવવાની બાકી લોનની રકમ ૩૦૭૩.૮૯ 

૨ ચુકવવાની બાકી લોનના 

યાજની રકમ 

લોનનુ ં ઇિ વટીમા ં પાંતર 

થાય છે. આથી, યાજની 

ગવાઇનો  રહેતો 

નથી. 

૩ ચુકવવાના બાકી પેસે જર 

ટે ની રકમ 

૮૨.૩૯ 

૪ ચુકવવાના બાકી મોટર હીકલ 

ટે ની રકમ 

૧૯.૬૫ 

 કુલ ૩૧૭૫.૯૩  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ એસ.ટી. િનગમ તરફથી છે ા ં બે 

વષમાં રા ય સરકારને કેટલી રકમ મળી? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ એસ.ટી િનગમ તરફથી છે ાં બે 

વષમાં રા ય સરકારને મળલે રકમ. 

વષઃ ૨૦૧૭ વષઃ ૨૦૧૮ 

. ૪૩.૪૫ કરોડ . ૧૨૬.૦૦ કરોડ  
--------- 

૧૨૮ 
ભ ચ િજ ામાં કેળ પાકના વાવતેરમાં સહાય 

* ૧૧૬૩૧ ી દુ ય તભાઇ પટેલ (ભ ચ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) કેળ ( ટ યુ) પાકના વાવેતર માટે બાગાયત ખાતા 

ારા સહાય આપવામાં આવે છે તે હિકકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા તો, ત ે માટે તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

િ થિતએ વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ભ ચ િજ ામા ં કેટલી સહાય 

ચુકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) . ૧,૦૧,૮૫,૬૨૫ /- (એક કરોડ એક લાખ 

પં ચાસી હ ર છ સો પ ચીસ પરુા) 

--------- 

૧૨૯ 
ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની સગવડો ઉભી કરવાની યોજનામાં મંજૂર રકમ 

* ૧૧૬૮૫ ી રમણભાઇ પટેલ (િવ પુર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા એક 

વષમાં મહેસાણા િજ ાની ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની 

સગવડો ઉભી કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ં

આવેલ છે, અને 

  (૧) . ૦૪.૦૦ /- લાખ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં

આવી છે? 

  (૨) . ૦૪.૦૦ /- લાખ 

--------- 
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૧૩૦ 
મ હસાગર િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૧૭ ી કુબેરભાઇ ડ ડોર (સંતરમપુર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત મ હસાગર િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૬૭૮ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) .૬૯,૧૫,૧૦૧/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૧૩૧ 
દાહોદ અને ભ ચ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૯૨ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ દાહોદ અને 
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે
પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨ની મંજુર જ યા 
પશુધન િનરી કની 

મંજુર જ યા 

૧ દાહોદ ૨૨ ૫૯ 
૨ ભ ચ ૨૯ ૧૦૮ 
 કુલ ૫૧ ૧૬૭ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨) 
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨ 
પશુધન િનરી ક  

  ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

૧ દાહોદ ૦૮ ૧૪ ૨૭ ૩૨ 
૨ ભ ચ ૧૫ ૧૪ ૮૫ ૨૩ 
 કુલ ૨૩ ૨૮ ૧૧૨ ૫૫  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
૧૩૨ 

ભાવનગર િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય અર ઓ 
* ૧૧૬૩૫ ી કેશુભાઈ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ભાવનગર િજ ામા ંસન ે૨૦૧૮ ના કેલે ડર વષમા ં
ખાતેદાર ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી 
અર ઓ આવી, 

  (૧) ૧૦૩ અર ઓ 

 (૨) ઉ ત પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
કેટલી અર ઓ મજૂંર કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૪૫ અર ઓ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૪૪.૦૦ લાખ 

--------- 
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૧૩૩ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અતંગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૪૨ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અતંગત છોટા ઉદેપુર િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૨૦૮૪. 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) . ૬૯,૫૩,૦૩૦/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૧૩૪ 
રાજકોટ આરટીઓ કચેરીમાં નવા ન ધાયેલ વાહનો 

* ૧૧૬૭૫ ી ગોિવંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રાજકોટ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાત ે 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક કેલે ડર વષમા ં
કેટલા નવા વાહનો ન ધવામા ંઆ યા, અન ે

  (૧) રાજકોટ આર.ટી.ઓ. કચેરી ખાત ે 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક કેલે ડર વષમા ં
૧,૧૩,૦૬૩ નવા વાહનો ન ધવામાં આ યા. 

 (૨) તેના રિજ ટેશન પેટે આ ગાળા દર યાન કેટલી 
આવક થઈ ? 

  (૨) તેના રિજ ટેશન પેટે આ ગાળા દર યાન  
. ૧૦૯.૩૬/- કરોડ આવક થઈ.  

--------- 

૧૩૫ 
મગફળી ખરીદીમાં ટેકાના ભાવે ગેરરીિતની ફ રયાદો 

* ૧૨૭૫૦ ી હષદકુમાર રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ-૨૦૧૭ માં ખેડૂતોની મગફળી ટેકાના ભાવથી 
કઇ એજ સીઓ મારફત ખરીદવામાં આવી, 

  (૧) ખરીફ વષ ૨૦૧૭ માં ભારત સરકાર ીની એજ સી 
નેશનલ એ ીક ચર કો-ઓપરેટીવ માકટ ગ ફેડરેશન ઓફ 

ડીયા િલ. (નાફેડ) ારા રા ય નોડલ એજ સીઓ ગજુકોટ, 
ગજુકોમાસોલ, બનાસડેરી, સાબરડેરી અને ગુજ ો મારફત 
મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામા ંઆવી. 

 (૨) ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી કરવામા ં થયેલ 
ગેરરીિતની કેટલી ફ રયાદો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
સરકારન ેમળી, અન ે

  (૨) ટેકાના ભાવે મગફળી ખરીદી બાબત ે કુલ ૬૪ 
નકારા મક રજૂઆતો મળલે છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલ ફ રયાદ અ વયે સરકારે શાં પગલા ં
લીધાં ? 

  (૩) મળેલ રજૂઆતો આગળની ઘટતી કાયવાહી માટે 
નાફેડ, અમદાવાદ તથા થાિનક તં ને મોકલી આપેલ છે. 

--------- 

૧૩૬ 
રા યના પાંચ િજ ાઓમાં એનીમલ હો ટેલની થાપના 

* ૧૨૮૧૧ ી અમરીષભાઈ ડેર (રાજુલા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ય સરકારે તા.૨૪-૦૯-૨૦૧૨થી પાંચ િજ ા 
અમરેલી,દાહોદ,તાપી, ક છ અને બનાસકાંઠામાં એિનમલ 
હો ટેલ થાપના માટેની મંજૂરી આપી હેરાત કરી હતી, ત ે
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ યા 
િજ ામાં એિનમલ હો ટેલની થાપના થઈ છે, અને 

  (૨) ક છ િજ ામા ં

 (૩) ઉ ત િ થિતએ યા િજ ામા ં ઉ ત  હો ટેલની 
થાપના કરાઈ નથી અને તેના કારણો શા છે ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ અમરેલી, દાહોદ, તાપી અન ે
બનાસકાંઠા િજ ામા ંએિનમલ હો ટેલની થાપના કરાઈ નથી. 
અમરેલી િજ ામાં ચાડીયા ગામે જમીન નીમ ન થવાથી તથા 
દાહોદ, તાપી અને બનાસકાંઠા િજ ામાં સઘન ય નો કરવા 
છતાં એનીમલ હો ટેલ થાપવાની અર ઓ મળેલ નથી. 

--------- 

૧૩૭ 
આ િવકા નેશનલ રલ લાઈવલીહુડ િમશન બાબતે કે ને કરેલ રજૂઆત/દરખા ત 

* ૧૨૬૯૯ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) વષ-૨૦૧૩ ના કે  સરકારના સામેના પડતર 
 પૈકી આ િવકા નેશનલ રલ લાઈવલીહુડ િમશન બાબત ે

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ રા ય સરકાર ારા કે  
સરકારન ે છે ા બે વષમા ં કેટલી વખત રજૂઆત/દરખા ત 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) કોઈ રજૂઆત/દરખા ત કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અ વયે કે  સરકારે યારે શો િતભાવ 
આ યો? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૩૮ 
રા યમાં સહકારી ટી યુનલના પડતર કેસો 

* ૧૨૭૧૩ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગુજરાત રા ય 
સહકારી ટી યુનલમા ંકેટલા કેસો પડતર છે, અને 

  (૧) ૧૬૮૨ 

 (૨) તે પૈકી ણ વષ કે તેથી વધુ સમયથી પડતર હોય 
તેવા કેટલા કેસો છે, અન ે

  (૨) ૧૩૫૩ 

 (૩) આ કેસોના ઝડપથી િનકાલ કરવા માટે સરકારે શુ ં
કાયવાહી કરી ? 

  (૩) રા ય સરકારે ટી યુનલમા ં બે સ યની બનેલી એક 
એવી ૨ (બે) બે ચની રચના કરેલ છે. હાલમાં બ ે બે ચ 
કાયરત છે. 

--------- 

૧૩૯ 
રા યમાં મનરેગા યોજના હેઠળ કે  પાસે ા ટની માંગણી 

* ૧૨૬૯૬ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ પુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મનરેગા યોજના અતંગત કે  સરકાર પાસેથી વષવાર રા ય 
સરકાર ારા કેટલી ા ટની માગંણી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) મનરેગા યોજના અંતગત કે  સરકાર પાસ ે વષવાર 
રા ય સરકાર ારા ા ટની માંગણી કરવામાં આવતી નથી 
પરંતુ લેબર બજટે આધારે ન ી થયેલ માનવ દન મુજબ કે  
સરકાર ારા ા ટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી ા ટની 
ફાળવણી કરવામાં આવી? 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે  સરકાર ારા નીચે 
દશાવેલ કો ક મુજબ ા ટની ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે. 
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(રકમ િપયા લાખમાં) 
મ નાણાકીય વષ ાંટની િવગત રમાકસ 
૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૪૩૨૩.૮૧ - 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૨૫૦૫.૦૭ - 
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૩૪૫૫.૧૫ તા.૩૧-૧૨-૧૮ની 

િ થિતએ  
--------- 

૧૪૦ 
િવજયનગર બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર કરેલ રકમ 

* ૧૧૬૮૧ ી હતુ કનોડીયા (ઈડર) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં સાબરકાંઠા િજ ાની િવજયનગર બ ર સિમિતન ે
આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧) શૂ ય. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૪૧ 
સલાયા મ ય બંદરની નવીનીકરણ કામગીરી 

* ૧૧૫૬૭ ી ધમ િસંહ ડે  ( મનગર ઉ ર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મનગર 
િજ ાના સલાયા મ ય ઉતરાણ કે ના નવીનીકરણનું કામ 
કયા તબ ામાં છે,  

  (૧) પુણ થયેલ છે.  

 (૨) સલાયા મ ય બંદરના નવીનીકરણના કામ માટે 
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ંકેટલો ખચ થયો છે, અન ે

  (૨) . ૩.૫૯ કરોડ 

 (૩) નવીનીકરણની આ કામગીરી યારે પૂણ કરવામા ં
આવશે?  

  (૩) પુણ થયેલ છે.  

--------- 
૧૪૨ 

છોટા ઉદેપુર િજ ામાં મનરેગા યોજનામાં પેવર લોકની માંગણી 
* ૧૩૦૫૬ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર મનરેગા યોજના 
અંતગત પેવર લોકની કેટલી માગંણીઓ આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
િજ ામાં તાલુકાવાર છે ા બે વષમાં વષવાર મનરેગા યોજના 
અંતગત પેવર લોકની નીચેની િવગત ેમાગંણીઓ આવી. 

મ તાલુકો 

પેવર લોકની માંગણીઓની સં યા 
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭ 

થી 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧
૮ થી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ 
૧ બોડેલી ૦ ૨૧૨ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦ ૫ 
૩ જતેપુર પાવી ૧ ૧૦ 
૪ વાંટ ૦ ૦ 
૫ નસવાડી ૦ ૧૫૧ 
૬ સંખેડા ૦ ૧૨૭ 

કુલ... ૧ ૫૦૫ 
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 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કેટલી 

માંગણીઓ મંજૂર કરવામાં આવી અન ે કેટલી માંગણીઓ 

નામંજૂર કરવામાં આવી, અન ે 

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર નીચેની િવગત ે

માંગણીઓ મંજૂર કરવામાં આવી અને નીચેની િવગત ે

માંગણીઓ નામંજૂર કરવામા ંઆવી. 

મ તાલુકો 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ 

થી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ 
માંગણીઓ 

મંજૂર 
માંગણીઓ 

નામંજૂર 
માંગણીઓ 

મંજૂર 
માંગણીઓ 

નામંજૂર 
૧ બોડેલી ૦ ૦ ૮૨ ૧૩૦ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૫ 
૩ જતેપુર પાવી ૧ ૦ ૦ ૧૦ 
૪ વાંટ ૦ ૦ ૦ ૦ 
૫ નસવાડી ૦ ૦ ૮૬ ૬૫ 
૬ સંખેડા ૦ ૦ ૧૨૭ ૦ 

કુલ... ૧ ૦ ૨૯૫ ૨૧૦  
 (૩) ઉ ત મંજૂર કરવામા ંઆવેલ માંગણી પેટે તાલુકાવાર 

કેટલી રકમ ફાળવવામા ંઆવી?  
  (૩) ઉ ત મંજૂર કરવામા ં આવલે માંગણી પેટે તાલુકાવાર 

નીચેની િવગત ેરકમ ફાળવવામાં આવી. 

 

મ તાલુકો 

માંગણી પેટે તાલુકાવાર ફાળવવામાં 
આવેલ રકમ . 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧

૮ થી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ 
૧ બોડેલી ૦ ૩,૭૯,૯૩,૭૩૯ 
૨ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ 
૩ જતેપુર 

પાવી 
૪,૯૨,૪૧૬ ૦ 

૪ વાંટ ૦ ૦ 
૫ નસવાડી ૦ ૩,૩૨,૯૭,૯૩૮ 
૬ સંખેડા ૦ ૫,૭૦,૮૭,૯૩૮ 

કુલ... ૪,૯૨,૪૧૬ ૧૨,૮૩,૭૯,૬૧૫  
--------- 

૧૪૩ 
રા યમાં નાગ રક પુરવઠા િનગમના આવેલ ગોડાઉનો 

* ૧૨૭૦૯ ી િનરંજન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય અ  અન ેનાગ રક પુરવઠો મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ રા યમા ં

નાગ રક પુરવઠા િનગમના કુલ કેટલા ગોડાઉનો આવેલા છે,  

  (૧) ૨૨૦.  

 (૨) તે પૈકી કેટલા ગોડાઉનમાં દેખરેખ માટે સીસીટીવી 

કેમેરા લગાવેલા છે, અન ે  

  (૨) એકપણ ન હ. 

 (૩) બાકી રહેલ ગોડાઉનમાં યારે સીસીટીવી કેમેરા 

લગાવવામાં આવશે?  
  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી.  

--------- 
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૧૪૪ 
ક છ િજ ામાં અમલી ઇન- કુલ યોજનાનો સમાવેશ 

* ૧૧૫૭૩ ીમતી માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ રા ય સરકાર 

ારા અમલી ઇન- કુલ યોજના અંતગત ક છ િજ ાનો 
સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે,  

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો કેટલી શાળાઓનો સમાવેશ કરવામા ં
તેમજ કેટલા ખેલાડીઓ તનેો લાભ મેળવી ર ા ંછે, અન ે

  (૨) ૧૩ શાળાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે તમેજ 
૬૭૨૦ ખેલાડીઓ લાભ મેળવી ર ાં છે. 

 (૩) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં ક છ િજ ામાં કેટલું અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) .૭૩,૨૨,૬૨૫/–   

--------- 

૧૪૫ 
રા ીય પશુધન વા ય અને રોગ િનયં ણ કાય મ હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૮૧૦ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ીય પશુધન વા ય અને રોગ િનયં ણ 
કાય મ હેઠળ કે  સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે 
કેમ, અને  

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે?  

  (૨)  
વષ મળેલ રકમ . 

૨૦૧૭ ૧૫,૨૯,૯૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૮ ૨૮,૮૫,૬૮,૦૦૦/–  

  
--------- 

૧૪૬ 
ખેડા િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

* ૧૧૬૨૬ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાબાદ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તેિલિબયા ં યોજના અંતગત ખેડા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કેટલી ખેડૂત 
તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી,  

  (૧) તેિલિબયાં યોજના અતંગત ખેડા િજ ામાં તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કુલ ૨૫ ખેડૂત 
તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી. 

 (૨) ઉ ત તાલીમ િશિબરમા ં કેટલા ખેડૂતોએ હાજરી 
આપી, અન ે  

  (૨) આ િશિબરમાં કુલ ૧૩૨૮ ખેડૂતોએ હાજરી આપી.
  

 (૩) તે પેટે કેટલો ખચ થયો?     (૩) તે પેટે કુલ . ૫,૯૩,૪૨૧/–  ખચ થયો.  
--------- 

૧૪૭ 
મહેસાણાની િજ ા ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૧૭૩૯ ી ઋિષકેશ પટેલ (િવસનગર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ િજ ા ાહક 
તકરાર ફોરમ, મહેસાણા વગવાર કેટલી જ યા મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) મંજૂર જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ ૧ ૨ ૧ ૫ ૧ ૧૦ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) ભરાયેલ જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ ૧ ૨ ૧ ૪ ૧ ૯  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ખાલી છે?   (૩) ખાલી જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ - - - ૧ - ૧  

--------- 

૧૪૮ 
અમરેલી અને પોરબંદર િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૮૦૫ ી જ.ે વી. કાકડીયા (ધારી) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમરેલી અને 
પોરબંદર િજ ામાં ધાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો 
તેમનુ ંપશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમા ંમુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૪૯ 
સાબરકાંઠા િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૭૯૬ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સાબરકાંઠા 
િજ ામાં ધાસચારા અને પાણીના અભાવે પશપુાલકો તમેનુ ં
પશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમાં મુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૫૦ 
ખારા પાણીને પીવાલાયક પાણી કરવા માટેનંુ આયોજન 

* ૧૧૭૦૭ ી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં રા ય 
સરકાર ારા પીવા માટે સમુ ના ખારા પાણીને પીવાલાયક 
પાણી કરવા માટે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ,  

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા તો, તેની શી િવગત છે, અન ે    (૨) ગુજરાત રા યના સૌરા  તથા ક છના દ રયાકાંઠાના 
િવ તારો જવેા કે મનગર િજ ાના ડીયા, ગીર સોમનાથ, 
પોરબંદર, ભાવનગર, દેવભૂિમ ારકા, અમરેલી િજ ાના 
પીપાવાવ તથા ક છના માંડવી અન ેમુ ા વગરેે થળો ન ક 
િવિવધ મતાના સી વોટર ડી-સેલીનેશન લા ટ થાિનક 
વ તીની જ રીયાતોને યાને લઈની થાપવા િનણય કરેલ છે. 

 (૩) આ આયોજનથી કેટલા પાણીનો જ થો પીવા માટે 
ઉપલ ધ થનાર છે?  

  (૩) ૩૭૦ એમ.એલ.ડી. 

--------- 
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૧૫૧ 
દાહોદ અને ડાંગ િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૪૦ ી ભાવશેભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ દાહોદ અન ેડાંગ 
િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજૂર થયેલ 
મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ દાહોદ અને ડાગં 
િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજૂર થયેલ 
મહેકમની િવગત નીચ ેમુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયલે મહેકમ 

  એ.આર.ટી.ઓ
. દાહોદ 

એ.આર.ટી.
ઓ ડાંગ 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૨ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૧ 

૩ સહાયક મોટર વાહન 
િનરી ક 

૦૫ ૦૩ 

૪ હેડ કલાક ૦૧ ૦૧ 

૫ સીનીયર કલાક ૦૨ ૦૧ 

૬ જુનીયર કલાક ૦૫ ૦૪ 

૭ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૦ 

૮ ડાઈવર ૦૧ ૦૦ 

૯ પટાવાળા ૦૨ ૦૦ 

 કુલ ૨૩ ૧૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ િજ ાવાર સંવગવાર ભરાયેલ 
અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ
. દાહોદ 

એ.આર.ટી.
ઓ ડાંગ 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ સહાયક મોટર વાહન 
િનરી ક 

૦૫ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

૪ હેડ કલાક ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૫ સીનીયર કલાક ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

૬ જુનીયર કલાક ૦૩ ૦૨ ૦૩ ૦૧ 

૭ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

૮ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૯ પટાવાળા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૧૨ ૧૧ ૦૯ ૦૨  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધી ભરવામાં આવશે?   (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૧૫૨ 
કાલાવડ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૭ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કુલ કેટલી ગામની આતં રક પેયજળ યોજનાઓ અ વય ે

મનગર િજ ાના કાલાવડ તાલુકામા ંયોજનાઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અને  

  (૧) ૦૫ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદાિજત રકમ .૧૧૯.૨૧ લાખ 

--------- 

૧૫૩ 
અમરેલી િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત  

* ૧૩૧૨૫ ી તાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કેટલા ખેડૂતોનો પાક િન ફળ જવાથી તથા ઉ પાદનના પૂરતા 
ભાવ ન મળવાથી અમરેલી િજ ામાં કેટલા ખેડૂતોએ આપઘાત 
કયા, અને  

  (૧)  
વષ આપઘાત કરેલ ખેડૂતોની સં યા 

પાક િન ફળ 
જવાથી 

ઉ પાદનના પુરતા 
ભાવ ન મળવાથી 

૨૦૧૭ ૦ ૦ 
૨૦૧૮ ૨ ૦ 

કુલ            ૨ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતેએ આપઘાત કરનારા કેટલા ખેડૂતોન ે
રા ય સરકારે શી સહાય ચૂકવી છે? 

  (૨) ખેડૂત આપઘાત િક સામા ંરા ય સરકાર ી ારા કોઈ 
સહાય ચુકવવામાં આવતી નથી. 

--------- 

૧૫૪ 
પાટણ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૨ ી ભપુે ભાઈ પટેલ (ઘાટલો ડયા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) પાટણ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલંુ હતું, 

  (૧) પાટણ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૩,૭૯,૫૧૮ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલુ ંહતું, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૮,૮૪,૭૦૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અને  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૩,૨૨,૭૧૪ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૫૫ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરેજ માટેની યોજના  

* ૧૧૬૧૬ ી કિતિસંહ વાધેલા(કાંકરેજ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) શાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ માટે કો ડ 
ટોરેજ માટેની યોજના માટે રા ય સરકાર ારા સહાય 

આપવામા ંઆવે છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલા 
લાભાથ ઓન ેકેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
લાભાથ ની સં યા સહાય 

૩૯ .૩૮,૧૦,૭૦,૮૧૦/-  
(અંકે આડ ીસ કરોડ દસ લાખ 
સી ેર હ ર આઠસો દસ િપયા)  

--------- 

૧૫૬ 
ફીશરમેન ડેવલપમે ટ રીબેટ ઓફ એચએસડી ઓઈલ માટે કે  સરકારની નીિતમાંથી બીપીએલના નો સ દૂર કરવા બાબત 

* ૧૨૭૦૬ ી વ ભભાઈ ધારિવયા ( મનગર ા ય) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ફીશરમેન ડેવલપમે ટ રીબેટ ઓફ એચએસડી 
ઓઈલ માટે કે  સરકારની નીિતમાથંી બીપીએલના નો સ દૂર 
કરવા માટે રા ય સરકારે તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૪ તથા  
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ના રોજ કે  સરકાર સમ  રજૂઆત 
કરેલ, તે હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, . 
             સદરહુ રજૂઆતો ઉપરાતં કે  સરકારની નીિતમાંથી 
બી.પી.એલ ના નો સ દૂર કરવા માટે રા ય સરકાર ારા 
તા.૦૬-૦૧-૨૦૧૦ થી મૂળ દરખા ત કરવામાં આવલે હતી. 

 (૨)  હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ઉ ત 
રજૂઆત બાબતે કે  સરકારનો શો િતભાવ મ ો? 

  (૨) સદરહુ રજૂઆતો અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાં કે  સરકાર તરફથી કોઈ િતભાવ મળેલ નથી. 

--------- 

૧૫૭ 
જુનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ  

* ૧૨૬૫૫ ી ભીખાભાઈ ષી (જુનાગઢ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર જુનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર 
રા ય સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ં
એસ.ટી.બસોની માગંણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧)  
વષ જુનાગઢ ામાં 

કાય મોની સં યા 
પોરબંદર ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૨૮ ૨ 
૨૦૧૮ ૭ ૨ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
 િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

વષ જુનાગઢ િજ ો પોરબંદર િજ ો 
૨૦૧૭ . ૧,૮૩,૯૦,૭૨૩ .૧,૨૯,૬૨૫ 
૨૦૧૮ .૮૬,૨૬,૮૦૨ શૂ ય  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વયે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  
 િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

વષ જુનાગઢ િજ ો પોરબંદર િજ ો 
૨૦૧૭ . ૩૩,૯૧,૩૬૪ શૂ ય 
૨૦૧૮ . ૨,૯૮,૭૨૫ . ૨,૦૦,૨૪૧ 
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જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ે લવેાની 
થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી. 
િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૧૫૮ 
અમરેલી િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ  

* ૧૧૬૫૩ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરંજ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામા ંપશુઓ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૧૭૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૧૬૪૭૩ 

--------- 

૧૫૯ 
નવસારી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૦ ી અનંતકુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ નવસારી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ નવસારી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયલે મહેકમ 

  આર.ટી.ઓ. 
નવસારી 

આર.ટી.ઓ  
( હંમતનગર

) સાબરકાંઠા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૫ 
૪ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૬ ૦૮ 

૫ જનસપંક અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૬ હેડ કલાક ૦૧ ૦૨ 
૭ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૩ 
૮ જુનીયર કલાક ૦૬ ૧૩ 
૯ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૧ 
૧૫ પટાવાળા ૦૧ ૦૪ 
૧૬ વોચમેન ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૨૩ ૪૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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અ.નં. સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ
. નવસારી 

આર.ટી.ઓ 
( હંમતનગર) 
સાબરકાંઠા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
૪ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૬ ૦૦ ૦૮ ૦૦ 

૫ જનસપંક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૬ હેડ કલાક ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 
૭ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 
૮ જુનીયર કલાક ૦૩ ૦૩ ૦૭ ૦૬ 
૯ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ ડાઈવર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૫ પટાવાળા ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૧૬ વોચમેન ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 કુલ ૧૭ ૦૬ ૩૨ ૧૩  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની યા 
િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા અનુસાર 
તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી જ યાઓ 
બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૧૬૦ 
મહેસાણા અને ગાંધીનગર િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૪૯ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મહેસાણા અને ગાંધીનગર િજ ામા ં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા  આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી. બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ મહેસાણા ામાં 

કાય મોની સં યા 
ગાંધીનગર ામા ં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૧ ૫ 
૨૦૧૮ ૧૮ ૨ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અને 

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

મહેસાણા િજ ો  ગાંધીનગર િજ ો 
૨૦૧૭ . ૯૪,૩૮,૩૦૨ , ૨૬,૯૪,૬૮૮ 
૨૦૧૮ . ૧૪,૯૭,૭૮૨ . ૧૦,૮૬,૧૨૯  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશ?ે 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

મહેસાણા િજ ો ગાંધીનગર િજ ો 

૨૦૧૭ . ૬૩,૭૧૪ , ૧૪,૩૫,૩૭૩ 
૨૦૧૮ . ૮,૩૭,૬૩૧ શૂ ય 
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જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ેરકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી. 
િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૧૬૧ 
ખેડા િજ ામાં ખેડૂત તાલીમ િશિબરો 

* ૧૧૬૨૪ ી કેસરીિસંહ સોલંકી (માતર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તેિલિબયા ં યોજના અંતગત ખેડા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ાં બે વષમાં કેટલી ખેડૂત 
તાલીમ િશિબર યોજવામા ંઆવી, 

  (૧) તેિલિબયા ં યોજના અતંગત ખેડા િજ ામા ં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં કુલ ૨૫ 
ખેડૂત તાલીમ િશિબર યોજવામાં આવી.  

 (૨) ઉ ત તાલીમ િશિબરમા ં કેટલા ખેડૂતોએ હાજરી 
આપી, અન ે

  (૨) આ િશિબરમાં કુલ ૧૩૨૮ ખેડૂતોએ હાજરી આપી.  

 (૩) તે પેટે કેટલો ખચ થયો ?   (૩) તે પેટે કુલ . ૫,૯૩,૪૨૧/- ખચ થયો. 
--------- 
૧૬૨ 

ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 
* ૧૨૮૨૬ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિત મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખેડા અન ે
પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ખેડા તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૦૨-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૮ 
૨ પંચમહાલ તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ખેડા ૬૫,૯૯,૯૪૬/- ૭૫,૨૫,૪૧૫/- 
૨ પંચમહાલ ૯૪,૨૦,૧૪૦/- ૫૭,૪૦,૯૬૫/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૬૩ 
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૭૯ ી કરીટકુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પાટણ અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ પાટણ ૩૬ ૭૫ 
૨ મહેસાણા ૩૭ ૧૦૫ 

 કુલ ૭૩ ૧૮૦ 
 



66 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ પાટણ ૧૪ ૨૨ ૨૨ ૫૩ 
૨ મહેસાણા ૦૭ ૩૦ ૧૭ ૮૮ 

 કુલ ૨૧ ૫૨ ૩૯ ૧૪૧  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૧૬૪ 
ગાંધીનગર અને પાટણ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૧૮ ી સુરેશકુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને  સાં કૃિતક વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખલે મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ગાંધીનગર તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૦૬-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૮ 
૨ પાટણ તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૭-૧૦-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ગાંધીનગર ૮૬,૫૧,૬૨૮/- ૮૬,૫૯,૮૩૦/- 
૨ પાટણ ૧૮,૪૪,૯૦૨/- ૨૦,૭૮,૩૯૩/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 

૧૬૫ 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૧ ી ધવલિસંહ ઝાલા (બાયડ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર પશિુચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ અરવ ી ૨૦ ૫૬ 
૨ સાબરકાંઠા ૨૯ ૮૨ 

 કુલ ૪૯ ૧૩૮ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ અરવ ી ૦૯ ૧૧ ૦૭ ૪૯ 
૨ સાબરકાંઠા ૦૯ ૨૦ ૧૫ ૬૭ 

 કુલ ૧૮ ૩૧ ૨૨ ૧૧૬  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૧૬૬ 
પાટણ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૦ ી દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) પાટણ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૩,૭૯,૫૧૮ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૮,૮૪,૭૦૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અને  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૩,૨૨,૭૧૪ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૬૭ 
સુરત િજ ામાં મોબાઈલ યુિનટ મારફતે કસુરવાર યાપારીઓ સામે ચાલતા કેસો 

* ૧૧૭૩૬ ી પુણશ મોદી (સુરત-પિ મ) : માનનીય અ  અન ેનાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત ામા ં તોલમાપ તં  ારા ચાલતા 
મોબાઇલ યુિનટ મારફત ે ૨૦૧૮ ના વષમા ં કેટલા કેસોમા ં
કસુરવાર વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી,  

  (૧) ૧૪૭૧ વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી.  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં થળ પર માંડવાળની 
કાયવાહી થઇ, અન ે

  (૨) ૧૪૭૧ કેસોમાં થળ પર માંડવાળની કાયવાહી થઇ. 

 (૩) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં માંડવાળ િસવાયની 
કાનૂની કાયવાહી થઇ?   

  (૩) શૂ ય.  

--------- 

૧૬૮ 
અમરેલી િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૧ ી વી.ડી.ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામા ંપશુઓ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૧૭૯ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી? 

  (૨) ૧૬૪૭૩ 

--------- 
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૧૬૯ 
તાપી િજ ામાં બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 

* ૧૧૬૯૧ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહુવા) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી  િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં બેઝલાઈન સવ મુજબના કેટલા બી.પી.એલ. 
કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તાપી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં બેઝલાઈન સવ મુજબના નીચે મુજબના 
બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ં
આ યા.     (સં યામાં) 

મ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી તા. 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ 

૧ ૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બેઝલાઈન સવ 
મુજબના કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 
બનાવવામા ંઆ યા, અને  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બેઝલાઈન સવ મુજબના 
નીચે મુજબના બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 
બનાવવામા ંઆ યા.   (સં યામાં) 

મ તાલુકાનુ ં
 નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ 

૧ િનઝર ૦ ૦ ૦ 

૨ કુકરમંુડા ૦ ૦ ૦ 
૩ સોનગઢ ૦ ૦ ૦ 
૪ ઉ છલ ૦ ૦ ૦ 
૫ વાલોડ ૦ ૦ ૦ 
૬ યારા ૦ ૦ ૦ 
૭ ડોલવણ ૦ ૦ ૦ 
 કુલ ૦ ૦ ૦  

 (૩) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) તે માટે ઉ ત િ થિતએ નીચે મુજબનો ખચ કરવામાં 
આ યો. 

( .લાખમાં) 
મ તાલુકાનું 

નામ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ રીમાકસ 

૧ િનઝર ૯૨.૭૬ ૦ ૯૨.૭૬ ૫૬૦૭ યિ તગત શૌચાલયનુ ંબાંધકામ વષ ૨૦૧૬મા ં

કરવામા ં આવેલ જનેા ચુકવણા .૧૨૦૦૦-લેખે 

કુલ રકમ .૬૭૨.૮૪ લાખનું ચુકવ ં વષ 

૨૦૧૭માં કરવામાં આવલે જ ેચુકવ ં વષ ૨૦૧૬મા ં

બાંધવામાં આવેલ યિ તગત શૌચાલયનું દશાવેલ 

છે. વષ ૨૦૧૮માં બી.પી.એલ. કુટંુબોનું ચુકવ  ં

કરવાનું બાકી ન હોઈ વષ ૨૦૧૮મા ંખચની િવગતોમા ં

શૂ ય (૦) દશાવેલ છે. 

૨ કુકરમુંડા ૧૪૭.૯૬ ૦ ૧૪૭.૯૬ 
૩ સોનગઢ ૧૦૦.૫૬ ૦ ૧૦૦.૫૬ 
૪ ઉ છલ ૯૪.૯૨ ૦ ૯૪.૯૨ 
૫ વાલોડ ૬૮.૧૬ ૦ ૬૮.૧૬ 
૬ યારા ૭૮.૮૪ ૦ ૭૮.૮૪ 
૭ ડોલવણ ૮૯.૬૪ ૦ ૮૯.૬૪ 

 
કુલ ૬૭૨.૮૪ ૦ ૬૭૨.૮૪ 

--------- 

૧૭૦ 
ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની સગવડો ઉભી કરવાની યોજનામાં મંજૂર રકમ 

* ૧૧૬૮૬ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં મહેસાણા િજ ાની ખેરાલુ બ ર સિમિતને પાયાની 
સગવડો ઉભી કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ં
આવેલ છે, અને 

  (૧) . ૦૪.૦૦ /- લાખ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨) . ૦૪.૦૦ /- લાખ 

--------- 

૧૭૧ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૬૯૯ ી શૈલેશભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
માં મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું,  

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામા ંનાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૨૭,૯૩,૪૨૯ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ૨૨,૦૦,૯૨૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે?  

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૮,૭૮,૮૪૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૭૨ 

આણંદ િજ ામાં કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત તાલીમ 
* ૧૧૬૨૭ ી મહેશકુમાર રાવલ (ખંભાત) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કૃિષલ ી કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત આણંદ 
િજ ામાં કેટલા ખેડુતોએ સં થાકીય તાલીમમાં ભાગ લીધો, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કૃિષલ ી કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત આણંદ 
િજ ામાં ૧૫૪૭ ખેડુતોએ સં થાકીય તાલીમમાં ભાગ લીધેલ 
છે. 

 (૨) ઉ ત તાલીમમાં કેટલી સં યામાં મ હલા તાલીમાથ  
અને પુ ષ તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો?  

  (૨) ઉ ત તાલીમમાં ૭૯૨ મ હલા તાલીમાથ  અને ૭૫૫ 
પુ ષ તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધેલ છે. 

--------- 

૧૭૩ 
આણંદ િજ ામાં કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત તાલીમ 

* ૧૧૬૨૯ ી ગોિવંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કૃિષલ ી કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત આણંદ 
િજ ામાં કેટલા ખેડુતોએ સં થાકીય તાલીમમાં ભાગ લીધો, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કૃિષલ ી કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત આણંદ 
િજ ામાં ૧૫૪૭ ખેડુતોએ સં થાકીય તાલીમમાં ભાગ લીધેલ 
છે. 

 (૨) ઉ ત તાલીમમાં કેટલી સં યામાં મ હલા તાલીમાથ  
અને પુ ષ તાલીમાથ ઓ એ ભાગ લીધો? 

  (૨) ૭૯૨ મ હલા તાલીમાથ  અન ે ૭૫૫ પુ ષ 
તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધેલ છે. 

--------- 

૧૭૪ 
અરવ ી િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૪૪ ી જગદીશ પંચાલ (િનકોલ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત અરવ ી િજ ામા ંકુલ 
કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામા ંઆ યા,  

  (૧) કુલ ૪૪૧૪  
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 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે  

  (૨) ` ૧,૦૩,૩૪,૨૯૯/–   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી.  
--------- 

૧૭૫ 
વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજનાની અર ઓ 

* ૧૧૭૬૫ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામા ં ી વાજપાઇ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી,  

  (૧) વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઇ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર અગાઉની પડતર સ હત નીચે મુજબ અર ઓ 
આવેલ છે. 

અનુ. તાલુકાનંુ નામ કુલ અર ઓ 
૧ વલસાડ ૨૩૭૨ 
૨ પારડી ૧૦૬૧ 
૩ વાપી ૬૯૩ 
૪ ઉમરગામ ૭૯૭ 
૫ ધરમપુર ૧૦૨૧ 
૬ કપરાડા ૯૫૩ 

કુલઃ ૬૮૯૭ 
તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજૂર કરવામા ંઆવી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨)  
િવગત કુલ અર ઓ 

િજ ા ઉ ોગ ક  ારા બકોને 
ભલામણ કરેલ અર ઓ 

૬૦૫૨ 

બકોએ મંજુર કરેલ અર ઓ ૨૬૮૪  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય મંજુર કરવામાં 
આવી?  

  (૩) .૧૪૫૪.૦૪ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે.
  

--------- 

૧૭૬ 
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં આર.ટી.ઓ કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૩ ી પરષો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સુરે નગર અન ે
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સુરે નગર અન ે
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 

  એ.આર.ટી.ઓ
. સુરે નગર 

એ.આર.ટી.ઓ 
બોટાદ 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૪ 
૪ હેડ કલાક ૦૨ ૦૧ 
૫ સીનીયર કલાક ૦૪ ૦૨ 
૬ જુનીયર કલાક ૦૮ ૦૮ 
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૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૪ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૩૩ ૨૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.ન.ં સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ. 

સુરે નગર 
એ.આર.ટી.ઓ 
બોટાદ 

ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૪ હેડ કલાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૫ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૬ જુનીયર કલાક ૦૭ ૦૧ ૦૮ ૦૦ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઈવર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૪ ૦૯ ૧૬ ૦૪  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવેશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરાવવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૧૭૭ 
છોટાઉદેપુરક િજ ામાં નિવન મીની પાણી પુરવઠા યોજના 

* ૧૧૭૧૭ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) છોટા ઉદેપુર િજ ામા નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
કેટલી નિવન મીની પાણી પુરવઠા યોજના બનાવવાનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવેલ છે, અન ે  

  (૧) કુલ ૧૫૦ નિવન મીની પાણી પુરવઠા યોજના 
બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલી 
પૂણ કરવામા ંઆવેલ છે તથા કેટલા ગામોને પીવાના પાણીનો 
લાભ મળનાર છે?  

  (૨)  
 ૧૦૦ મીની પાણી પરુવઠા યોજનાની કામગીરી 

ગિતમાં છે. 

 ૫૦ મીની પાણી પુરવઠા યોજના ટે ડર ીયા હેઠળ છે. 
 આ મીની પાણી પુરવઠા યોજનાઓ પુણ થતા ૧૪૩ 

ગામ ે૧૫૦ ફળીયાને પીવાના પાણીનો લાભ મળનાર 
છે. 

--------- 
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૧૭૮ 
મહીસાગર િજ ામાં પશુઆરો ય મેળાઓ 

* ૧૧૬૫૦ ી બાબભુાઇ પટેલ (દસ ોઈ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પશુપાલન ખાતા ારા મહીસાગર િજ ામાં કેટલા પશુ આરો ય 
મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યંુ, અન ે

  (૧) ૨૩૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા પશુઓને તેમાં સારવાર 
આપવામા ં આવી અન ે કેટલા પશુઓન ે રસીકરણ કરવામા ં
આ યંુ? 

  (૨) પશુ સારવાર -૭૬,૦૭૧ 
  પશુ રસીકરણ- ૨૪,૯૫૯ 

--------- 

૧૭૯ 
પંચમહાલ િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૩૮ ીમિત સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા યોજના અંતગત પંચમહાલ િજ ામા ં
કુલ કેટલા ે ીય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા,  

  (૧) કુલ ૧૭૪૩  

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે  

  (૨) ` ૫૯,૬૫,૦૦૦/–   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી.  
--------- 

૧૮૦ 
કલોલ બ ર સિમિતએ કસાન ક પવૃ  હેઠળ મંજૂર રકમ 

* ૧૧૬૭૭ ી શંભુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય સહાયક મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગાંધીનગર િજ ાની કલોલ બ ર સિમિતએ િકસાન 
ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, 
અન ે  

  (૧) -શૂ ય-  

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૮૧ 
નમદા િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૬૯૩ ી કેતનભાઇ ઇનામદાર (સાવલી) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ામાં નાણાિકય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) નમદા િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત ૨૮,૪૩,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અને  

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૦,૩૧,૧૬૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અને  
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 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૧૦,૪૯,૦૧૪ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૮૨ 

અરવ ી િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 
* ૧૧૬૯૬ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) અરવ ી િજ ામાં નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) અરવ ી િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૫,૮૦,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૧૦,૬૯,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૪,૭૯,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૩ 
સુરે નગર િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૮૦૦ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સરેુ નગર 
િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તમેનુ ં
પશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમાં મુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ?  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૮૪ 
માંગરોળ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૦ ીમતી સંગીતાબેન પાટીલ (લ બાયત) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત 
િજ ામાં માંગરોળ તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજૂર 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૧૬ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજુર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદાિજત રકમ . ૪૦૪.૬૫ લાખ 

--------- 

૧૮૫ 
રાજકોટ અને મનગર િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૮૦૩ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રાજકોટ અન ે
મનગર િજ ામાં ઘાસચારા અન ેપાણીના અભાવે પશુપાલકો 

તેમનુ ંપશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમા ંમુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે અન ે

  (૧) ના, . 
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 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ?  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૧૮૬ 
સુરે નગર િજ ામાં ખાદી સં થાઓના કારીગરોને સહાય 

* ૧૧૭૬૦ ી ધન ભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ ખાદીની કેટલી મા ય સં થાઓ અિ ત વમાં છે, અને  

  (૧) સુરે નગર િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ ખાદીની ૬૨  (બાસઠ) મા ય સં થાઓ અિ ત વ 
છે. 

 (૨) રા ય સરકાર ારા આ સં થાઓના કારીગરોને કઇ 
કઇ સહાય આપવામાં આવે છે? 

  (૨) (અ) કાંતણ/વણાટ કારીગરોને ઉ પાદન ઉપર 
 બ ર િવકાસ સહાય ૫% 
(બ) િવશેષ વણકરી તથા વણાટ સાધનસહાય 
 િત ચો.મી. ` ૮/- 
 િવશેષ કંતાઇ સહાય િત  આંટી ̀  ૩/- 

--------- 

૧૮૭ 
ખારા પાણીને પીવાલાયક પાણી કરવા માટેનંુ આયોજન 

* ૧૧૭૦૯ ી બાબભુાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમા ં રા ય 
સરકાર ારા પીવા માટે સમુ ના ખારા પાણીને પીવાલાયક 
પાણી કરવા માટે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ,  

  (૧) હા .  

 (૨)  હા તો, તેની શી િવગત છે, અન ે    (૨) ગુજરાત રા યના સૌરા  તથા ક છના દ રયાકાંઠાના 
િવ તારો જવેા કે મનગર ાના ડીયા, ગીર સોમનાથ, 
પોરબંદર, ભાવનગર, દેવભૂિમ ારકા, અમરેલી ાના 
પીપાવાવ તથા ક છના માંડવી અન ેમુ ા વગરેે થળો ન ક 
િવિવધ મતાના સી વોટર ડી-સેલીનેશન લા ટ થાિનક 
વ તીની જ રીયાતોને યાને લઈન ે થાપવા િનણય કરેલ છે. 

 (૩) આ આયોજનથી કેટલા પાણીનો જ થો પીવા માટે 
ઉપલ ધ થનાર છે?  

  (૩) ૩૭૦ એમ.એલ.ડી. 

--------- 

૧૮૮ 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૮૦૬ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભાવનગર અન ે
બોટાદ િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીના અભાવ ે પશુપાલકો 
તેમનુ ંપશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમા ંમુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ?  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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૧૮૯ 
રા યમાં પાક િવમા િ િમયમ ભરવા બાબત 

* ૧૩૧૫૩ ી જવાહરભાઇ ચાવડા (માણાવદર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા યમાં સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ માં રા ય સરકાર 
તથા ભારત સરકાર તરફથી ખેડૂતોનું કેટલું પાક િવમા િ મીયમ 
કઇ િવમા કંપનીઓને ભરવામાં આ યુ છે, અન ે

  (૧) *પ ક -૧ મુજબ 

 (૨) ઉ ત વષમાં વષવાર કઇ િવમા કંપનીઓએ કેટલી 
રકમ વષવાર ખેડૂતોને ચૂકવેલ છે? 

  (૨) *પ ક - ૨ મુજબ 

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૯૦ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં અનાજને કાળા બ રમાં વેચી નાંખવાની ફ રયાદ 

* ૧૩૦૭૦ ી િજ ેશકુમાર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા િજ ામા ં સને ૨૦૧૮માં સ તા 
અનાજની દુકાનોમાંથી અનાજ નહ  આપવાની / ઓછંુ 
આપવાની / દુકાનો બંધ રહેવાની અને અનાજને કાળા 
બ રમાં વેચી નાંખવાની કેટલી ફ રયાદો મળી, 

  (૧) ૬૪ 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ આરોપી સામ ે
શા પગલાં લવેાયા છે, અને  

  (૨) વા મળેલ ગરેરીિતઓ અ વયે નીચે મુજબના 
પગલાં લીધા. 
(૧) . ૧૦,૦૦૦/- પરવાના અનામત રા યસાત. 
(૨) . ૫,૮૨,૮૬૫ /- નો દંડ કરેલ છે. 
(૩) ૨ પરવાના મોકુફ કરેલ છે. 
(૪) ૧ પરવાના રદ કરેલ છે. 

 (૩) ઉ ત ફ રયાદોના િનવારણ માટે શી યવ થા 
કરવામા ંઆવી છે? 

  (૩) રા યક ા, િજ ાક ા તથા તાલુકાક ાએ થી 
પુરવઠા િનરી કોની ટીમ બનાવી અરજદારોની ફ રયાદ અ વયે 
તટ થ તપાસ કરી જવાબદાર સામે કાયદેસર પગલાં ભરવા 
કડક સૂચના આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૯૧ 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૮ ી િ જશે મેર  (મોરબી) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
મોરબી  ૪૮૩૮૧ 
રાજકોટ ૯૭૩૮૨ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
િજ ો 

 
મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

મોરબી  ૩૨૭ ૩૯૧ 
રાજકોટ ૧૪૫૭૧ ૧૨૦૨૫  
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 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  
િજ ો 

 
મંજુર અર ઓની 

સં યા 
નામંજુર 

અર ઓની 
સં યા 

રીમાકસ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

મોરબી  ૨૨૫ ૨૩૩ ૧૦૨ ૧૫૮ - 

રાજકોટ ૬૬૮૪ ૭૬૯૦ ૭૬૫ ૦૦ વષ ૨૦૧૭માં ૭૧૨૨ તથા 
વષ ૨૦૧૮માં ૪૩૩૫ એમ 
કુલ ૧૧૪૫૭ અર ઓ રદ 
કરેલ છે.  

--------- 
૧૯૨ 

પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત 
* ૧૨૭૫૧ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય કૃિષમં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધા?ં 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦ % યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અને ક  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૧૯૩ 
અરવ ી િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૬૯૫ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) અરવ ી િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતુ,ં 

  (૧) અરવ ી િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૫,૮૦,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૧૦,૬૯,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૪,૭૯,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે.  

--------- 
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૧૯૪ 
ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર કરેલ રકમ 

* ૧૧૬૮૩ ી હસમુખભાઈ પટેલ (અમરાઈવાડી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ં
આવેલ છે, અને 

  (૧) . ૪૮.૩૩/- લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે ? 

  (૨) . ૪૮.૩૩/- લાખ. 

--------- 

૧૯૫ 
રા યમાંથી ગીર ગાયનું થળાંતર કરવા પર િતબંધ 

* ૧૨૮૦૭ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાંથી ગીર 
ગાયની બી  રા યોમાં થળાંતર કરવા પર િતબંધ મકુવામાં 
આવેલ છે, તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િતબંધ યારે મુકવામાં આવેલ 
છે, 

  (૨) તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩થી 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમા ં રા યમાંથી કેટલી 
ગીર ગાય અ ય રા યોમાં ગેરકાયદેસર થળાંતર કરવાનુ ં
સરકારના યાન ેઆ યંુ, અન ે

  (૩) ૬૪ ગીર ગાયો. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ ગેરકાયદેસર ગીર ગાયનું અ ય 
રા યમાં થળાતંર કરનાર સામે શા પગલાં લીધાં ? 

  (૪) આ માટે જવાબદાર જણાયેલ તમામ સામ ે
િનયમોનુસાર કાયવાહી સબંિધત કચેરીઓ (અ) કલે ટર ી, 
જૂનાગઢ (બ) કલે ટર ી, રાજકોટ અન ે (ક) િજ ા પોલીસ 
અિધ ક ી, વડોદરાને જણાવવામાં આવલે છે. 

--------- 

૧૯૬ 
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં આર.ટી.ઓ કચેરીનું મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૨ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. 
સંવગનું  

નામ 

મંજૂર થયેલ મહેકમ 
અમદાવાદ િજ ાની કચેરીઓ  

આર.ટી.ઓ. 
અમદાવાદ 

(સુભાષ ીજ) 

એ.આર.ટી.ઓ 
અમદાવાદ 

(પૂવ)(વ ાલ) 

એ.આર.ટી.ઓ 
અમદાવાદ 

( ા ય)(બાવળા

એ.આર.ટી.ઓ 
ગાંધીનગર 

 

૧ ાદેિશક વાહન 
યવહાર 

અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક 
વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન 
ોસીકયુટર 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ હસાબી 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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૬ વહીવટી 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૭ મોટર વાહન 
િનરી ક 

૧૫ ૧૦ ૦૪ ૦૪ 

૮ સહાયક મોટર 
વાહન િનરી ક 

૨૧ ૦૯ ૦૪ ૦૯ 

૯ જનસંપક 
અિધકારી 

૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૧૦ હેડ કલાક ૧૦ ૦૪ ૦૨ ૦૨ 

૧૧ સીનીયર કલાક ૨૨ ૦૬ ૦૪ ૦૬ 
૧૨ જુનીયર કલાક ૮૭ ૧૫ ૦૫ ૧૬ 

૧૩ હસાબનીશ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૭ સંશોધન 

મદદનીશ 
૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ આંકડા મદદનીશ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૧૯ ડાઈવર ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨૦ નાયક ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૧ પટાવાળા ૨૦ ૦૫ ૦૦ ૦૪ 

૨૨ વોચમેન ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૧૦ ૫૬ ૨૬ ૪૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
૦૦અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ અમદાવાદ િજ ાની કચેરીઓ  

આર.ટી.ઓ. 
અમદાવાદ 

(સુભાષ ીજ) 

એ.આર.ટી.ઓ 
અમદાવાદ 

(પૂવ)(વ ાલ)  

એ.આર.ટી.ઓ 
અમદાવાદ 

( ા ય)(બાવળા) 

એ.આર.ટી.ઓ 
ગાંધીનગર 

 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન 
યવહાર 

અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક 
ાદેિશક વાહન 
યવહાર 

અિધકારી 

૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન 
ોસીકયુટર 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ હસાબી 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ વહીવટી 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ મોટર વાહન 
િનરી ક 

૧૫ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

૮ સહાયક મોટર 
વાહન િનરી ક 

 ૧૯ ૦૨ ૦૯ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૭ ૦૨ 

૯ જનસંપક 
અિધકારી 

૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૧૦ હેડ કલાક ૦૭ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

૧૧ સીનીયર કલાક ૧૬ ૦૬ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૫ 

૧૨ જુનીયર કલાક ૫૩ ૩૪ ૦૯ ૦૬ ૦૦ ૦૫ ૧૨ ૦૪ 

૧૩ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ સંશોધન 
મદદનીશ 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ આંકડા 
મદદનીશ 

૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૧૯ ડાઈવર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦ નાયક ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૧ પટાવાળા ૧૩ ૦૭ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 

૨૨ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૧૪૩ ૬૭ ૩૯ ૧૭ ૦૯ ૧૭ ૩૨ ૧૩  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરાવવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૧૯૭ 
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૧૭ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ તાપી અને ડાંગ 
િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ તાપી તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 
૨ ડાંગ તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ તાપી ૪૬,૯૧,૬૮૯/- ૧૭,૯૨,૧૩૭/- 
૨ ડાંગ ૧૬,૧૩,૬૮૨/- ૧૫,૭૭,૦૪૦/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૯૮ 
અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૧ ી હંમતિસંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર અમદાવાદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી.બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧) 
વષ અમદાવાદ િજ ામાં 

કાય મોની સં યા 
પંચમહાલ િજ ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૨૬ ૨૧ 

૨૦૧૮ ૨૭ ૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે  

  (૨)  
 િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

વષ અમદાવાદ િજ ો પંચમહાલ િજ ો 
૨૦૧૭ .૬,૫૬,૮૦,૪૨૨ .૧,૬૩,૪૮,૮૬૩ 
૨૦૧૮ .૧,૩૮,૨૨,૧૫૨ .૭,૯૮,૨૬૩  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  
 િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

વષ અમદાવાદ િજ ો પંચમહાલ િજ ો 
૨૦૧૭ .૧,૨૫,૪૭,૮૯૮ . ૬૪,૦૮,૬૨૫ 
૨૦૧૮ .૨,૦૫,૬૦,૯૯૩ .૨,૨૫,૪૧૭ 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 
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૧૯૯ 
વડોદરા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

* ૧૧૭૪૬ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ંપેકેટ ઉપર 
છાપલેી િકંમત કરતાં વધારે િકંમત વસલૂ કરવા બાબતે કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેકાયવાહી કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૩૬ યાપારી એકમો સામે કાયવાહી કરવામાં આવી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલો દંડ વસુલ કરવામા ંઆ યો?   (૨) . ૭૬૦૦૦/- (અંકે િપયા છો રે હ ર) દંડ 
વસુલ કરવામા ંઆ યો. 

--------- 

૨૦૦ 
ભ ચ, વાગરા અને આમોદ તાલુકાના ગામોને સરફેસ સોસ ડવાનંુ આયોજન 

* ૧૧૭૧૪ ી હષ સંઘવી (મજુરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભ ચ, વાગરા 
અને આમોદ તાલુકાના ગામોને સરફેસ સોસ આધારીત જુથ 
પાણી પુરવઠા યોજનામાં ડવાનું આયોજન છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તમેાં ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોનો 
સમાવેશ થયેલ છે, અને 

  (૨) આયોજન કરેલ વૈકિ પક યોજનામા ં સમાવેશ 
ગામોની તાલુકાવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

અન.ુ તાલુકો વૈકિ પક 
યોજનામાં  સમાિવ  ગામો 

૧ ભ ચ ૩૮ 

૨ વાગરા ૪૪ 

૩ આમોદ ૧૯  

 (૩) આ આયોજનની અંદાિજત રકમ કેટલી છે ?    (૩) યોજનાની અંદા ત િકંમત .૧૩૯.૬૬ કરોડ છે. 

--------- 

૨૦૧ 
અમરેલી િજ ામાં પશુ િતય આરો ય સારવાર કે પ 

* ૧૧૬૫૨ ી કાંતીભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી િજ ામા ંપશુઓ માટે કેટલા િતય આરો ય સારવાર 
કે પનું આયોજન કરવામાં આ યંુ છે, અન ે

  (૧) ૧૭૯. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તેમાં કેટલા પશુઓને સારવાર 
આપવામા ંઆવી ? 

  (૨) ૧૬૪૭૩. 

 
--------- 
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૨૦૨ 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૩ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટંકારા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર રા ય સરકાર 

ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી. બસોની માગંણીઓ 
કરી મળેવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ મોરબી િજ ામાં 

કાય મોની સં યા 
રાજકોટ િજ ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૩ ૨૮ 
૨૦૧૮ ૩ ૧૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

 મોરબી િજ ો રાજકોટ િજ ો 
૨૦૧૭ .૨૩,૯૫,૦૬૩ .૪,૭૧,૦૨,૦૯૯ 
૨૦૧૮ .૧,૮૧,૫૦૪ .૧,૦૦,૪૮,૪૩૦  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

 મોરબી િજ ો રાજકોટ િજ ો 
૨૦૧૭ .૭,૬૬,૯૧૮ .૮૭,૧૬,૩૬૮ 
૨૦૧૮ શૂ ય .૫૭,૩૭૯ 

 જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી. િનગમ ે
લેવાની થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી. િનગમન ેસંબંિધત નથી. 

--------- 

૨૦૩ 
ખેડા અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત 

* ૧૨૭૫૮ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ખેડા અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧)  

િજ ાનંુ નામ 
આપઘાત કરેલ ખેડૂતોની સં યા 

કુલ 
વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

ખેડા ૦ ૦ ૦ 
દેવભૂિમ ારકા ૦ ૧ ૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોન ેકોઇ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ,  

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધાં ? 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦ % યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડુતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 
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૨૦૪ 
ક છ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય અર ઓ 

* ૧૧૬૩૭ ી િવરે િસંહ ડે  (માંડવી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં સન ે૨૦૧૮ કેલે ડર વષમા ંખાતેદાર 
ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અર ઓ 
આવી, 

  (૧) ૯૩ અર ઓ. 

 (૨) ઉ ત પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
કેટલી અર ઓ મજૂંર કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૩૮ અર ઓ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૩૮.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૦૫ 
ઉના તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૩૦ ી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આંત રક પયેજળ યોજનાઓ અ વયે ગીર 
સોમનાથ િજ ાના ઉના તાલુકામા ં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજુર 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ. 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદાિજત રકમ .૧૨૩.૯૭ લાખ. 

--------- 

૨૦૬ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં કો ડ ટોરેજ માટેની યોજના 

* ૧૧૬૧૫ ી શશીકાંત પં ા (ડીસા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) શાકભા  અને ફળ પાકોના સં હ માટે કો ડ 
ટોરેજ માટેની યોજના માટે રા ય સરકાર ારા સહાય 

આપવામા ંઆવે છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો વષ ૨૦૧૮-૧૯ માં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ સુધીમાં બનાસકાંઠા િજ ામાં કેટલા લાભાથ ઓન ે
કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
લાભાથ ની 

સં યા 
સહાય 

૩૯ .૩૮,૧૦,૭૦,૮૧૦/- (અંકે આડ ીસ કરોડ 
દસ લાખ સી ેર હ ર આઠસો દસ િપયા)  

--------- 

૨૦૭ 
ભ ચ અને અરવ ી િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૨૮ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબુંસર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ભ ચ અન ે
અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ભ ચ અન ે
અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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અ. 
નં. 

સંવગનું નામ મંજૂર થયલે મહેકમ 
એ.આર.ટી.ઓ

. ભ ચ 
એ.આર.ટી.ઓ

. અરવ ી 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૨ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૯ ૦૬ 

૪ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ 
૫ સીનીયર લાક ૦૪ ૦૨ 
૬ જુનીયર લાક ૧૭ ૦૬ 
૭ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૦ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 

૧૨ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૫ ૦૧ 
૧૪ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૪૯ ૨૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ. 
નં. 

સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ
. ભ ચ 

એ.આર.ટી.ઓ
. અરવ ી 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૯ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

૪ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ સીનીયર લાક ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૬ જુનીયર લાક ૦૯ ૦૮ ૦૪ ૦૨ 
૭ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૩ પટાવાળા ૦૧ ૦૪ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૩૧ ૧૮ ૧૪ ૦૭  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૨૦૮ 
સૌ માટે આવાસ યોજના હેઠળ કે  તરફથી મળેલ ા ટની રકમ 

* ૧૨૭૦૦ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ામ િવકાસ િવભાગ હ તક સૌ માટે આવાસ 
યોજના (એમ.ઓ.પી.યુ.એ.) અંતગત ભારત સરકાર તરફથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી ા ટની રકમ મળેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ ધાનમં ી 
આવાસ યોજનામાં મળેલ ા ટની રકમની િવગત નીચે મુજબ 
છે. 

મ નાણાંકીય વષ મળેલ ા ટ ( .લાખમાં) 
૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૦૧૮૬ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૨૭૪૩ 
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૨૯૬૩ 
 કુલ ૨૦૫૮૯૨ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મળલે ા ટમાંથી વષવાર કેટલા 
આવાસો બાંધવાનુ ંન ી કરવામા ંઆ યંુ હતું, 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ 
વષવાર નીચે મુજબના આવાસો બાંધવાનો લ યાંક ફાળવવામા ં
આવેલ છે. 

મ વષ લ યાંક 
૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૧૩૫૯૫ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૯૧૧૦૮ 
૩ ૨૦૧૮-૧૯* - 
 કુલ ૨૦૪૭૦૩ 

* વષઃ ૨૦૧૮-૧૯ માટે લ યાંક ફાળવેલ નથી. 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કેટલા આવાસો બાંધવામા ં
આ યા અન ેકેટલા બાકી છે, અને 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ 
વષવાર પૂણ થયેલ અન ે બાકી રહેલ આવાસોની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

મ વષ પૂણ થયલે 
આવાસો 

બાકી રહેલ 
આવાસો 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૮૬૯૧૪ ૨૬૪૮૧ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૨૦૧૦ ૨૯૦૯૮ 
 કુલ ૧૪૮૯૨૪ ૫૫૫૭૯  

 (૪) ઉ ત બાકી રહેલ આવાસોની કામગીરી કેટલા 
સમયમા ંપૂણ કરવામાં આવશે ? 

  (૪) ધાનમં ી આવાસ યોજનાની ગાઇડલાઇન મુજબ 
લાભાથ એ આવાસ બાંધકામ તે કરવાનું હોય છે આથી 
આવાસો વહેલી તકે લાભાથ  ારા પૂણ થશે. 

--------- 

૨૦૯ 
આણંદ અને નમદા િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૮ ી કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર આણંદ અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર રા ય સરકાર 

ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી. બસોની માગંણીઓ 
કરી મળેવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ આણંદ ામાં 

કાય મોની સં યા 
નમદા ામાં 

કાય મોની સં યા 
૨૦૧૭ ૭ ૧૯ 
૨૦૧૮ ૪ ૧૩ 

 



85 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

 આણંદ િજ ો નમદા િજ ો 
૨૦૧૭ .૩૫,૧૨,૬૭૧ .૭૫,૮૭,૫૭૨ 
૨૦૧૮ .૧૮,૪૨,૦૮૪ .૬,૭૯,૪૬૨  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

 આણંદ િજ ો નમદા િજ ો 
૨૦૧૭ .૧,૧૬,૫૨૪ .૧૦,૫૦,૧૭૩ 
૨૦૧૮ શૂ ય .૨,૧૫,૫૯૩ 

 જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી. િનગમન ે
લેવાની થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી. િનગમન ેસંબંિધત નથી. 

--------- 

૨૧૦ 
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૪૩ ી ેમિસંહભાઈ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ નમદા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ નમદા અન ે
છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ મંજૂર થયલે મહેકમ 
એ.આર.ટી.ઓ. 

રાજપીપળા 
(નમદા) 

એ.આર.ટી.ઓ
. છોટાઉદેપુર 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૨ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૩ ૦૪ 

૪ હેડ લાક ૦૧ ૦૧ 
૫ સીનીયર લાક ૦૨ ૦૩ 
૬ જુનીયર લાક ૦૩ ૦૬ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૮ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ 
૯ પટાવાળા ૦૩ ૦૨ 
 કુલ ૧૬ ૨૧ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ
. રાજપીપળા 

(નમદા) 

એ.આર.ટી.ઓ
. છોટાઉદેપુર 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
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૪ હેડ લાક ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૫ સીનીયર લાક ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૨ 
૬ જુનીયર લાક ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૩ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૮ ડાઇવર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૯ પટાવાળા ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

 કુલ ૦૮ ૦૮ ૧૨ ૦૯  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૧૧ 
સુરત ામાં મોબાઇલ યુિનટ મારફતે યાપારીઓ સામે ચાલતા કેસો 

* ૧૧૭૩૮ ીમતી ઝંખના પટેલ (ચોયાસી) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત ામા ં તોલમાપ તં  ારા ચાલતા 
મોબાઇલ યુિનટ મારફત ે ૨૦૧૮ ના વષમા ં કેટલા કેસોમા ં
કસુરવાર વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી,  

  (૧) ૧૪૭૧ વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી.  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં થળ પર માંડવાળની 
કાયવાહી થઇ અને,  

  (૨) ૧૪૭૧ કેસોમાં થળ પર માંડવાળની કાયવાહી થઇ. 

 (૩) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં માંડવાળ િસવાયની 
કાનૂની કાયવાહી થઇ?   

  (૩) શૂ ય.  

--------- 
૨૧૨ 

ભ ચ, વાગરા અને આમોદ તાલુકાના ગામોને સરફેસ સોસ ડવાનંુ આયોજન 

* ૧૧૭૧૫ ી મુકેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભ ચ, વાગરા 
અને આમોદ તાલુકાના ગામોને સરફેસ સોસ આધારીત જુથ 
પાણી પુરવઠા યોજનામાં ડવાનું આયોજન છે તે હકીકત 
સાચી છે  

  (૧) હા, .  

 (૨)  હા, તો તેમાં ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોનો 
સમાવેશ થયેલ છે, અન ે  

  (૨) આયોજન કરેલ વૈકિ પક યોજનામા ં સમાવેશ 
ગામોની તાલુકાવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

અનંુ તાલુકો વૈકિ પક યોજનામાં 
સમાિવ  ગામો 

૧ ભ ચ ૩૮ 
૨ વાગરા ૪૪ 
૩ આમોદ ૧૯  

 (૩) આ આયોજનની અંદાિજત રકમ કેટલી છે?    (૩) યોજનાની અંદા ત ક મત .૧૩૯.૬૬ કરોડ છે.  

--------- 
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૨૧૩ 
ગાંધીનગર અને ક છ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૩ ડૉ. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે,  

  (૧)  
ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ  બી.પી.એલ કુટંુબો 
ગાંધીનગર ૪૪૫૩૫ 
ક છ ૧૦૫૭૧૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે 

  (૨)  

ો મળેલ અર ઓની સં યા 
૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ગાંધીનગર ૬૦ ૩૭ 
ક છ ૫૦ ૧૪૦  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

ો 
મંજુર અર ઓની  

સં યા 
નામંજુર અર ઓની 

સં યા રીમા સ 
વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

ગાંધીનગર ૧ ૨ ૫૯ ૩૫ વષ ૨૦૧૮માં 
૪ અર ઓ 
રદ કરેલ છે. 

ક છ ૪૯ ૧૦૮ ૧ ૨૮ 

 
--------- 

૨૧૪ 
રાજકોટ િજ ામાં પીવાના પાણી માટે બોર શારકામની અર ઓ 

* ૧૧૭૧૧ ી અરિવંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પુવ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) વષ ૨૦૧૮-૧૯ દર યાન તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની િ થિતએ રાજકોટ િજ ામાં પીવાના પાણી માટે બોર 
શારકામની કેટલી અર ઓ મળી,   

  (૧) કુલ ૧૦૫ અર ઓ.  

 (૨) ઉ ત અર ઓ અ વયે ઉ ત િ થિતએ શી 
કાયવાહી હાથ ધરવામા ંઆવી, અને  

  (૨) 
 કુલ-૧૦૫ અર ઓનું સવ ણ કામગીરી પૂણ 

 કરવામા ંઆવેલ છે. 

 ૯૨ ગામોમાં ૧૧૨ બોરનંુ શારકામ કરવાનું થાય છે. 

 ૪૮ ગામોમાં ૫૬ બોરનંુ શારકામ પૂણ કરવામા ં
 આવેલ છે. બાકીની તમામ કામગીરી માચ ૨૦૧૯ 
 સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન છે. 

 (૩) ઉ ત કામગીરી ારા કેટલા ગામોને પીવાના 
પાણીનો લાભ મળનાર છે ?  

  (૩) ૯૨ ગામોને લાભ મળનાર છે.  

--------- 



88 

૨૧૫ 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૪ ી િવણભાઈ મુસ ડયા (કાલાવડ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી.બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧) 

વષ મનગર ામાં 
કાય મોની સં યા 

દેવભૂિમ ારકા ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૩ ૬ 
૨૦૧૮ ૫ ૨ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે  

  (૨)  

વષ 
િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

મનગર િજ ો દેવભૂિમ ારકા િજ ો 
૨૦૧૭ . ૪૨,૮૮,૫૭૨ .૧,૬૨,૨૫,૮૯૮ 
૨૦૧૮ .૩,૬૮,૯૫૧ . ૫૩,૨૧૪  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  

વષ 
િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

મનગર િજ ો દેવભૂિમ ારકા િજ ો 
૨૦૧૭ . ૫૧,૪૯,૭૩૫ . ૪૩,૪૭,૩૩૦ 
૨૦૧૮ . ૩૯,૯૫૦ શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ેરકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી. 
િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૨૧૬ 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં પાક બચાવવા તારની વાડની યોજના 

* ૧૩૧૩૬ ડૉ. અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તારીખ : ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં અનુસિૂચત 
જન િતના કેટલા ખેડૂતોને જગંલી ાણીઓથી પાક બચાવવા 
તારની વાડની યોજનામાં િજ ાવાર અને તાલુકાવાર લાભ 
આપવામા ંઆ યો, અન ે  

  (૧)                    અરવ ી િજ ોઃ 

તાલુકાનંુ 
નામ 

તા.૧-૪-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ની 

િ થિતએ અનુસૂિચત 
જન િતના  

લાભાથ ની સં યા 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ અનુસૂિચત 

જન િતના 
લાભાથ ની સં યા 

િભલોડા ૮ ૭ 
મેઘરજ શૂ ય ૧૦ 
માલપુર શૂ ય શૂ ય 
મોડાસા શૂ ય શૂ ય 
બાયડ શૂ ય શૂ ય 
ધનસુરા શૂ ય શૂ ય 

કુલ ૮ ૧૭ 
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સાબરકાંઠા િજ ોઃ 

તાલુકાનું 
નામ 

તા.૧-૪-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ની 

િ થિતએ અનુસૂિચત 
જન િતના  

લાભાથ ની સં યા 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ અનુસૂિચત 

જન િતના 
લાભાથ ની સં યા 

પોસીના શૂ ય શૂ ય 
ખેડ ા શૂ ય શૂ ય 
ઈડર શૂ ય શૂ ય 

ાંિતજ શૂ ય શૂ ય 
વડાલી શૂ ય શૂ ય 
િવજયનગર શૂ ય શૂ ય 
હં મતનગર શૂ ય શૂ ય 

કુલ શૂ ય શૂ ય 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બ ે વષમાં વષવાર અન ે
તાલુકાવાર કેટલી રકમનો ખચ કરવામા ંઆ યો?   

  (૨)  અરવ ી િજ ોઃ 

તાલુકાનું 
નામ 

તા.૧-૪-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ની 

િ થિતએ થયેલ ખચ 
. લાખમા ં

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ થયેલ ખચ 

. લાખમા ં
િભલોડા ૫.૩૫ ૭.૦૨ 
મઘેરજ શૂ ય ૭.૨૦ 
માલપરુ શૂ ય શૂ ય 
મોડાસા શૂ ય શૂ ય 
બાયડ શૂ ય શૂ ય 
ધનસુરા શૂ ય શૂ ય 

કુલ ૫.૩૫ ૧૪.૨૨ 

સાબરકાંઠા િજ ોઃ 

તાલુકાનું 
નામ 

તા.૧-૪-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ની 
િ થિતએ થયેલ 
ખચ . લાખમા ં

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

િ થિતએ થયેલ 
ખચ . લાખમા ં

પોસીના શૂ ય શૂ ય 
ખેડ ા શૂ ય શૂ ય 
ઈડર શૂ ય શૂ ય 

ાંિતજ શૂ ય શૂ ય 
વડાલી શૂ ય શૂ ય 
િવજયનગર શૂ ય શૂ ય 
હ મતનગર શૂ ય શૂ ય 

કુલ શૂ ય શૂ ય  
--------- 

૨૧૭ 
બનાસકાંઠા અને બોટાદ િજ ામાં યો યેલ ખલે મહાકંુભ 

* ૧૨૮૧૫ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમા ં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ બનાસકાંઠા 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૦૭-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૧-૧૦-૨૦૧૮ 
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૨ બોટાદ 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 

મ 
િજ ાનું 

નામ 
ખેલ મહાકંુભ- 

૨૦૧૭ 
ખલે મહાકંુભ- 

૨૦૧૮ 

૧ બનાસકાં ૩૫,૦૭,૧૨૬/- ૨૨,૪૪,૪૪૦/- 
૨ બોટાદ ૧૧,૬૮,૮૪૨/- ૧૪,૦૨,૮૯૦/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૧૮ 
વડોદરા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

* ૧૧૭૪૭ ી શૈલેષભાઇ મેહતા (ડભોઇ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ંપેકેટ ઉપર 
છાપલેી િકંમત કરતાં વધારે િકંમત વસલૂ કરવા બાબતે કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેકાયવાહી કરવામા ંઆવી અને, 

  (૧) ૩૬ યાપારી એકમો સામ ેકાયવાહી કરવામાં આવી.
  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલો દંડ વસુલ કરવામા ંઆ યો?
  

  (૨) . ૭૬૦૦૦/–  (અંકે િપયા છો ેર હ ર પુરા) દંડ 
વસુલ કરવામા ંઆ યો.  

--------- 

૨૧૯ 
બોટમાં વપરાતા ડીઝલ ઉપર સહાય અને માછીમારોના િવકાસ માટે કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૦૫ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય મ યો ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) ફીશરમને ડેવલપમે ટ રીબેટ ઓફ એચએસડી 
ઓઇલ (બોટમાં વપરાતા ડીઝલ ઉપર સહાય) અન ેમાછીમારોની 
િવકાસ માટે કે  સરકાર ારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ છે ા બે વષમાં રા ય સરકારને કોઇ રકમ મળેલ છે કે 
કેમ,   

  (૧) ના .  

 (૨)  હા તો, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે, અને   

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) મળેલ રકમ પૈકી વષવાર કેટલી રકમનો ખચ 
કરવામા ંઆવેલ છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 
--------- 
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૨૨૦ 
તાપી િજ ામાં બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 

* ૧૧૬૯૨ ી અરિવંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તાપી  િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમા ં બેઝલાઈન સવ મુજબના કેટલા બી.પી.એલ. 
કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામાં આ યા, 

  (૧) તાપી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
છે ા બે વષમાં બેઝલાઈન સવ મુજબના નીચ ે મુજબના 
બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય બનાવવામા ં
આ યા. 

મ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ 

૧ ૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બેઝલાઈન સવ 
મુજબના કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 
બનાવવામા ંઆ યા, અને  

  (૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર બેઝલાઈન સવ મુજબના 
નીચે મુજબના બી.પી.એલ. કુટંુબો માટે યિ તગત શૌચાલય 
બનાવવામા ંઆ યા. 

મ 
તાલુકાનુ ં

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ 

૧ િનઝર ૦ ૦ ૦ 
૨ કુકરમુંડા ૦ ૦ ૦ 
૩ સોનગઢ ૦ ૦ ૦ 
૪ ઉ છલ ૦ ૦ ૦ 
૫ વાલોડ ૦ ૦ ૦ 
૬ યારા ૦ ૦ ૦ 
૭ ડોલવણ ૦ ૦ ૦ 
 કુલ ૦ ૦ ૦  

 (૩) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલો ખચ કરવામાં 
આ યો? 

  (૩) તે માટે ઉ ત િ થિતએ નીચે મુજબનો ખચ કરવામાં 
આ યો. 

 
 

મ 
તાલુકાનંુ 

નામ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
બી.પી.એલ. કુટંુબો 

કુલ રીમાકસ 

૧ િનઝર ૯૨.૭૬ ૦ ૯૨.૭૬ ૫૬૦૭ યિ તગત શૌચાલયનુ ં બાંધકામ 

વષ ૨૦૧૬માં કરવામા ં આવેલ જનેા 

ચુકવણા .૧૨૦૦૦-લેખે કુલ રકમ 

.૬૭૨.૮૪ લાખનું ચુકવ ં વષ ૨૦૧૭મા ં

કરવામાં આવેલ જ ે ચુકવ ં વષ ૨૦૧૬મા ં

બાંધવામાં આવેલ યિ તગત શૌચાલયનુ ં

દશાવેલ છે. વષ ૨૦૧૮માં બી.પી.એલ. 

કુટંુબોનું ચુકવ ં બાકી ન હોઈ વષ 

૨૦૧૮મા ં ખચની િવગતોમા ં શૂ ય (૦) 

દશાવેલ છે. 

૨ કુકરમુંડા ૧૪૭.૯૬ ૦ ૧૪૭.૯૬ 

૩ સોનગઢ ૧૦૦.૫૬ ૦ ૧૦૦.૫૬ 

૪ ઉ છલ ૯૪.૯૨ ૦ ૯૪.૯૨ 

૫ વાલોડ ૬૮.૧૬ ૦ ૬૮.૧૬ 

૬ યારા ૭૮.૮૪ ૦ ૭૮.૮૪ 

૭ ડોલવણ ૮૯.૬૪ ૦ ૮૯.૬૪ 

 કુલ ૬૭૨.૮૪ ૦ ૬૭૨.૮૪ 

 

--------- 
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૨૨૧ 
રા યમાં ખેતી ઉપજની ટેકાના ભાવે ખરીદી 

* ૧૩૦૪૫ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકાર ારા કઇ ખેતી ઉપજની ટેકાના ભાવે 
કેટલી ખરીદી કરવામાં આવી, 

  (૧) રા ય સરકાર ારા ખેત ઉપજની ટેકાના ભાવે ખરીદી 
કરવામા ંઆવતી નથી. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ સરકાર ારા ટેકાના ભાવે ખરીદી 
કરવામા ં ગરેરીિતઓ થવા અગંનેી કેટલી ફરીયાદો સરકારન ે
મળી, અન ે

  (૨) રા ય સરકાર ારા ખેત ઉપજની ટેકાના ભાવે ખરીદી 
કરવામાં આવતી ન હોવાથી મળેલ ફરીયાદો નાફેડ, 
અમદાવાદને મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. 

 (૩) ઉ ત મળેલી ફરીયાદો સંદભ શાં પગલા ં ભરવામા ં
આ યા? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
૨૨૨ 

અરવ ી િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 
* ૧૧૬૯૪ ી સુરેશભાઇ પટેલ (મિણનગર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) અરવ ી િજ ામાં નાણાિકય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) અરવ ી િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૫,૮૦,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૧૦,૬૯,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૪,૭૯,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૨૩ 
મહીસાગર અને ભ ચ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૭ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મહીસાગર અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ મહીસાગર 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 

૨ ભ ચ 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 

મ િજ ાનુ ંનામ 
ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ 

ખચ . 
ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

ખચ . 

૧ મહીસાગર ૫૦,૪૯,૫૦૨/- ૨૧,૮૮,૦૦૯/- 
૨ ભ ચ ૧૭.૩૩.૭૦૬/- ૧૭,૮૬,૧૭૪/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૨૨૪ 
ઉના તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના. 

* ૧૧૭૨૮ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ા ય) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આંત રક પયેજળ યોજનાઓ અ વયે ગીર 
સોમનાથ િજ ાના ઉના તાલુકામા ં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજુર 
કરવામા ંઆવી, અન ે 

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદા ત રકમ .૧૨૩.૯૭ લાખ 

--------- 

૨૨૫ 
પંચમહાલ અને મહીસાગર િજ ામાં આર.ટી.ઓ કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૪૧ ી ભુપે િસંહ ખાંટ (મોરવાહડક) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પંચમહાલ અન ે
મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પંચમહાલ અન ે
મહીસાગર િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયલે મહેકમ 
  આર.ટી.ઓ

. ગોધરા 
(પંચમહાલ) 

એ.આર.ટી.
ઓ લુણાવાડા 
(મહીસાગર) 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૩ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 

૪ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૪ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૭ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ 
૮ સીનીયર લાક ૦૪ ૦૧ 
૯ જુનીયર લાક ૦૮ ૦૬ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૦ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૪ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૫ પટાવાળા ૦૨ ૦૦ 
૧૬ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૩૯ ૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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અ.નં. સંવગનું નામ 

આર.ટી.ઓ. 
ગોધરા 

(પંચમહાલ) 

એ.આર.ટી.ઓ 
લુણાવાડા 

(મહીસાગર) 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૩ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૫ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૮ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

૬ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૭ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૮ સીનીયર લાક ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૯ જુનીયર લાક ૦૫ ૦૩ ૦૫ ૦૧ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ પટાવાળા ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૭ ૧૨ ૧૧ ૦૪  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૨૬ 
પંચમહાલ િજ ામાં આ દ િત પેટા િવકાસ યોજના અંતગત ે ીય િનદશન 

* ૧૧૬૩૦ ી સી.કે. રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
આ દ િત િવ તાર પેટા િવકાસ યોજના અંતગત પંચમહાલ 
િજ ામાં કુલ કેટલા ેિ ય િનદશન ગોઠવવામાં આ યા, 

  (૧) કુલ ૧૭૪૩ 

 (૨) તે માટે ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવામા ં
આવી છે, અન ે

  (૨) . ૫૯,૬૫,૦૦૦/- 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી સહાય ચૂકવવાની બાકી છે?   (૩) સહાય ચૂકવવાની બાકી નથી. 
--------- 

૨૨૭ 
ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ મંજૂર કરેલ રકમ 

* ૧૧૬૮૪ ી અરિવંદકુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં અમદાવાદ િજ ાની ધંધુકા બ ર સિમિતને આધુિનક 
બ રો થાપવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામા ં
આવેલ છે, અને 

  (૧) ા.૪૮.૩૩/- લાખ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે? 

  (૨) ા.૪૮.૩૩/- લાખ 

--------- 

૨૨૮ 
નમદા િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૫ ી તે  સુખડીયા (સયા ગંજ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ામાં નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) નમદા િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત ૨૮,૪૩,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૦,૩૧,૧૬૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૧૦,૪૯,૦૧૪ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૨૯ 
અમદાવાદ િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૬૨ ી  યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ 
આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ 
આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં સંવગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત 
નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 

  અમદાવાદ િજ ાની કચરેીઓ 
  આર.ટી.ઓ. 

અમદાવાદ 
(સુભાષ ીજ) 

એ.આર.ટી.ઓ
.  અમદાવાદ 

(પૂવ) 
(વ ાલ) 

એ.આર.ટી.ઓ 
અમદાવાદ 
( ા ય) 

(બાવળા) 

૧ ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક 
વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૩ ૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન 
ોસી યુટર 

૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૬ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૭ મોટર વાહન 

િનરી ક 
૧૫ ૧૦ ૦૪ 

૮ સહાયક મોટર 
વાહન િનરી ક 

૨૧ ૦૯ ૦૪ 

૯ જનસંપક 
અિધકારી 

૦૩ ૦૧ ૦૧ 

૧૦ હેડ લાક ૧૦ ૦૪ ૦૨ 
૧૧ સીનીયર લાક ૨૨ ૦૬ ૦૪ 
૧૨ જુનીયર લાક ૮૭ ૧૫ ૦૫ 
૧૩ હસાબનીશ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૨ ૦૧ 
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૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૩ ૦૧ ૦૦ 
૧૭ સંશોધન 

મદદનીશ 
૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ આંકડા મદદનીશ ૦૩ ૦૧ ૦૧ 
૧૯ ડાઇવર ૦૩ ૦૧ ૦૦ 
૨૦ નાયક ૦૪ ૦૦ ૦૦ 
૨૧ પટાવાળા ૨૦ ૦૫ ૦૦ 
૨૨ વોચમેન ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૧૦ ૫૬ ૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ િજ ાની 
આરટીઓ કચેરીમા ંસંવગવાર ભરાયેલ અન ેખાલી જ યાઓની 
િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનું નામ 

અમદાવાદ િજ ાની કચેરીઓ 

આર.ટી.ઓ. અમદાવાદ 
(સુભાષ ીજ) 

એ.આર.ટી.ઓ. 
અમદાવાદ (પૂવ) 

(વ ાલ) 

એ.આર.ટી.ઓ અમદાવાદ 
( ા ય) 

(બાવળા) 

ભરેલ જ યા ખાલી જ યા ભરેલ જ યા 
ખાલી 
જ યા 

ભરેલ જ યા ખાલી જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ હસાબી અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૫ મામલતદાર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૭ મોટર વાહન િનરી ક ૧૫ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

૮ સહા. મો. વાહન િનરી ક ૧૯ ૦૨ ૦૯ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

૯ જનસંપક અિધકારી ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ હેડ લાક ૦૭ ૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

૧૧ સીનીયર લાક ૧૬ ૦૬ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૪ 

૧૨ જુનીયર લાક ૫૩ ૩૪ ૦૯ ૦૬ ૦૦ ૦૫ 

૧૩ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૪ સબ ઓડીટર ૦૬ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૫ ટેનો ેડ-૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૬ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ સંશોધન મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૯ ડાઇવર ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨૦ નાયક ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૧ પટાવાળા ૧૩ ૦૭ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 

૨૨ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૧૪૩ ૬૭ ૩૯ ૧૭ ૦૯ ૧૭  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં 
આવશે ? 

 (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

 

--------- 
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૨૩૦ 
છોટાઉદેપુર અને મહીસાગર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૯૧ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર પશિુચિક સા અિધકારી 
વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે. 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ છોટાઉદેપરુ ૧૪ ૫૯ 
૨ મ હસાગર ૧૫ ૩૨ 
 કુલ ૨૯ ૯૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  

અ.નં. િજ ો 

પશુિચ ક સા 
અિધકારી વગ-૨ 

પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ છોટાઉદેપરુ ૦૪ ૧૦ ૩૬ ૨૩ 
૨ મ હસાગર ૦૫ ૧૦ ૦૮ ૨૪ 

 કુલ ૦૯ ૨૦ ૪૪ ૪૭  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૨૩૧ 
વ છતા અિભયાન હેઠળ કે એ ફાળવેલ રકમ 

* ૧૨૬૯૮ ી ગેનીબેન ઠાકોર(વાવ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ કે  સરકાર 
ારા રા ય સરકારન ે છે ા બે વષમા ં વષવાર વ છતા 

અિભયાન હેઠળ કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ કે  સરકાર 
ારા રા ય સરકારને છે ા બ ે વષમા ં વષવાર વ છતા 

અિભયાન હેઠળ ફાળવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છે. 

મ નાણાંકીય વષ મળેલ ા ટ ( . લાખમાં) 
૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૬૯૬૩.૫૩ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૬૯૪૬.૪૩ 
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૦.૦૦ 

*નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ની મા હતી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
અંિતત છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલી રકમનો ખચ 
થયો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર થયેલ ખચ તથા વણવપરાયેલ રકમની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

મ નાણાંકીય 
વષ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

વણવપરાયલેી 
રકમ ( .લાખમાં) 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૦૩૯૪.૭૩ ૧૬૦૮૩.૬૨ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૫૫૮૩૩.૫૨ ૨૧૪૮૬.૯૧ 
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૭૯૧.૧૪૮૦ ૧૨૬૩૨.૮૧૨૦ 

*નાણાકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ની મા હતી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
અંિતત છે. 
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     (૩)  તે રકમ વણવપરાયેલ રહી હોય તો તનેા કારણો શું 
છે ? 

  (૩) મળેલ રકમ પૈકી વણવપરાયેલ રહેવાના કારણો નીચે 
મુજબ છે.  
નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૫-૧૬ મા ં બનેલા ં શૌચાલયનો પરુતી 
ચકાસણી બાદ ખચ નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૬-૧૭ માં તથા 
નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૬-૧૭ માં બનલેા ં શૌચાલયનો ખચ  
નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૭-૧૮ મા ંપુરતી ચકાસણી બાદમાં થયો 
હતો. તથા નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૭-૧૮ નો ખચ નાણાંકીય 
વષઃ ૨૦૧૮-૧૯માં થયેલ છે. 
 હવેનો, તબ ો ગુજરાત ાિમણમાં, 

(A) બેઝલાઈનમાં સમાવેશ ન થયેલ લાભાથ ઓન ે
 શૌચાલય આપવાનો 

(B) સામુ હક શૌચાલયો બનાવવાનો 
(C) ઘન તથા વાહી કચરાના યવ થાપન અન ે

“ODF +” નું સાત ય ળવવાનો છે તેથી આ 
તમામ ઘટકોની જ રીયાત સિુનિ ત કરવા માટે 
આયોજન કામગીરીમા ં સમય લાગલે છે. ઘન તથા 

વાહી કચરાના યવ થાપનની કામગીરી તાિં ક 
કારની હોવાથી તનેા આયોજનમાં તથા મહા મા 

ગાંધી રા ીય ાિમણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના સાથે 
સંકલન સાધવામાં સમય લા યો છે. 

--------- 
૨૩૨ 

અમદાવાદ િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 
* ૧૨૮૦૧ ી લાખાભાઈ ભરવાડ(િવરમગામ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ 
િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તમેનુ ં
પશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમાં મુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અને, 

  (૧) ના , . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૩૩ 
સુરે નગર િજ ામાં ખાદી સં થાઓના કારીગરોને સહાય 

* ૧૧૭૬૧ ી આર.સી.મકવાણા (મહુવા) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરે નગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ ખાદીની કેટલી મા ય સં થાઓ અિ ત વમાં છે, અન ે

  (૧) સુરે નગર િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
િ થિતએ ખાદીની ૬૨ (બાસઠ) મા ય સં થાઓ અિ ત વમા ં
છે. 

 (૨) રા ય સરકાર ારા આ સં થાઓના કારીગરોને કઇ 
કઇ સહાય આપવામાં આવે છે ? 

  (૨) (અ) કાંતણ/વણાટ કારીગરોને ઉ પાદન ઉપર બ ર 
   િવકાસ સહાય ૫% 
  (બ) િવશેષ વણકરી તથા વણાટ સાધનસહાય િત 
   ચો.મી. ` ૮/- 
   િવશેષ કંતાઇ સહાય િત  આંટી ` ૩/- 

--------- 
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૨૩૪ 
માંગરોળ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના  

* ૧૧૭૨૧ ી િવનોદભાઈ મોર ડયા (કતારગામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત 
િજ ાના માગંરોળ તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજૂર 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૧૬ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજુર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદાિજત રકમ . ૪૦૪.૬૫ લાખ 

--------- 

૨૩૫ 
ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ  

* ૧૨૬૫૬ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર ગીર સોમનાથ અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર 
રા ય સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ં
એસ.ટી.બસોની માગંણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ ગીર સોમનાથ ામાં 

કાય મોની સં યા 
ભાવનગર ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૪ ૧૧ 
૨૦૧૮ ૨ શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  

 િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 
વષ ગીર સોમનાથ િજ ો ભાવનગર િજ ો 

૨૦૧૭ . ૩૨,૦૬,૬૮૩ .૧,૨૨,૭૫,૪૫૬ 
૨૦૧૮ .૧,૪૪,૦૪૨ શૂ ય  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  

 િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 
વષ ગીર સોમનાથ િજ ો ભાવનગર િજ ો 

૨૦૧૭ . ૧,૭૩,૦૭૩ . ૨૬,૫૦,૯૬૦ 
૨૦૧૮ શૂ ય શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૨૩૬ 
ડેરી િવકાસ માટે રા ીય યોજના હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ ા ટ 

* ૧૨૭૩૭ ી સોમાભાઈ કોળીપટેલ(લ બડી) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ડેરી િવકાસ માટે રા ીય યોજના અંતગત કે  
સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે 

  (૧) હા 
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 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે. 

  (૨)  
વષ રા ય સરકારને મળેલ રકમ ( . લાખમાં) 

૨૦૧૭ ૧૨૩૧.૫૧ 
૨૦૧૮ ૫૨૭.૧૦  

--------- 

૨૩૭ 
પોરબંદર, વેરાવળ, ારકા અને ભાવનગરના દ રયાના પાણીને મીઠંુ બનાવવાના ોજે ટ બાબત 

* ૧૨૬૭૨ ી કનુભાઈ બારૈયા(તળા ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પોરબંદર, 
વેરાવળ, ારકા અને ભાવનગરમાં દ રયાના પાણીન ે મીઠંુ 
બનાવવાનો ોજ ે ટ શ  કરવા નવે બર-૨૦૧૮મા ં
એમ.ઓ.યુ. કોની સાથે થયેલ છે ત ેહકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત એમ.ઓ.યુ. કોની સાથે થયેલ છે.   (૨) ,(૩) અને (૪)  ઉપિ થત થતો નથી.  

 (૩) ઉ ત ોજકેટ યાં સુધીમા ં કાયિ વત થશ ે અને 
દૈિનક કેટલું પાણી મીઠંુ થનાર છે, અને  

 

(૪) ઉ ત િ થિતએ એમ.ઓ.યુ. કરનાર કંપની/સં થા 
/એજ સી કેટલું મુડી રોકાણ કરનાર છે ? 

 

--------- 

૨૩૮ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૬૯૭ ીમતી મિનષા વ કલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલંુ હતું, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૨૭,૯૩,૪૨૯ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલુ ંહતું, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવલે છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૨,૦૦,૯૨૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે ?  

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૮,૭૮,૮૪૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

--------- 

૨૩૯ 
તાપી અને સુરત િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૪૫ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર તાપી અન ેસુરત િજ ામા ંિજ ાવાર રા ય સરકાર ારા 
આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી.બસોની માગંણીઓ કરી 
મેળવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ તાપી ામાં 

કાય મોની સં યા 
સુરત ામાં 

કાય મોની સં યા 
૨૦૧૭ ૩ ૨૧ 
૨૦૧૮ ૨ ૬ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
 િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

વષ તાપી િજ ો સુરત િજ ો 
૨૦૧૭ . ૧૭,૦૧,૦૫૦ .૧,૧૩,૬૬,૦૦૬ 
૨૦૧૮ .૬,૨૦,૧૭૩ .૨૭,૬૨,૭૧૯  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩)  
 િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

વષ તાપી િજ ો સુરત િજ ો 
૨૦૧૭  શૂ ય . ૪૨,૧૮૪ 
૨૦૧૮ . ૪૨,૩૨૨ . ૭૧,૭૮૮ 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ેરકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી. 
િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૨૪૦ 
મ હસાગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૪ ી રતનિસંહ રાઠોડ (લુણાવાડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલંુ હતું, 

  (૧) મ હસાગર િજ ામા ં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૩,૧૪,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલુ ંહતું, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવલે છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૧૦,૪૫,૦૧૫ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૩,૯૯,૧૩૫ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૪૧ 
ગાંધીનગર ખાતે ાહક સુર ા અ વયે મળેલ ફ રયાદો 

* ૧૧૭૪૩ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

ાહક સુર ા અ વયે વડી કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે કેટલી 
ફરીયાદો મળી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ાહક સુર ા અ વય ે વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાતે ૨૮૦ 

ફરીયાદો મળી. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૭૫ ફરીયાદનો 
િનકાલ કરવામાં આવેલ છે.  

--------- 
૨૪૨ 

નાિળયેર િવકાસ પ રયોજના હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 
* ૧૨૭૨૯ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) નાિળયરેી િવકાસ પ રયોજના હેઠળ કે  સરકાર 
તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળલે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 



102 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે ? 

  (૨)  
વષ રા ય સરકારને મળેલ 

રકમ ( . લાખમાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૧.૬૮ 
૨૦૧૮-૧૯  

(૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ) 
૧૭.૬૩ 

 
--------- 

૨૪૩ 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૮૦૨ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મનગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં ઘાસચારા અન ે પાણીના અભાવ ે
પશુપાલકો તેમનુ ંપશુધન હેર ર તા પર અન ેપાંજરાપોળમા ં
મુકી દે છે તે હકીકત સાચી છે અન,ે 

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૪૪ 
અમદાવાદ િજ ામાં ખાદીના વેચાણને ઉ ેજન આપવા માટેની યોજના 

* ૧૧૭૬૪ ી કનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખાદીના 
વેચાણને ઉ ેજન આપવા માટે રા યમા ં કઈ યોજના અમલમા ં
મૂકવામાં આવેલ છે, કે કેમ, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખાદીના વેચાણન ે
ઉ ેજન આપવા માટે રા યમાં નીચે મુજબની યોજના અમલમા ં
મૂકવામાં આવલે છે. 
(અ) ૧૦% બ ર િવકાસ સહાય યોજના (એમડીએ) 
(બ) પૂ ય મહા મા ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મજયંિત  
વષની ઉજવણી િનિમ ે તા.૦૨-૧૦-૨૦૧૮ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા માટે ગુજરાત 
રા યમાં ઉ પા દત ખાદી અને પોલીવ ના છૂટક વેચાણ ઉપર 
૨૦% ખાસ બ ર ો સાહન સહાય ાહકોને વળતર.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ યોજના અતંગત 
અમદાવાદ િજ ામાં કૂલ કેટલી સં થાઓન ે કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૦% બ ર િવકાસ 
સહાય (એમડીએ) યોજના અંતગત અમદાવાદ િજ ામા ં કૂલ 
૬૫ (પાંસઠ) સં થાઓને .૪,૩૪,૧૯,૨૬૧/- રકમની 
સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૪૫ 
ક છ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય અર ઓ 

* ૧૧૬૩૨ ડૉ. નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં સને ૨૦૧૮ કેલે ડર વષમા ંખાતેદાર 
ખેડૂત અક માત વીમાની સહાય મેળવવા કેટલી અર ઓ 
આવી, 

  (૧) ૯૩ અર ઓ. 
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 (૨) ઉ ત પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ 
કેટલી અર ઓ મજૂંર કરવામાં આવી, અન ે

  (૨) ૩૮ અર ઓ. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) . ૩૮.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૪૬ 
રા ીય બાગાયત અિભયાન હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૦ ી બાબભુાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રા ીય બાગાયત અિભયાન હેઠળ કે  સરકાર 
તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળલે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  
વષ (નાણાંકીય) રા ય સરકાર ીને મળલે 

રકમ . લાખમા ં
૨૦૧૭-૧૮ ૮૮૭૩.૬૧ 
૨૦૧૮-૧૯  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધી) 
૯૮૨૫.૦૦ 

 
--------- 

૨૪૭ 
વલસાડ અને નવસારી િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૨૯ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ વલસાડ અન ે
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ વલસાડ અન ે
નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 

  આર.ટી.ઓ. 
વલસાડ 

એ.આર.ટી.ઓ 
નવસારી 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૦૭ ૦૩ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૯ ૦૬ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૭ હેડ કલાક ૦૨ ૦૧ 
૮ સીનીયર કલાક ૦૫ ૦૩ 
૯ જુનીયર કલાક ૧૫ ૦૬ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ ડાઈવર ૦૧ ૦૦ 
૧૫ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૬ પટાવાળા ૦૪ ૦૧ 
૧૭ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૫૨ ૨૩ 
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 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ આર.ટી.ઓ. 

વલસાડ 
એ.આર.ટી.ઓ 

નવસારી 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૧ ૦૬ ૦૦ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૭ હેડ કલાક ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૮ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 
૯ જુનીયર કલાક ૦૬ ૦૯ ૦૩ ૦૩ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૬ પટાવાળા ૦૨ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 
૧૭ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૨૮ ૨૪ ૧૭ ૦૬  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકૂળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૪૮ 
િવજયનગર બ ર સિમિતને કસાન ક પવૃ  હેઠળ મંજૂર રકમ 

* ૧૧૬૭૯ ી ગજે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા ય ક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં સાબરકાંઠા િજ ાની િવજયનગર બ ર સિમિતન ે
આધુિનક િકસાન ક પવૃ  યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર 
કરવામા ંઆવેલ છે, અને 

  (૧) . ૨૭.૭૫/- લાખ. 

 (૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે ? 

  (૨) . ૨૭.૭૫/- લાખ. 

--------- 

૨૪૯ 
બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૧ ી મહેશકુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ 
કુટંુબો ન ધાયેલ છે,  

  (૧)  
ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ  

બી.પી.એલ કુટંુબો 
બનાસકાં ૨૩૬૭૦૪ 
સાબરકાંઠા ૯૭૦૯૪ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે 

  (૨)  
ો મળલે અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

બનાસકાં ૧૩૬૦ ૧૨૧૮ 
સાબરકાંઠા ૧૩૬ ૨૮૫  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

ો 

મંજુર 
અર ઓની 

સં યા 

નામંજુર 
અર ઓની 

સં યા રીમા સ 
વષ 

૨૦૧૭ 
વષ 

૨૦૧૮ 
વષ 

૨૦૧૭ 
વષ 

૨૦૧૮ 
બનાસકાંઠા ૭૬ ૧૪૮ ૧૭ ૧૩ વષ ૨૦૧૭માં ૧૨૬૭ 

અર ઓ અને વષ 
૨૦૧૮માં ૧૦૫૭ 
અર ઓ એમ કુલ 
૨૩૨૪ અર ઓ રદ 
કરલ છે. 

સાબરકાંઠા ૧૩૬ ૨૭૦ ૦૦ ૧૫ -  
--------- 

૨૫૦ 
રા યમાં ન ધાયેલ ખેડૂત ખાતેદારો 

* ૧૨૭૧૮ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાં કેટલા 
ખેડૂત ખાતેદારો ન ધાયેલા છે, 

  (૧) એ ી સે સસ ૨૦૧૫-૧૬ ના ભારત સરકાર ીના 
ોિવઝનલ રીપોટ મુજબ રા યમાં ૫૩,૧૯,૭૭૫ ખેડૂત 

ખાતેદારો ન ધાયેલા છે. 
 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ નાના, મ યમ અન ેસીમાંત 
ખેડૂત ખાતેદાર કેટલા છે, 

  (૨)  
મ ખેડૂત ખાતેદાર સં યા 

૧ નાના ૧૬,૧૫,૮૬૩ 
૨ મ યમ ૪,૯૫,૮૯૨ 
૩ સીમાતં ૨૦,૧૭,૮૧૩  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કેટલા ખેડૂત 
ખાતેદાર ન ધાયા, અન ે

  (૩) એ ી સે સસ દર પાંચ વષના અંતરે બહાર પડતો 
હોઈ છે ા બે વષમાં વષવાર ન ધાયેલ ખેડૂત ખાતેદાર સંદભ 

 ઉપિ થત થતો નથી. 
 (૪) ઉ ત િ થિતએ વષવાર ખેડૂત ખાતદેારોમાં કેટલો 
વધારો કે ઘટાડો થયો? 

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૫૧ 
િનરંતર કૃિષ માટે રા ીય અિભયાન હેઠળ કે  સરકાર તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૭૩૬ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) િનરંતર કૃિષ માટે રા ીય અિભયાન હેઠળ કે  
સરકાર તરફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા ય સરકારને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) ‘‘િનરંતર કૃિષ માટે રા ીય અિભયાન’’ નામથી 
રા યમાં કોઈ યોજના અમલમાં નથી. 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 
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૨૫૨ 
માંડવી તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૪ ી અરિવંદ રાણા (સુરત-પૂવ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત 
િજ ાના માંડવી તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અને  

  (૧) ૧૭ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે? 

  (૨) અંદા ત રકમ .૨૨૦.૯૯ લાખ 

--------- 

૨૫૩ 
ખેડા અને દાહોદ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૫ ી પૂનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિતઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખેડા અન ેદાહોદ 
િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે,  

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ખેડા તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૦૨-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૮ 
૨ દાહોદ તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૦-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 
મ િજ ાનું નામ ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ખેડા ૬૫,૯૯,૯૪૬/- ૭૪,૨૫,૪૧૫/- 
૨ દાહોદ ૪૨,૮૫,૮૪૧/- ૪૩,૧૦,૨૧૦/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૫૪ 
વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજનાની અર ઓ 

* ૧૧૭૬૬ ી કનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામા ં ી વાજપાઇ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી,  

  (૧) વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઇ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર અગાઉની પડતર સ હત નીચે મુજબ અર ઓ 
આવેલ છે. 

અનુ. તાલુકાનંુ નામ કુલ અર ઓ 
૧ વલસાડ ૨૩૭૨ 
૨ પારડી ૧૦૬૧ 
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૩ વાપી ૬૯૩ 
૪ ઉમરગામ ૭૯૭ 
૫ ધરમપુર ૧૦૨૧ 
૬ કપરાડા ૯૫૩ 

કુલઃ ૬૮૯૭  
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજૂર કરવામા ંઆવી. 
િવગત કુલ અર ઓ 

િજ ા ઉ ોગ ક  ારા બકોને 
ભલામણ કરેલ અર ઓ 

૬૦૫૨ 

બકોએ મંજુર કરેલ અર ઓ ૨૬૮૪  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય મંજુર કરવામાં 
આવી?  

  (૩) .૧૪૫૪.૦૪ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે.
  

૨૫૫ 
ડાંગ અને વલસાડ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૦ ી મંગળભાઈ ગાિવત (ડાંગ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ડાગં અન ે
વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે,  

  (૧)  
ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ  બી.પી.એલ કુટંુબો 
ડાંગ ૩૫૩૧૨ 
વલસાડ ૧૨૬૬૩૪ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે 

  (૨)  

ો મળેલ અર ઓની સં યા 
૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ડાંગ ૧૧૩ ૦૭ 
વલસાડ ૩૬ ૧૩૯  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

ો 
મંજુર અર ઓની સં યા નામંજુર અર ઓની સં યા 
વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

ડાંગ ૪૦ ૦૪ ૭૩ ૦૩ 
વલસાડ ૩૧ ૧૨૪ ૦૫ ૧૫  

--------- 

૨૫૬ 
સુરે નગર અને ગીરસોમનાથ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૪ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સુરે નગર અન ે
ગીરસોમનાથ િજ ામાં િજ ાવાર પશિુચિક સા અિધકારી  
વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
ની મજુંર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ સુરે નગર ૨૭ ૭૨ 
૨ ગીરસોમનાથ ૨૦ ૧૫ 

 કુલ ૪૭ ૮૭ 
 



108 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ સુરે નગર ૧૩ ૧૪ ૪૦ ૩૨ 
૨ ગીરસોમનાથ ૦૭ ૧૩ ૦૧ ૧૪ 

 કુલ ૨૦ ૨૭ ૪૧ ૪૬  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવલે ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

૨૫૭ 
વડોદરા અને નમદા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૯૦ ી અ યકુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
નમદા િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે
પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ વડોદરા ૨૮ ૬૮ 
૨ નમદા ૨૦ ૪૩ 

 કુલ ૪૮ ૧૧૧ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ વડોદરા ૦૬ ૨૨ ૩૭ ૩૧ 
૨ નમદા ૦૬ ૧૪ ૩૧ ૧૨ 
 કુલ ૧૨ ૩૬ ૬૮ ૪૩  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૨૫૮ 
પાટણ િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૧ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) પાટણ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) પાટણ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૩,૭૯,૫૧૮ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ંઆવલે છે, અન ે 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૮,૮૪,૭૦૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૩,૨૨,૭૧૪ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૫૯ 
પંચમહાલ અને સુરત િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૯૨ ી વજિેસંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પંચમહાલ અન ે
સુરત િજ ામા ં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે,  

  (૧)  
ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ  બી.પી.એલ કુટંુબો 
પંચમહાલ ૧૨૭૦૬૧ 
સુરત ૧૧૪૮૯૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે 

  (૨)  
ો મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

પંચમહાલ ૦૦ ૦૦ 
સુરત ૦૨ ૦૧  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

ો મંજુર અર ઓની સં યા નામજુંર અર ઓની સં યા 
વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

પંચમહાલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સુરત ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦  

--------- 

૨૬૦ 
નમદા િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૬ ી દુ ય તભાઈ પટેલ (ભ ચ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) નમદા િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) નમદા િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત ૨૮,૪૩,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૦,૩૧,૧૬૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે 
૧૦,૪૯,૦૧૪ માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામા ં
આવેલ છે. 

--------- 

૨૬૧ 
મહેસાણાની િજ ા ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૧૭૪૧ ી રમણભાઈ પટેલ (િવ પુર) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ િજ ામાં ાહક 
તકરાર ફોરમ મહેસાણા વગવાર કેટલી જ યા મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) મંજુર જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ ૧ ૨ ૧ ૫ ૧ ૧૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) ભરાયેલ જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ ૧ ૨ ૧ ૪ ૧ ૯  
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ખાલી છે ?   (૩) ખાલી જ યાઓ 

મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ - - - ૧ - ૧  

--------- 
૨૬૨ 

મહીસાગર િજ ામાં પશુઆરો ય મેળાઓ 

* ૧૧૬૪૮ ી કુબેરભાઈ ડ ડોર (સંતરામપરુ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પશુપાલન ખાતા ારા મહીસાગર િજ ામાં કેટલા પશુ આરો ય 
મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યંુ, અન ે

  (૧) ૨૩૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા પશુઓને તેમાં સારવાર 
આપવામા ં આવી અન ે કેટલા પશુઓન ે રસીકરણ કરવામા ં
આ યંુ ? 

  (૨) પશુ સારવાર - ૭૬,૦૭૧ 
  પશુ રસીકરણ - ૨૪,૯૫૯ 

--------- 

૨૬૩ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૬૯૮ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 

 (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ 
માં મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું, 

  (૧) છોટાઉદેપુર િજ ામા ંનાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૨૭,૯૩,૪૨૯ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલ હતું. 

 (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૨,૦૦,૯૨૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે,અન ે 

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૮,૭૮,૮૪૭ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૬૪ 
ઓખા મંડલ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૩૧ ી ગોિવંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દિ ણ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આતં રક પયેજળ યોજનાઓ અ વયે દેવભૂિમ 

ારકા િજ ાના ઓખામંડલ તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ 
મંજુર કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) ૦૮ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદા ત રકમ . ૭૪.૬૬ લાખ 

--------- 
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૨૬૫ 
જૂનાગઢ અને વડોદરા િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૬ ી હષદકુમાર રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ જૂનાગઢ અન ે
વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની િ થિતએ જૂનાગઢ અન ે
વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ મંજૂર થયલે મહેકમ 
આર.ટી.ઓ. 

જુનાગઢ 
આર.ટી.ઓ. 

વડોદરા 
૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૨ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૧ 
૪ હસાબી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૫ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૮ 
૭ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૮ ૧૫ 

૮ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૨ 
૯ હેડ લાક ૦૨ ૦૫ 

૧૦ સીનીયર લાક ૦૫ ૧૫ 
૧૧ જુનીયર લાક ૦૯ ૪૩ 

૧૨ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૨ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૩ 
૧૫ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૨ 
૧૭ ડાઇવર ૦૧ ૦૨ 
૧૮ નાયક ૦૧ ૦૧ 
૧૯ પટાવાળા ૦૩ ૧૧ 

 કુલ ૪૧ ૧૧૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ આર.ટી.ઓ. 
જુનાગઢ 

આર.ટી.ઓ. 
વડોદરા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૪ હસાબી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૫ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ ૦૮ ૦૦ 
૭ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૭ ૦૧ ૧૫ ૦૦ 
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૮ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 

૯ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
૧૦ સીનીયર લાક ૦૫ ૦૦ ૦૯ ૦૬ 
૧૧ જુનીયર લાક ૦૫ ૦૪ ૧૮ ૨૫ 
૧૨ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૩ 
૧૫ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
૧૭ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ 
૧૮ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૯ પટાવાળા ૦૧ ૦૨ ૦૪ ૦૭ 

 કુલ ૨૬ ૧૫ ૬૭ ૫૦  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૬૬ 
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૮૦૪ ી અમરીષભાઈ ડેર (રાજુલા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમરેલી અને 
ભાવનગર િજ ામા ંઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો 
તેમનુ ંપશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમા ંમુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૬૭ 
રણ િવ તાર િવકાસ કાય મ હેઠળ કે  તરફથી મળેલ રકમ 

* ૧૨૬૭૭ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) રણ િવ તાર કાય મ અંતગત ભાગ માટે કે  
સરકાર તરફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં રા યના પાણી પુરવઠાને કોઈ રકમ મળેલ છે કે કેમ, 
અન ે

  (૧) હા . 

 (૨)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર 
કેટલી રકમ રા ય સરકારને મળેલ છે? 

  (૨)  
વષ મળેલ ા ટ 

ા. લાખમાં 
૨૦૧૭-૧૮ ૩૨૬૩.૯૮ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ અંિતત) 

૦.૦૦ 

કુલ ૩૨૬૩.૯૮  
--------- 
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૨૬૮ 
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત 

* ૧૨૭૫૬ ી િવર  ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમરેલી અને ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧)  
િજ ાનંુ નામ આપઘાત કરેલ ખેડૂતોની સં યા કુલ 

વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 
અમરેલી ૦ ૨ ૨ 
ભાવનગર ૦ ૦ ૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૪)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધાં ? 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦% યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડુતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૬૯ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૭૯૫ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તમેનુ ં
પશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમાં મુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે  

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૭૦ 
કાલાવડ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૬ ી ધમ િસંહ ડે  ( મનગર - ઉ ર) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં કુલ કેટલી ગામની આતં રક પેયજળ યોજનાઓ અ વય ે

મનગર િજ ાના કાલાવડ તાલુકામાં યોજનાઓ મંજુર 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૦૫ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદા ત રકમ . ૧૧૯.૨૧ લાખ 

--------- 
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૨૭૧ 
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ધાનમં ી આવાસ યોજનામાં ગેરરીિતની ફ રયાદો 

* ૧૩૦૫૭ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં વષવાર ધાનમં ી આવાસ યોજનામા ં
નાણાકીય ગેરરીિત અગંે સરકારન ે કેટલા ગામોની કેટલી 
ફ રયાદો મળી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં
છોટા ઉદેપુર િજ ામાં ૦૨ (બે) ગેરરીિતની ફ રયાદો મળેલ 
હતી, જનેી િવગત નીચે મુજબ છે. 

મ તાલુકાનંુ નામ ગામનંુ નામ 
૧ જતેપુર પાવી કંુડલ 
૨ છોટાઉદેપુર રાયિસગંપુરા (હ) 

 

 (૨) ઉકત આવાસ યોજનામાં આવાસો બંધાયા વગર 
નાણા ચૂકવાયા છે તનેા તપાસણી અહેવાલમાં વીકાર થયો છે 
તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અન ે

  (૨) ઉકત બાબતે ધાનમં ી આવાસ યોજના હેઠળ 
આવાસો બંધાયા વગર આ ગામમાં કોઈપણ નાણા ચૂકવાયા 
નથી. આમ, આ હકીકત સાચી નથી. 

 (૩)  હા, તો આ બાબતે જવાબદારો સામ ે કેવા 
કારનાં પગલા ંલેવામાં આ યા ? 

  (૩) -૨ મા ં જણા યા મુજબ કોઈપણ િક સો બનેલ 
નથી. જથેી આ મા હતી નીલ છે. 

--------- 
૨૭૨ 

આણંદ અને ભાવનગર િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૪ ી િનરંજન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ભાવનગર િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા ં બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  

મ િજ ાનંુ 
નામ 

ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ આણંદ તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી 
તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૯/૯/૨૦૧૮ થી 
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૨ ભાવનગર તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી 
તા.૦૩/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૮/૯/૨૦૧૮ થી 
તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૪) ઉકત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૪)  
થયેલ ખચ ( િપયામાં) 

મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ 
ખચ . 

ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮  
ખચ . 

૧ આણંદ ૪૫,૫૬,૪૧૧/- ૩૦,૨૦,૨૯૦/- 

૨ ભાવનગર ૭૧,૯૪,૧૯૭/- ૬૧,૦૬,૯૨૨/-  

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 



115 

૨૭૩ 
ક છ િજ ામાં ખાતેદાર ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય અર ઓ 

* ૧૧૬૩૩ ીમતી માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) ક છ િજ ામાં સન ે૨૦૧૮ કેલે ડર વષમા ંખાતેદાર 
ખેડૂત અક માત િવમાની સહાય મેળવવા કેટલી અર ઓ 
આવી, 

  (૧) ૯૩ અર ઓ 

 (૨) ઉ ત પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલી 
અર ઓ મંજૂર કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૨) ૩૮ અર ઓ 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૩૮.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૭૪ 
અરવ ી િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીનો અભાવ 

* ૧૨૭૯૮ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી 
િજ ામાં ઘાસચારા અને પાણીના અભાવે પશુપાલકો તમેનુ ં
પશુધન હેર ર તા પર અને પાંજરાપોળમાં મુકી દે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) ના, . 

 (૨)  હા, તો આ સમ યાના ઉકેલ માટે શું આયોજન 
કરવામા ંઆ યંુ છે ? 

  (૨)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૨૭૫ 
આણંદ િજ ામાં કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત તાલીમ 

* ૧૧૬૨૮ ી અજુનિસંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કૃિષલ ી કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અતંગત આણંદ 
િજ ામાં કેટલા ખેડૂતોએ સં થાકીય તાલીમમાં ભાગ લીધો, 
અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
કૃિષ લ ી કૌશ ય િવકાસ તાલીમ કાય મ અંતગત આણંદ 
િજ ામાં ૧૫૪૭ ખેડૂતોએ સં થાકીય તાલીમમાં ભાગ લીધેલ 
છે. 

 (૨) ઉ ત તાલીમમાં કેટલી સં યામાં મ હલા તાલીમાથ  
અને પુ ષ તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધો ? 

  (૨) ઉ ત તાલીમમાં ૭૯૨ મ હલા તાલીમાથ  અને ૭૫૫ 
પુ ષ તાલીમાથ ઓએ ભાગ લીધલે છે. 

--------- 

૨૭૬ 
ગાંધીનગર ખાતે ાહક સુર ા અ વયે મળેલ ફરીયાદો 

* ૧૧૭૪૪ ી ઋિષકેશ પટેલ (િવસનગર) : માનનીય અ  નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં

ાહક સુર ા અ વયે વડી કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે કેટલી 
ફરીયાદો મળી, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ાહક સુર ા અ વય ે વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાત ે ૨૮૦ 

ફરીયાદો મળી. 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૭૫ ફરીયાદનો 
િનકાલ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૭૭ 
અમરેલી અને મોરબી િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૭ ી જ.ેવી.કાકડીયા (ધારી) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમરેલી અને 
મોરબી િજ ામા ં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનુ ં સંવગવાર મંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમરેલી અને 
મોરબી િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 

એ.આર.ટી.ઓ 
અમરેલી 

એ.આર.ટી.ઓ 
મોરબી 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૦૧ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૪ 
૪ હેડ કલાક ૦૨ ૦૧ 
૫ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૨ 
૬ જુનીયર કલાક ૦૭ ૦૬ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૦ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૧ ડાઈવર ૦૧ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૫ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

કુલ ૩૪ ૧૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ. 
નં. 

સંવગનું નામ એ.આર.ટી. ઓ 
અમરેલી 

એ.આર.ટી. ઓ 
મોરબી 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયે
લ 

ખાલી 
જ યા 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૪ હેડ કલાક ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૫ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
૬ જુનીયર કલાક ૦૨ ૦૫ ૦૬ ૦૦ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૩ પટાવાળા ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૪ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૨૧ ૧૩ ૧૫ ૦૩  
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 (૩) ઉકત ખાલી જ યાઓ યાં સુધી ભરવામા ંઆવશે ?   (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૭૮ 
અરવ ી અને નવસારી િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૦ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ ા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં
વષવાર અરવ ી અને નવસારી િજ ામાં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી.બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ અરવ ી િજ ામાં 

કાય મોની સં યા 
નવસારી િજ ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૭ શૂ ય 

૨૦૧૮ ૩ શૂ ય 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચૂકવવામાં આવેલ રકમ . 

અરવ ી િજ ો નવસારી િજ ો 
૨૦૧૭ .૪૩,૫૧,૮૯૯ શૂ ય 
૨૦૧૮ .૫,૧૯,૧૯૨ શૂ ય  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચૂકવવાની બાકી રકમ . 

અરવ ી િજ ો નવસારી િજ ો 
૨૦૧૭ .૩૪,૩૦,૦૧૮ શૂ ય 
૨૦૧૮ શૂ ય શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ેરકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી. 
િનગમને સંબંિધત નથી.  

--------- 

૨૭૯ 
વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજનાની અર ઓ 

* ૧૧૭૬૭ ી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર અગાઉની પડતર સ હત નીચે મુજબ અર ઓ 
આવેલ છે. 

અ.નં. તાલુકાનંુ નામ કુલ અર ઓ 
૧ વલસાડ ૨૩૭૨ 
૨ પારડી ૧૦૬૧ 
૩ વાપી ૬૯૩ 
૪ મરગામ ૭૯૭ 
૫ ધરમપુર ૧૦૨૧ 
૬ કપરાડા ૯૫૩ 

કુલ ૬૮૯૭ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજુર કરવામા ંઆવી. 
િવગત કુલ અર ઓ 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા બકોને ભલામણ 
કરેલ અર ઓ 

૬૦૫૨ 

બકોએ મંજુર કરેલ અર ઓ ૨૬૮૪  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય મંજુર કરવામાં 
આવી ? 

  (૩) .૧૪૫૪.૦૪ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૦ 
દાહોદ અને મનગર િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો બાબત 

* ૧૨૬૯૩ ી ભાવેશભાઈ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ દાહોદ અને 
મનગર િજ ામા ં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 

ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
દાહોદ ૨૨૫૩૫૯ 

મનગર ૩૪૭૪૬ 
 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ાં બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
િજ ો મળેલ અર ઓની સં યા 

૧/૧/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

દાહોદ ૦૫ ૦૧ 
મનગર ૩૫૨ ૩૧૧  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  
િજ ો મંજુર અર ઓની 

સં યા 
નામંજુર 

અર ઓની સં યા 
રીમાકસ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

દાહોદ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ વષ ૨૦૧૭ માં 
૦૧ અર  રદ 
કરેલ છે. 

મનગર ૧૭૬ ૮૬ ૧૭૬ ૨૨૫ -  
--------- 

૨૮૧ 
સાવરકંુડલા અને લીલીયા તાલુકામાં મનરેગા યોજના હેઠળના કામો 

* ૧૩૧૫૧ ી તાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) સાવરકંુડલા અન ે લીલીયા તાલુકામાં મનરેગા 
યોજના હેઠળ સને ૨૦૧૮માં કેટલા ગામોમા ં કામો હાથ 
ધરવામા ંઆ યા, 

  (૧) સાવરકંુડલા અને લીલીયા તાલુકામા ંમનરેગા યોજના 
હેઠળ સને ૨૦૧૮માં નીચેની િવગતે ગામોમાં કામો હાથ 
ધરવામા ંઆ યા. 

મ તાલુકાનંુ 
નામ 

કામો હાથ ધરવામાં આવેલ છે તેની 
િવગત 

કામોની સં યા ગામોની સં યા 
૧ સાવરકંુડલા ૨૦૪ ૫૪ 
૨ લીલીયા ૩૪ ૧૩૧  
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 (૨) હાથ ધરાયેલા ઉ ત કામો પૈકીના કયા કામોમા ં
મજૂરોને તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની િ થિતએ કેટલી રોજગારી 
ચૂકવવાની બાકી છે, અન ે

  (૨) હાથ ધરાયેલા ઉ ત કામો પૈકીના કામોમાં મજૂરોન ે
તા. ૧૫-૦૧-૨૦૧૯ની િ થિતએ નીચેની િવગતે રોજગારી 
ચૂકવવાની બાકી છે. 

મ તાલુકાનું નામ કામોમાં મજૂરોને ચૂકવવાની 
બાકી રોજગારી રકમ ા. 

૧ સાવરકંુડલા ૦ 
૨ લીલીયા ૦  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ રોજગારી ચૂકવવાની બાકી રહેવાના 
શા કારણો છે અન ેત ે યાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર છે ? 

  (૩) ઉ ત િ થિતએ કોઈ રોજગારી ચૂકવવાની બાકી ન 
હોઈ,  રહેતો નથી. 

--------- 
૨૮૨ 

બનાસકાંઠા િજ ામાં ઓછંુ વજન આપતા યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 
* ૧૧૭૪૮ ી કિતિસંહ વાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 બનાસકાંઠા ામાં તોલમાપ તં  ારા તા. ૩૧-૧૨-
૧૮ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં ઓછુ વજન આપતા કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેશી કાયવાહી કરવામાં આવી ?  

  ૧૧૮ યાપારી એકમો સામે કાયવાહી કરવામાં આવી. 
ખાતાકીય રાહે માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૨૭,૬૦૦/- (અંકે 
િપયા સ ાવીસ હ ર છસો પરુા) ગુ હા માંડવાળ ફી વસુલ 

કરવાની કાયવાહી કરેલ છે.  

--------- 

૨૮૩ 
મનગર અને દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મજૂંર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૬ ી વ ભભાઈ ધારિવયા ( મનગર ા ય) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મનગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામા ં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી 
વગ-૨ અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ મનગર ૨૪ ૩૫ 
૨ દેવભૂિમ- 

ારકા 
૧૪ ૧૯ 

 કુલ ૩૮ ૫૪ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  

અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 
અિધકારી વગ-૨ 

પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ મનગર ૦૭ ૧૭ ૨૦ ૧૫ 
૨ દેવભૂિમ- 

ારકા 
૦૬ ૦૮ ૧૧ ૦૮ 

 કુલ ૧૩ ૨૫ ૩૧ ૨૩  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
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૨૮૪ 
માંડવી તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૩ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરંજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત 
િજ ાના માંડવી તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) ૧૭ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદા ત રકમ . ૨૨૦.૯૯ લાખ 

--------- 

૨૮૫ 
મહેસાણા અને અમદાવાદ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૭૯ ી ભરત  ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મહેસાણા અન ે
અમદાવાદ િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
ો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
મહેસાણા ૧૦૬૩૮૧ 
અમદાવાદ ૧૩૯૨૭૦ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
ો મળેલ અર ઓની સં યા 

 ૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

મહેસાણા ૬૦ ૬૨ 
અમદાવાદ ૩૮ ૦૭  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  
ો મંજુર અર ઓની                 

સં યા 
નામંજુર અર ઓની 

સં યા 
રીમાકસ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

મહેસાણા ૪૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વષ ૨૦૧૭માં ૧૧ 
અર ઓ અને વષ 
૨૦૧૮માં ૬૨ અર ઓ 
એમ કુલ ૭૩ અર ઓ 
રદ કરેલ છે. 

અમદાવાદ ૩૮ ૦૭ ૦૦ ૦૦ -  
--------- 

૨૮૬ 
મહીસાગર િજ ામાં પશુઆરો ય મેળાઓ 

* ૧૧૬૪૯ ી કેસરીિસંહ સોલંકી (માતર) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પશુપાલન ખાતા ારા મહીસાગર િજ ામાં કેટલા પશુ આરો ય 
મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યંુ, અન ે

  (૧) ૨૩૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા પશુઓને સારવાર આપવામા ં
આવી અને કેટલા પશઓુને રસીકરણ કરવામાં આ યંુ ? 

  (૨) પશુ સારવાર - ૭૬,૦૭૧ 
  પશુ રસીકરણ - ૨૪,૯૫૯ 

--------- 
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૨૮૭ 
ખેડા અને તાપી િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૪૨ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખેડા અન ેતાપી 
િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજૂર થયેલ 
મહેકમ કેટલ ુછે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખેડા અન ે તાપી 
િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજૂર થયેલ 
મહેકમની િવગત નીચ ેમુજબ છે. 

અ. 
નં. 

સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 
આર.ટી.ઓ. 

નડીયાદ 
(ખેડા) 

એ.આર.ટી.ઓ
. (તાપી) 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૧ ૦૧ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૩ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૯ ૦૩ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૮ હેડ લાક ૦૨ ૦૧ 
૯ સીનીયર લાક ૦૬ ૦૦ 

૧૦ જુનીયર લાક ૧૬ ૦૭ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૧૩ ટેનો ેડ-૩ ૦૧ ૦૦ 
૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૬ ડાઇવર ૦૧ ૦૧ 
૧૭ પટાવાળા ૦૩ ૦૧ 

 કુલ ૫૨ ૨૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ. 
નં. 

સંવગનું નામ આર.ટી.ઓ. 
નડીયાદ 
(ખડેા) 

એ.આર.ટી.ઓ
. યારા 
(તાપી) 

ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયલે 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૧ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૯ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૮ હેડ લાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૯ સીનીયર લાક ૦૨ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ જુનીયર લાક ૧૦ ૦૬ ૦૪ ૦૩ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ ટેનો ડે-૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
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૧૪ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૬ ડાઇવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૭ પટાવાળા ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૩૦ ૨૨ ૧૦ ૧૧  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૮૮ 
સુરત ામાં મોબાઈલ યુિનટ મારફતે યાપારીઓ સામે ચાલતા કેસો 

* ૧૧૭૩૪ ી વી. ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરેજ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત ામા ં તોલમાપ તં  ારા ચાલતા 
મોબાઈલ યુિનટ મારફતે ૨૦૧૮ના વષમાં કેટલા કેસોમા ં
કસુરવાર વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી, 

  (૧) ૧૪૭૧ વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી. 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં થળ પર માંડવાળની 
કાયવાહી થઈ, અન ે

  (૨) ૧૪૭૧ કેસોમાં થળ પર માંડવાળની કાયવાહી થઈ. 

 (૩) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં માંડવાળ િસવાયની 
કાનૂની કાયવાહી થઈ ? 

  (૩) શૂ ય 

--------- 

૨૮૯ 
સુરત ામાં મોબાઈલ યુિનટ મારફતે યાપારીઓ સામે ચાલતા કેસો 

* ૧૧૭૩૫ ી મોહનભાઈ ઢોડીયા (મહુવા) : માનનીય અ  અન ેનાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત ામા ં તોલમાપ તં  ારા ચાલતા 
મોબાઈલ યુિનટ મારફતે ૨૦૧૮ના વષમાં કેટલા કેસોમા ં
કસુરવાર વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી, 

  (૧) ૧૪૭૧ વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી. 

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં થળ પર માંડવાળની 
કાયવાહી થઈ, અન ે

  (૨) ૧૪૭૧ કેસોમાં થળ પર માંડવાળની કાયવાહી થઈ. 

 (૩) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં માંડવાળ િસવાયની 
કાનૂની કાયવાહી થઈ ? 

  (૩) શૂ ય 

--------- 

૨૯૦ 
મહેસાણાની િજ ા ાહક તકરાર િનવારણ ફોરમની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૧૭૪૦ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ િજ ામાં ાહક 
તકરાર ફોરમ મહેસાણા વગવાર કેટલી જ યા મંજૂર થયેલ છે, 

  (૧) મંજુર જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ ૧ ૨ ૧ ૫ ૧ ૧૦  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૨) ભરાયેલ જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ ૧ ૨ ૧ ૪ ૧ ૯  
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 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલી જ યાઓ ખાલી છે ?   (૩) ખાલી જ યાઓ 
મ મખુ સ ય વગ-૨ વગ-૩ વગ-૪ કુલ 
૧ - - - ૧ - ૧  

--------- 

૨૯૧ 
આણંદ િજ ામાં પશુઆરો ય મેળાઓ 

* ૧૧૬૪૭ ી મહેશકુમાર રાવલ (ખંભાત) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પશુપાલન ખાતા ારા આણંદ િજ ામાં કેટલા પશુ આરો ય 
મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યંુ, અન ે

  (૧) ૩૨૩ 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલા પશુઓને તેમાં સારવાર 
આપવામા ં આવી અન ે કેટલા પશુઓન ે રસીકરણ કરવામા ં
આ યંુ ? 

  (૨) પશુ સારવાર-૭૫,૯૦૯ 
  પશુ રસીકરણ-૧,૦૬,૭૮૦ 

--------- 
૨૯૨ 

આણંદ િજ ામાં પશુઆરો ય મેળાઓ 
* ૧૧૬૪૬ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
પશુપાલન ખાતા ારા આણંદ િજ ામાં કેટલા પશુ આરો ય 
મેળાનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆ યંુ, અન ે

  (૧) ૩૨૩ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ કેટલા પશઓુન ે તેમા ં સારવાર 
આપવામા ં આવી અન ે કેટલા પશુઓન ે રસીકરણ કરવામા ં
આ યંુ ? 

  (૨) પશુ સારવાર-૭૫,૯૦૯ 
  પશુ રસીકરણ-૧,૦૬,૭૮૦ 

--------- 

૨૯૩ 
અમદાવાદ િજ ામાં ખાદીના વેચાણને ઉ ેજન આપવા માટેની યોજના 

* ૧૧૭૬૨ ી બાબભુાઈ પટેલ (દસ ોઈ) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખાદીના 
વેચાણને ઉ ેજન આપવા માટે રા યમાં કોઈ યોજના અમલમા ં
મુકવામાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખાદીના વેચાણન ે
ઉ ેજન આપવા માટે રા યમાં નીચે મુજબની યોજના અમલમા ં
મુકવામાં આવલે છે. 
 (અ) ૧૦% બ ર િવકાસ સહાય યોજના (એમડીએ)  
 (બ) પૂ ય મહા મા ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મ યંિત 
વષની ઉજવણી િનિમતે તા.૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/ 
૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા માટે ગુજરાત રા યમાં ઉ પા દત 
ખાદી અને પોલીવ ના છૂટક વેચાણ ઉપર ૨૦ % ખાસ બ ર 

ો સાહન સહાય ાહકોન ેવળતર. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ યોજના અતંગત 
અમદાવાદ િજ ામાં કુલ કેટલી સં થાઓન ે કેટલી રકમની 
સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૦ % બ ર િવકાસ 
સહાય (એમડીએ) યોજના અંતગત અમદાવાદ િજ ામા ં કુલ 
૬૫ (પાંસઠ) સં થાઓને .૪,૩૪,૧૯,૨૬૧/- રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૯૪ 
ગોધરા બ ર સિમિતને સીધી વેચાણ યવ થા ઉભી કરવાની યોજનામાં મંજૂર રકમ 

* ૧૧૬૮૮ ીમિત સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાની ગોધરા બ ર સિમિતન ે અપની 
મંડી/રાઈથુ બ ર આધારીત સીધી વેચાણ યવ થા ઉભી 
કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૧) .૨૬.૩૫/- લાખ. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે ? 

  (૨) .૨૬.૩૫/- લાખ. 

--------- 

૨૯૫ 
ગાંધીનગર ખાતે ાહક સુર ા અ વયે મળેલ ફ રયાદો 

* ૧૧૭૪૨ ી શભંુ  ઠાકોર (ગાંધીનગર દિ ણ) : માનનીય અ , નાગર ક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) છે ા બે વષમાં  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ાહક સુર ા અ વયે વડી કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે કેટલી 
ફરીયાદો મળી, અન ે

  (૧) છે ા બે વષમાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 
ાહક સુર ા અ વય ે વડી કચેરી ગાંધીનગર ખાત ે ૨૮૦ 

ફરીયાદો મળી. 
 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલી ફરીયાદોનો િનકાલ કરવામા ં
આ યો ? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૨૭૫ ફરીયાદનો 
િનકાલ કરવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૯૬ 
વડોદરા િજ ામાં યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

* ૧૧૭૪૫ ી કેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) વડોદરા િજ ામાં તોલમાપ તં  ારા  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક વષમા ંપેકેટ ઉપર 
છાપલેી િકંમત કરતાં વધારે િકંમત વસલૂ કરવા બાબતે કેટલા 
યાપારી એકમો સામ ેકાયવાહી કરવામા ંઆવી, અન ે 

  (૧) ૩૬ યાપારી એકમો સામે કાયવાહી કરવામાં આવી.  

 (૨) ઉ ત િ થિતએ કેટલો દંડ વસુલ કરવામા ંઆ યો ?   (૨) .૭૬,૦૦૦/- (અંકે િપયા છો રે હ ર પરુા) દંડ 
વસુલ કરવામા ંઆ યો.  

--------- 

૨૯૭ 
સુરે નગર અને સાબરકાંઠા િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૨ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ાં બે વષમા ં
વષવાર સુરે નગર અન ેસાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમાં એસ.ટી.બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી, 

  (૧)  
વષ સુરે નગર િજ ામાં 

કાય મોની સં યા 
સાબરકાંઠા િજ ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૯ ૧૩ 
૨૦૧૮ ૩ ૬ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચૂકવવામાં આવેલ રકમ . 

સુરે નગર િજ ો સાબરકાંઠા િજ ો 
૨૦૧૭ .૨,૧૭,૧૯,૬૧૪ .૮૧,૭૮,૮૩૨ 
૨૦૧૮ .૬,૩૬,૩૪૧ .૧૬,૬૦,૭૦૪  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચૂકવવાની બાકી રકમ . 

સુરે નગર િજ ો સાબરકાંઠા િજ ો 
૨૦૧૭ .૧૭,૯૨,૮૭૩ .૯,૦૩,૪૪૯ 
૨૦૧૮ .૩૨,૫૨૬ શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ેરકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ એસ.ટી. 
િનગમને સંબંિધત નથી.  

--------- 

૨૯૮ 
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૫ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મનગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મનગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં
સંવગવાર મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ.નં. સંવગનંુ નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 

આર.ટી.ઓ. 
મનગર 

એ.આર.ટી.ઓ
. દેવભિૂમ 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૧ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૪ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ 
૬ હેડ કલાક ૦૨ ૦૧ 
૭ સીનીયર કલાક ૦૫ ૦૨ 
૮ જુનીયર કલાક ૧૭ ૦૫ 
૯ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૦ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ ડાઈવર ૦૧ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૧ ૦૦ 
૧૫ પટાવાળા ૦૪ ૦૦ 

કુલ ૪૯ ૧૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ આર.ટી. ઓ. 
મનગર 

એ.આર.ટી.ઓ. 
દેવભૂિમ ારકા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયે
લ 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
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૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૪ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
૫ જનસંપક અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૬ હેડ કલાક ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૭ સીનીયર કલાક ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 
૮ જુનીયર કલાક ૦૮ ૦૯ ૦૪ ૦૧ 
૯ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૧ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૨ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૪ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૧૫ પટાવાળા ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કુલ ૩૨ ૧૭ ૧૦ ૦૭  
 (૩)   ઉકત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં
આવશે? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૯૯ 
ભાવનગર અને બોટાદ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૯ ી િવણભાઈ મા  (ગઢડા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભાવનગર અન ે
બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર પશિુચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે
પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨ ની મંજુર જ યા 
પશુધન િનરી કની મંજુર 

જ યા 
૧ ભાવનગર ૩૩ ૫૫ 
૨ બોટાદ ૧૩ ૨૬ 

કુલ ૪૬ ૮૧ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા અિધકારી 

વગ-૨  
પશુધન િનરી ક 

ખાલી જ યા ભરેલી જ યા ખાલી જ યા ભરેલ જ યા

૧ ભાવનગર ૧૬ ૧૭ ૩૦ ૨૫ 
૨ બોટાદ ૭ ૬ ૨૨ ૦૪ 

કુલ ૨૩ ૨૩ ૫૨ ૨૯  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૩૦૦ 
ટેટ એિનમલ વે ફેર બોડની રચના 

* ૧૩૧૫૪ ી જવાહરભાઈ ચાવડા (માણાવદર) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) ટેટ એનીમલ વે ફેર બોડની રચના તા.૩૦-૧૧-
૨૦૧૩ના રોજ કરવામા ંઆવી છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, . 
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 (૨)  હા, તો તા.૧-૧-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ સુધીમાં રા યક ાએ મુ ય વે શી શી કામગીરી હાથ 
ધરી છે, અન ે

  (૨) સામેલ પ ક મુજબ. 
પ  ક 

(તા.૧/૧/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ સુધીમાં રા ય 
ક ાએ ગુજરાત ાણી ક યાણ બોડ ારા હાથ ધરાયેલ મુ ય 

કામગીરીઓ.) 

 રા યમાં ાણી ુરતા િનવારણ અિધિનયમની 
ગવાઈઓના અમલીકરણ માટે થયેલ કામગીરીની 

સમી ા અને સલાહસૂચન માટે તા.૨૦-૮-૨૦૧૮ 
ના રોજ ગુજરાત ાણી ક યાણ બોડની થમ બેઠક 
માન.ચેરમને ી સહ મં ી ી, પાણી પુરવઠો, 
પશુપાલન અન ે ામ ગૃહ િનમાણ, ગુજરાત રા યના 
અ ય પણા હેઠળ ગાંધીનગર ખાત ેકરવામાં આવેલ 
છે. 

 અ ય ી, ાણી ક યાણ બોડ ારા રા યના 
તમામ િજ ાઓમા ં િજ ા ાણી ુ રતા િનવારણ 
સોસાયટીની િનયિમત બેઠક અને કામગીરી માટે 
તા.૫-૯-૨૦૧૮ના પ થી તમામ કલેકટર ીન ે
સૂચના આપવામાં આવેલ છે. 

 ાણી ક યાણ બોડ ારા રા યના તમામ 
િજ ાઓમાં પશુઓને આ ય થાન માટે જમીન 
ફાળવવા તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૮ના પ થી તમામ 
કલેકટર ીઓને જ રી સૂચનાઓ આપેલ છે. 

 ાણી ુ રતા િનવારણ અિધિનયમ ૧૯૬૦ હેઠળ 
રા યમાં પાલતું પશઓુની સંભાળ અને દેખરેખ 
માટેની માગદિશકા ાણી ક યાણ બોડ ારા 
તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૮ના પ થી તમામ 
કલેકટર ીઓને ચૂ તપણે અમલ કરવા સા  મોકલી 
આપેલ છે. 

 રા યની ાણી ક યાણ સં થાઓ ારા માળખાકીય 
સુિવધાઓ માટે એિનમલ વે ફેર બોડ ઓફ 
ઈિ ડયાની સહાયની યોજનાઓ હેઠળ મળેલ 
અર ઓ માટે જ રી ભલામણ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩)  કોઈ કામગીરી હાથ ધરવામા ં આવી ન હોય તો 
તેના શા કારણો છે ? 

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

--------- 

૩૦૧ 
વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામાં ગેસ કને શન આપવા બાબત 

* ૧૩૦૭૧ ી િજ ેશકુમાર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ઉ વલા 
યોજના અ વયે વડગામ અને પાલનપુર તાલુકામા ં છે ાં બે 
વષમાં ગેસના કેટલા કને શન આપવામા ંઆ યા, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ઉ વલા યોજના 
અ વયે આપેલ ગેસ કનેકશનની સં યા : 

વડગામ તાલકુો ૩૩૦૬ 
પાલનપુર તાલુકો ૧૬૦૭૨  

 (૨) ઉ ત યોજના અ વયે કેટલા કને શનોની અર  
ઉ ત િ થિતએ પડતર છે, અન ે

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ પડતર 
કનેકશનોની સં યા : 
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વડગામ તાલકુો ૩૧૦ 
પાલનપુર તાલુકો ૧૪૭૨  

 (૩) બાકી અરજદારોને ગસે કને શન યાં સુધીમા ં
આપવામા ંઆવનાર છે ? 

  (૩) બાકી રહેલ વડગામ તાલુકાના ૩૧૦ તથા પાલનપુર 
તાલુકાના ૧૪૭૨ અરજદારોને તા. ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં
ગેસ કનેકશન આપી દેવામા ં આવલે છે એટલ ે કે હાલમા ં કોઈ 
અર  પડતર નથી. 

--------- 
૩૦૨ 

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
* ૧૨૬૮૨ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને પાટણ િજ ામા ં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
ો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
બનાસકાંઠા ૨૩૬૭૦૪ 
પાટણ ૧૦૧૯૫૭ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
ો મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

બનાસકાંઠા ૧૩૬૦ ૧૨૧૮ 
પાટણ ૫૭ ૯૦  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  
ો મંજુર અર ઓની                 

સં યા 
નામંજુર અર ઓની 

સં યા 
રીમાકસ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

બનાસકાંઠા ૭૬ ૧૪૮ ૧૭ ૧૩ વષ ૨૦૧૭માં ૧૨૬૭ 
અર ઓ અને વષ 
૨૦૧૮માં ૧૦૫૭ 
અર ઓ એમ કુલ 
૨૩૨૪ અર ઓ રદ 
કરેલ છે. 

પાટણ ૦૭ ૦૮ ૦૫ ૧૩ વષ ૨૦૧૭માં ૪૫ 
અર ઓ અને વષ 
૨૦૧૮માં ૬૯ અર ઓ 
એમ કુલ ૧૧૪ અર ઓ 
રદ કરેલ છે  

--------- 

૩૦૩ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૩ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગીરસોમનાથ 
અને જૂનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર છે ા ંબે વષમા ંખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ િજ ાનંુ નામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ ગીરસોમનાથ તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૭ 
તા.૧૯/૯/૨૦૧૮ થી 
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૨ જૂનાગઢ તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી 
તા.૪/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૯/૯/૨૦૧૮ થી 
તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, 
અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૪)  
થયેલ ખચ ( િપયામાં) 

મ િજ ાનંુ નામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮  

૧ ગીરસોમનાથ ૫૨,૧૨,૨૭૫/- ૪૮,૭૬,૬૦૦/- 
૨ જૂનાગઢ ૫૮,૨૪,૮૧૪/- ૫૯,૭૧,૧૫૦/- 

 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૦૪ 
અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત 

* ૧૨૭૫૩ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
અમદાવાદ અને સુરે નગર િજ ામાં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧)  
િજ ાનંુ 

નામ 
આપઘાત કરેલ ખેડૂતોની સં યા કુલ 

વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 
અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ 
સુરે નગર ૦ ૧ ૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધા?ં 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦ % યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અને ક  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૩૦૫ 
તાપી અને નવસારી િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૭૬ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ તાપી અન ે
નવસારી િજ ામા ં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ તાપી ૧૩ ૬૧ 
૨ નવસારી ૧૮ ૭૨ 

કુલ ૩૧ ૧૩૩ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ તાપી ૦૬ ૦૭ ૨૯ ૩૨ 
૨ નવસારી ૦૭ ૧૧ ૩૧ ૪૧ 

કુલ ૧૩ ૧૮ ૬૦ ૭૩  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૩૦૬ 
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૧૯ ી હંમતિસંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ 
અને સુરત િજ ામા ં િજ ાવાર છે ા ં બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ િજ ાનંુ નામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ અમદાવાદ તા.૧૮/૮/૨૦૧૭  થી 

તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૭ 
તા.૧૮/૯/૨૦૧૮  થી 
તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૮ 

૨ સુરત તા.૨૦/૮/૨૦૧૭  થી 
તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૯/૯/૨૦૧૮  થી 
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક -૧ સામેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, 
અન ે

  (૩) *પ ક -૨ સામેલ છે. 

 (૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૪)  
થયેલ ખચ ( િપયામાં) 

મ િજ ાનંુ નામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮  

૧ અમદાવાદ ૧,૦૬,૪૦,૫૦૭/- ૨,૨૬,૦૪,૯૩૦/- 
૨ સુરત ૯૮,૨૫,૪૭૦/- ૧,૦૦,૬૪,૦૬૬/- 

 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૦૭ 
માંડવી તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૨ ી હષ સંઘવી (મજુરા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમા ં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે સુરત 
િજ ાના માંડવી તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૧) ૧૭ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદા ત રકમ . ૨૨૦.૯૯ લાખ 

--------- 
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૩૦૮ 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટંકારા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મોરબી અન ે
રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર છે ાં બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ િજ ાનંુ નામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ મોરબી તા.૧૮/૮/૨૦૧૭  થી 
તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૭ 

તા.૧૯/૯/૨૦૧૮  થી 
તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ 

૨ રાજકોટ તા.૧૮/૮/૨૦૧૭  થી 
તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૮/૯/૨૦૧૮  થી 
તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, 
અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૪)  
થયેલ ખચ ( િપયામાં) 

મ િજ ાનંુ નામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮  
 

૧ મોરબી ૨૦,૪૯,૧૬૦/- ૧૬,૯૦,૫૦૦/- 
૨ રાજકોટ ૮૫,૨૫,૯૧૦/- ૪૦,૫૫,૮૩૩/- 

 

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૦૯ 
ખેડા અને અરવ ી િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૪ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખેડા અન ે
અરવ ી િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
ો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ખેડા ૧૪૬૮૩૩ 
અરવ ી ૬૯૪૪૫ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા ં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
ો મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ખેડા ૨૫૪ ૨૨ 
અરવ ી ૦૩ ૦૬  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  
ો મંજુર અર ઓની                 

સં યા 
નામંજુર અર ઓની 

સં યા 
રીમાકસ 

વષ 
૨૦૧૭ 

 વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

 વષ 
૨૦૧૮ 

ખેડા ૨૫૪ ૧૨ ૦૦ ૦૩ વષ ૨૦૧૮માં ૭ 
અર ઓ  રદ કરેલ છે. 

અરવ ી ૦૩ ૦૬ ૦૦ ૦૦ -  
--------- 
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૩૧૦ 
ઓખામંડલ તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૧૮ ી િવરે િસંહ ડે  (માંડવી) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આતં રક પયેજળ યોજનાઓ અ વયે દેવભૂિમ 

ારકા િજ ાના ઓખામંડલ તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ 
મંજુર કરવામાં આવી, અન ે

  (૧) ૦૮ યોજનાઓ 

 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદા ત રકમ . ૭૪.૬૬ લાખ 

--------- 

૩૧૧ 
બનાસકાંઠા િજ ામાં ઓછુ વજન આપતા યાપારી એકમો સામે કાયવાહી 

* ૧૧૭૪૯ ી શશીકાંત પં ા ( ડસા) : માનનીય અ , નાગ રક પુરવઠા અને ાહકોની બાબતોના મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

  જવાબ 
  બનાસકાંઠા ામાં તોલમાપ તં  ારા  
તા.૩૧-૧૨-૧૮ની િ થિતએ છે ા એક વષમાં ઓછુ વજન 
આપતા કેટલા યાપારી એકમો સામે શી કાયવાહી કરવામા ં
આવી? 

   ૧૧૮ યાપારી એકમો સામ ે કાયવાહી કરવામા ં
આવી. ખાતાકીય રાહે માંડવાળ ફી પેટે િપયા ૨૭,૬૦૦/- 
(અંકે િપયા સ ાવીસ હ ર છસો પુરા) ગુ હા માંડવાળ ફી 
વસુલ કરવાની કાયવાહી કરેલ છે. 

--------- 
૩૧૨ 

ક છ અને વડોદરા િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 
* ૧૨૮૧૨ ી ુમનિસંહ ડે  (અબડાસા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ક છ અને 
વડોદરા િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે,  

  (૧)  
મ િજ ાનું 

નામ 
ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ ક છ તા.૨૯-૦૮-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૮ 
૨ વડોદરા તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૭ 

તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

(૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો?       (૪)    થયેલ ખચ( િપયામાં) 
મ િજ ાનું 

નામ 
ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ ક છ ૫૮,૦૮,૯૬૦/- ૬૮,૧૦,૯૫૮/- 
૨ વડોદરા ૯૨,૪૬,૩૨૮/- ૧,૩૬,૯૧,૬૮૨/-  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 
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૩૧૩ 
આણંદ અને ભાવનગર િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૫ ી કાંિતભાઈ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ભાવનગર િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
આણંદ ૧૫૪૪૭૧ 
ભાવનગર ૭૦૪૮૬ 

 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ાં બે વષમાં વષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
િજ ો મળેલ અર ઓની સં યા 

૧/૧/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

આણંદ ૨૧૨ ૨૨૯ 
ભાવનગર ૩૩ ૪૧  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  
િજ ો મંજુર અર ઓની સં યા નામજુંર અર ઓની સં યા 

વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

આણંદ ૧૪૭ ૧૩૫ ૬૫ ૯૪ 
ભાવનગર ૩૩ ૪૧ ૦૦ ૦૦  

--------- 

૩૧૪ 
સુરત ામાં મોબાઈલ યુિનટ મારફતે યાપારીઓ સામે ચાલતા કેસો 

* ૧૧૭૩૩ ી મુકેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય અ  અને નાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત ામા ં તોલમાપ તં  ારા ચાલતા 
મોબાઇલ યુિનટ મારફત ે ૨૦૧૮ ના વષમા ં કેટલા કેસોમા ં
કસુરવાર વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી,  

  (૧) ૧૪૭૧ વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી.  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં થળ પર માંડવાળની 
કાયવાહી થઇ અને,  

  (૨) ૧૪૭૧ કેસોમાં થળ પર માંડવાળની કાયવાહી થઇ. 

 (૩) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં માંડવાળ િસવાયની 
કાનૂની કાયવાહી થઇ?   

  (૩) શૂ ય.  

--------- 

૩૧૫ 
ગાંધીનગર અને રાજકોટ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૨ ડૉ. સી.જ.ેચાવડા (ગાંધીનગર) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગાંધીનગર અન ે
રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ ગાંધીનગર ૪૫ ૧૦૧ 
૨ રાજકોટ ૩૭ ૯૦ 

 કુલ ૮૨ ૧૯૧ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ 
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ ગાંધીનગર ૦૩ ૪૨ ૨૧ ૮૦ 
૨ રાજકોટ ૧૨ ૨૫ ૪૬ ૪૪ 

 કુલ ૧૫ ૬૭ ૬૭ ૧૨૪  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૩૧૬ 
િભલોડા, મેઘરજ, ખેડ ા, િવજયનગર અને પોશીના તાલુકામાં ફાળવેલ રકમ 

* ૧૩૧૩૭ ડૉ.અિનલ ષીયારા (િભલોડા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા ય ક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી 
અને સાબરકાંઠા િજ ાના િભલોડા, મેઘરજ, ખેડ ા, 
િવજયનગર અને પોશીના જવેા આ દવાસી તાલુકાઓમાં 
રમતગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓને િવકસાવવા 
છે ા બે વષમા ંવષવાર કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામા ં
આવી, 

  (૧)  
વષ રમતગમત 

માટે ફાળવેલ 
રકમ 

યુવા વૃિ  
માટે ફાળવેલ 

રકમ 

સાં કૃિતક 
વૃિ  માટે 

ફાળવેલ રકમ 
૨૦૧૭ ૨૮,૯૯,૯૩૨ ૩,૬૦,૦૦૦ ૨,૦૦,૦૦૦ 
૨૦૧૮ ૩૬,૯૨,૦૦૦ ૩,૭૦,૦૦૦ ૨,૦૦,૦૦૦ 

કુલ ૬૫,૯૧,૯૩૨ ૭,૩૦,૦૦૦ ૪,૦૦,૦૦૦ 
 

 (૨) ઉ ત તાલુકાવાર કઈ િવભાગની યોજનાઓ 
અ વયે કેટલો ખચ કરવામાં આ યો, અન ે

  (૨)  

તાલુકાનંુ 
નામ 

રમત ગમત 
માટે થયેલ 

ખચ 

યુવા વૃિ  
માટે થયેલ 

ખચ 

સાં કૃિતક 
વૃિ  માટે 

થયેલ ખચ 

કુલ 

ખેડ ા ૨૯,૩૯,૫૦૦ ૧,૪૬,૦૦૦ ૮૦,૦૦૦ ૩૧,૬૫,૫૦૦ 
પોશીના ૧,૧૩,૦૦૦ ૧,૪૬,૦૦૦ ૮૦,૦૦૦ ૩,૩૯,૦૦૦ 
િવજયનગર ૭,૮૫,૮૯૪ ૧,૪૬,૦૦૦ ૮૦,૦૦૦ ૧૦,૧૧,૮૯૪ 
મેઘરજ ૧૩,૭૬,૭૬૯ ૧,૪૬,૦૦૦ ૮૦,૦૦૦ ૧૬,૦૨,૭૬૯ 
િભલોડા ૧૩,૭૬,૭૬૯ ૧,૪૬,૦૦૦ ૮૦,૦૦૦ ૧૬,૦૨,૭૬૯ 

કુલ ૬૫,૯૧,૯૩૨ ૭,૩૦,૦૦૦ ૪,૦૦,૦૦૦ ૭૭,૨૧,૯૩૨  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ કેટલા રમતો માટેના મેદાનો 
િવકસાવવામાં આ યા? 

  (૩) શૂ ય. 

--------- 

૩૧૭ 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૧ ી શીવાભાઈ ભુરીયા ( દયોદર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામા ં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાઠંા અને 
ક છ િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર મંજૂર 
થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 
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અ.નં. સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 
આર.ટી.ઓ. 

પાલનપુર 
(બનાસકાંઠા) 

આર.ટી.ઓ. 
ભૂજ 

(ક છ) 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૩ ૦૩ 

૩ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૧૦ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૧ ૧૯ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૨ 
૭ હેડ કલાક ૦૩ ૦૪ 
૮ સીનીયર કલાક ૦૭ ૦૭ 
૯ જુનીયર કલાક ૧૦ ૧૭ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૦ ૦૨ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૩ ૦૨ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૧ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૨ 
૧૪ ડાઈવર ૦૧ ૦૧ 
૧૫ નાયક ૦૩ ૦૧ 
૧૬ પટાવાળા ૦૬ ૦૪ 
૧૭ વોચમેન ૦૧ ૦૧ 

કુલ ૫૮ ૭૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, સવંગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 
અ. 
નં. 

સંવગનું નામ આર.ટી.ઓ. 
પાલનપુર 

(બનાસકાંઠા) 

આર.ટી.ઓ. 
ભૂજ 

(ક છ) 
ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયે
લ 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 

૩ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૪ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૦ ૦૮ ૦૨ 
૫ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૧૦ ૦૧ ૧૮ ૦૧ 
૬ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૭ હેડ કલાક ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૨ 
૮ સીનીયર કલાક ૦૪ ૦૩ ૦૪ ૦૩ 
૯ જુનીયર કલાક ૧૦ ૦૦ ૦૮ ૦૯ 

૧૦ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 
૧૧ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 
૧૨ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૧૪ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ નાયક ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૬ પટાવાળા ૦૪ ૦૨ ૦૪ ૦૦ 
૧૭ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

કુલ ૪૩ ૧૫ ૫૧ ૨૭  
 (૩) ઉકત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?   (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 

યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 
અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૩૧૮ 
ગીરસોમનાથ અને પાટણ િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનું મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૮ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગીરસોમનાથ 
અને પાટણ િજ ામા ંિજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજુર થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગીરસોમનાથ 
અને પાટણ િજ ામા ંિજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનંુ નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 
એ.આર.ટી.ઓ
. ગીરસોમનાથ 

એ.આર.ટી.ઓ
. પાટણ 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૧ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૧ ૦૩ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૫ 
૪ હેડ કલાક ૦૧ ૦૧ 
૫ સીનીયર કલાક ૦૨ ૦૨ 
૬ જુનીયર કલાક ૦૮ ૦૬ 
૭ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૨ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ 
૧૨ પટાવાળા ૦૦ ૦૧ 

કુલ ૧૯ ૨૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ. 
નં. 

સંવગનું નામ એ.આર.ટી.ઓ. 
ગીરસોમનાથ 

એ.આર.ટી.ઓ. 
પાટણ 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયે
લ 

ખાલી 
જ યા 

૧ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૨ મોટર વાહન િનરી ક ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
૩ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
૪ હેડ કલાક ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૫ સીનીયર કલાક ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૬ જુનીયર કલાક ૦૫ ૦૩ ૦૫ ૦૧ 
૭ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૮ સબ ઓડીટર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ 
૯ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૦ આંકડા મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૧ ડાઈવર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૨ પટાવાળા ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

કુલ ૧૩ ૦૬ ૧૮ ૦૬  

 (૩) ઉકત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?   (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૩૧૯ 
વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજનાની અર ઓ 

* ૧૧૭૬૮ ી અરિવંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર કેટલી અર ઓ આવી, 

  (૧) વલસાડ િજ ામાં ી વાજપાઈ બકેબલ યોજના 
અ વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
તાલુકાવાર અગાઉની પડતર સ હત નીચે મુજબ અર ઓ 
આવેલ છે. 

અ.નં. તાલુકાનંુ નામ કુલ અર ઓ 

૧ વલસાડ ૨૩૭૨ 
૨ પારડી ૧૦૬૧ 
૩ વાપી ૬૯૩ 
૪ મરગામ ૭૯૭ 
૫ ધરમપુર ૧૦૨૧ 
૬ કપરાડા ૯૫૩ 

કુલ ૬૮૯૭ 
 

 (૨) ઉકત િ થિતએ કેટલી અર ઓ મંજુર કરવામા ં
આવી, અન ે

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબ અર ઓ મંજુર કરવામા ંઆવી. 
િવગત કુલ અર ઓ 

િજ ા ઉ ોગ કે  ારા બકોને ભલામણ 
કરેલ અર ઓ 

૬૦૫૨ 

બકોએ મંજુર કરેલ અર ઓ ૨૬૮૪  
 (૩) ઉકત િ થિતએ કેટલી રકમની સહાય મંજુર કરવામા ં
આવી ? 

  (૩) .૧૪૫૪.૦૪ લાખની સહાય આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૦ 
ગાંધીનગર િજ ામાં પીવાના પાણીની ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવા બાબત 

* ૧૩૦૪૬ ી બળદેવ  ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૭-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગાંધીનગર િજ ામાં કેટલા ગામોએ પીવાના પાણી માટે નવા 

બુવેલ તથા નવી ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવાના કામ મંજુર 
કરવામા ંઆ યા, 

  (૧) અને (૨) 
તા.૩૧-૭-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં ગાંધીનગર 
િજ ામાં વષ ૨૦૧૬માં ૦૩, વષ ૨૦૧૭માં ૨૦ અન ે 
વષ ૨૦૧૮મા ં૨૦ નવા ુબવેલ બનાવવાના કામો મંજૂર કરી 
તમામ કામો પૂણ કરવામા ંઆવેલ છે. 
વષ ૨૦૧૬માં ૦૦, વષ ૨૦૧૭માં ૯ અને વષ ૨૦૧૮માં ૪ 
નવી ઓવરહેડ ટાંકીઓ બનાવવાના કામો મંજૂર કરેલ છે જ ેપૈકી 
૮ ટાંકીના કામો પૂણ કરેલ છે યારે બાકી રહેતી ૫ નગં 
ટાંકીઓના કામો ગિતમાં હેઠળ છે. જનેી કામગીરી સમયબ  
રીતે પૂણ કરવામાં આવનાર છે. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મંજુર થયેલ કામો પૈકી કેટલા કામો 
પૂણ થયા અને કેટલા ગિતમાં છે, 

 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ પીવલાયક પાણી નહ  મળતુ ં
હોવાની કેટલી રજૂઆતો સરકારન ેમળી, અન ે

  (૩) અને (૪)  
તા.૩૧-૭-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં પીવાલાયક 
પાણી ન હ મળતુ હોવાની ૦૧ રજુઆત મળલે છે. જ ેઅ વયે 
યોજના સુધારણા અને મરામતની કામગીરી કરી ભુતળ સોસ 
આધારીત જુથ પાણી પુરવઠા ારા પાણી પુરવઠો પરુો પાડી 
રજુઆતનો િનકાલ કરેલ છે. 

 (૪) ઉ ત િ થિતએ મળેલ રજૂઆતો સંદભ સરકારે શા ં
પગલાં ભયા? 

 

--------- 
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૩૨૧ 
મહીસાગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૯૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ મહીસાગર અન ે
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ 
કુટંુબો ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  

િજ ો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
મહીસાગર ૮૨૧૦૬ 
દેવભૂિમ ારકા ૨૭૫૯૨ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

મહીસાગર ૦૯ ૩૬ 
દેવભૂિમ ારકા ૫૫૮ ૨૩૩  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

િજ ો 

મંજુર  
અર ઓની 

નામંજુર અર ઓની 
સં યા 

રીમા સ 
વષ 

૨૦૧૭ 
વષ 

૨૦૧૮ 
વષ 

૨૦૧૭ 
વષ 

૨૦૧૮ 

મહીસાગર ૦૨ ૩૪ ૦૪ ૦૨ 
વષ ૨૦૧૭માં 
૩ અર ઓ રદ 
કરેલ છે.  

દેવભૂિમ 
ારકા 

૩૫૩ ૧૧૭ ૨૦૫ ૮૮ 

૨૮ અર ઓ NIC 
માં ઓનલાઈન 
અપલોડ કરવા માટે 
મોકલી આપેલ છે.  

--------- 
૩૨૨ 

ગોધરા બ ર સિમિતને સીધી વેચાણ યવ થા ઉભી કરવાની યોજનામાં મંજૂર રકમ 
* ૧૧૬૮૯ ી સી.કે.રાઉલ  (ગોધરા) : માનનીય સહકાર મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં પંચમહાલ િજ ાની ગોધરા બ ર સિમિતન ે અપની 
મંડી/રાઈથુ બ ર આધારીત સીધી વેચાણ યવ થા ઉભી 
કરવાની યોજના હેઠળ કેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે, 
અન ે

  (૧) .૨૬.૩૫/- લાખ. 

 (૨) ઉકત િ થિતએ ત ે અ વયે કેટલી રકમ ચૂકવવામા ં
આવી છે ? 

  (૨) .૨૬.૩૫/- લાખ. 

--------- 

૩૨૩ 
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૯૧ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છોટાઉદેપુર 
અને નમદા િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  

િજ ો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
છોટાઉદેપુર ૧૧૫૩૦૪ 
નમદા ૮૨૮૭૧ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

છોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૧ 
નમદા ૪૬ ૦૦  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

િજ ો 

મંજુર  
અર ઓની સં યા 

નામજુંર અર ઓની 
સં યા 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

છોટાઉદેપરુ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
નમદા ૦૦ ૦૦ ૪૬ ૦૦  

--------- 

૩૨૪ 
બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૦ ી ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ બનાસકાંઠા 
અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની મજુંર 

જ યા 
૧ બનાસકાં ૬૪ ૧૧૧ 
૨ ક છ ૪૪ ૯૮ 
 કુલ ૧૦૮ ૨૦૯ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨) 

અ.નં. િજ ો 

પશુિચ ક સા 
અિધકારી વગ-૨ 

પશુધન િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ યા 

૧ બનાસકાં ૦૮ ૫૬ ૨૩ ૮૮ 
૨ ક છ ૨૫ ૧૯ ૭૬ ૨૨ 
 કુલ ૩૩ ૭૫ ૯૯ ૧૧૦  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનુ ંસરકારનુ ંશુ ંઆયોજન 
છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૩૨૫ 
અમદાવાદ અને અમરેલી િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૩ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમદાવાદ અન ે
અમરેલી િજ ામા ં િજ ાવાર પશુિચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની મજુંર 

જ યા 
૧ અમદાવાદ ૪૯ ૧૦૦ 

૨ અમરેલી ૩૯ ૯૭ 
 કુલ ૮૮ ૧૯૭ 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨) 

અ.નં. િજ ો 

પશુિચ ક સા 
અિધકારી વગ-૨ 

પશુધન િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ યા 

૧ અમદાવાદ ૧૪ ૩૫ ૨૩ ૭૭ 
૨ અમરેલી ૧૮ ૨૧ ૬૮ ૨૯ 
 કુલ ૩૨ ૫૬ ૯૧ ૧૦૬  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનુ ંસરકારનુ ંશુ ંઆયોજન 
છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૩૨૬ 
સુરત ામાં મોબાઇલ યુિનટ મારફતે કસુરવાર યાપારીઓ સામે ચાલતા કેસો 

* ૧૧૭૩૭ ી િવનોદભાઈ (કતારગામ) : માનનીય અ  અન ેનાગ રક પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) સુરત ામા ં તોલમાપ તં  ારા ચાલતા 
મોબાઇલ યુિનટ મારફતે ૨૦૧૮ના વષમાં કેટલા કેસોમા ં
કસુરવાર વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી,  

  (૧) ૧૪૭૧ વેપારીઓ સામે કાયવાહી કરી.  

 (૨) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં થળ પર માંડવાળની 
કાયવાહી થઇ, અન ે 

  (૨) ૧૪૭૧ કેસોમાં થળ પર માંડવાળની કાયવાહી થઇ. 

 (૩) ઉ ત પૈકી કેટલા કેસોમાં માંડવાળ િસવાયની 
કાનૂની કાયવાહી થઇ?   

  (૩) શૂ ય.  

--------- 

૩૨૭ 
ગીરસોમનાથ અને જૂનાગઢ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૭ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ગીરસોમનાથ 
અને જૂનાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. 
કુટંુબો ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  

િજ ો 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ 

ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ગીરસોમનાથ ૫૦૯૧૬ 
જૂનાગઢ ૫૧૪૭૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  

િજ ો 
મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ગીરસોમનાથ ૩૮ ૨૩ 
જૂનાગઢ ૧૯૪ ૩૮૩  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

િજ ો 

મંજુર  
અર ઓની સં યા 

નામંજુર 
અર ઓની સં યા 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

ગીરસોમનાથ ૩૮ ૧૭ ૦૦ ૦૬ 
જૂનાગઢ ૧૯૪ ૩૮૩ ૦૦ ૦૦  

--------- 
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૩૨૮ 
સુરે નગર અને પોરબંદર િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૦ ી સોમાભાઈ કોળીપટેલ (લ બડી) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સુરે નગર અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર છે ાં બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ યારે 
યોજવામા ંઆવલે, 

  (૧)  
મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ સુરે નગર 
તા.૨૫-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૯-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૮ 

૨ પોરબંદર 
તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ 

થી 
તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૨૧-૧૦-૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામલે છે. 

 (૪) ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?    (૪) થયેલ ખચ ( િપયામાં) 
મ િજ ાનું નામ ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખલે મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ સુરે નગર ૨૫,૨૯,૮૦૭/- ૫૨,૬૮,૨૫૦/- 
૨ પોરબંદર ૧૧,૫૯,૬૨૫/- ૨૧,૪૦,૫૫૦/-  

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૨૯ 
ભાવનગર અને મહેસાણા િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજૂર મહેકમ 

* ૧૨૬૨૭ ી કનુભાઈ બારૈયા (તળા ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભાવનગર અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભાવનગર અન ે
મહેસાણા િજ ામાં િજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સવંગવાર 
મંજૂર થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનું નામ 
મંજૂર થયલે મહેકમ 

આર.ટી.ઓ. 
ભાવનગર 

આર.ટી.ઓ 
મહેસાણા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૨ સહાયક ાદેિશક વાહન યવહાર 

અિધકારી 
૦૧ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસીકયુટર ૦૧ ૦૧ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૧ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૬ ૦૪ 
૬ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૯ ૦૯ 
૭ જનસંપક અિધકારી ૦૨ ૦૨ 
૮ હેડ કલાક ૦૩ ૦૩ 
૯ સીનીયર કલાક ૦૬ ૦૭ 

૧૦ જુનીયર કલાક ૨૦ ૨૬ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ 
૧૩ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૨ 
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૧૪ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૧ 

૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ 
૧૬ ડાઈવર ૦૧ ૦૧ 
૧૭ નાયક ૦૧ ૦૧ 
૧૮ પટાવાળા ૦૯ ૦૬ 
૧૯ વોચમેન ૦૧ ૦૦ 

 કુલ ૬૬ ૬૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ ઉ ત િજ ાવાર, સંવગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.નં. સંવગનું નામ 

આર.ટી.ઓ. 
ભાવનગર 

આર.ટી.ઓ. 
મહેસાણા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસીકયુટર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૪ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૫ મોટર વાહન િનરી ક ૦૫ ૦૧ ૦૪ ૦૦ 
૬ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૮ ૦૧ ૦૯ ૦૦ 

૭ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૮ હેડ કલાક ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 
૯ સીનીયર કલાક ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૫ 

૧૦ જુનીયર કલાક ૧૬ ૦૪ ૨૬ ૦૦ 
૧૧ હસાબનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૨ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૩ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ 
૧૪ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૧૫ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૬ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૭ નાયક ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
૧૮ પટાવાળા ૦૫ ૦૪ ૦૪ ૦૨ 
૧૯ વોચમેન ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ ૪૪ ૨૨ ૫૪ ૧૫  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ યાં સુધીમાં ભરવામા ં 
આવેશે ? 

  (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૩૩૦ 
લુણાવાડા તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 

* ૧૧૭૨૫ ી રતનિસંહ રાઠોડ (લુણાવાડા) : માનનીય પાણી પરુવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આંત રક પેયજળ યોજનાઓ અ વયે મ હસાગર 
િજ ાના લુણાવાડા તાલુકામાં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજૂર 
કરવામા ંઆવી, અને 

  (૧) ૧૭ યોજનાઓ 
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 (૨) ઉ ત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદાિજત રકમ .૧૬૯.૮૮ લાખ 

--------- 

૩૩૧ 
ગીરસોમનાથ અને પોરબંદર િજ ામાં ખેડૂતોના આપધાત 

* ૧૨૭૫૫ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
ગીરસોમનાથ અન ેપોરબંદર િજ ામા ંિજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧) શૂ ય 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના,  

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

     (૪)   ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધાં ? 

     (૪)   ગજુરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦ % યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અન ે કે  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 
૩૩૨ 

દેવભૂિમ ારકા અને મનગર િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૨૨ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય રમત ગમત, યુવા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓ મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની િ થિતએ દેવભૂિમ 

ારકા અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર છે ા બે વષમાં 
ખેલ મહાકંુભ યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ િજ ાનંુ 

નામ 
ખેલમહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલમહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ દેવભૂિમ 
ારકા 

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ 
થી 

તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૭ 

તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૮ 
૨ મનગર તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ 

થી 
તા.૦૯/૦૯/૨૦૧૭ 

તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૮ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) * પ ક-૧ સામેલ છે. 

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ 
લીધો,અન ે

  (૩) * પ ક-૨ સામેલ છે. 
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     (૪)    ઉ ત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?     (૪)                                                થયલે ખચ ( િપયામાં) 
મ િજ ાનંુ નામ ખેલમહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલમહાકંુભ-૨૦૧૮ 
૧ દેવભૂિમ 

ારકા 
૧૩,૦૯,૧૭૫/- ૧૩,૮૧,૫૪૫/- 

૨ મનગર ૨૭,૨૪,૭૧૧/- ૩૨,૦૯,૭૩૦/- 
  

(* પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૩૩૩ 
ખારા પાણીને પીવાલાયક પાણી કરવા માટેનંુ આયોજન 

* ૧૧૭૦૮ ડૉ.નીમાબેન આચાય (ભુજ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની િ થિતએ રા યમાં રા ય 
સરકાર ારા પીવા માટે સમુ્ ના ખારા પાણીને પીવાલાયક 
પાણી કરવા માટે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા,  

 (૨)  હા તો, તેની િવગત છે, અન ે   (૨) ગુજરાત રા યના સૌરા  તથા ક છના દ રયાકાંઠાના 
િવ તારો જવેા કે મનગર િજ ાના ડીયા, ગીર સોમનાથ, 
પોરબંદર, ભાવનગર, દેવભૂિમ ારકા, અમરેલી િજ ાના 
પીપાવાવ તથા ક છના માંડવી અન ેમુ ા વગરેે થળો ન ક 
િવિવધ મતાના સી વોટર ડી-સેલીનેશન લા ટ થાિનક 
વ તીની જ રીયાતોને યાને લઈન ે થાપવા િનણય કરેલ છે. 

 (૩) આ આયોજનથી કેટલા પાણીનો જ થો પીવા માટે 
ઉપલ ધ થનાર છે ? 

  (૩) ૩૭૦ એમ.એલ.ડી. 

--------- 

૩૩૪ 
જુનાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૭ ી બાબભુાઈ વા  (માંગરોળ) : માનનીય પશપુાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ જુનાગઢ અન ે
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર પશિુચિક સા અિધકારી વગ-૨ 
અને પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  
અ.નં. િજ ો પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની 
મંજુર જ યા 

૧ જુનાગઢ ૩૩ ૭૨ 
૨ પોરબંદર ૧૪ ૨૩ 

 કુલ ૪૭ ૯૫ 
 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨)  
અ.નં. િજ ો  પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨  
પશુધન 
િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ

૧ જુનાગઢ ૦૫ ૨૮ ૨૨ ૫૦ 
૨ પોરબંદર ૦૫ ૦૯ ૧૧ ૧૨ 

 કુલ ૧૦ ૩૭ ૩૩ ૬૨  
 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનું સરકારનું શુ ં
આયોજન છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 
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૩૩૫ 
બનાસકાંઠા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૪૬ ી મહેશકુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા અને છોટાઉદેપુર િજ ામા ં
િજ ાવાર રા ય સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ં
એસ.ટી.બસોની માગંણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧)  
વષ બનાસકાંઠા ામાં 

કાય મોની સં યા 
છોટાઉદેપુર ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૨૦ ૬ 
૨૦૧૮ ૧૯ ૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

બનાસકાંઠા િજ ો છોટાઉદેપુર િજ ો 
૨૦૧૭ . ૧,૨૫,૦૭,૬૧૫ . ૬૮,૫૩,૫૧૫ 
૨૦૧૮ .૬૭,૬૪,૦૭૧ . ૧,૮૨,૯૧૫  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વયે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

બનાસકાંઠા િજ ો છોટાઉદેપુર િજ ો 
૨૦૧૭ . ૯૮,૩૩,૫૨૩ . ૨૦,૨૭,૨૩૯ 
૨૦૧૮ . ૨૦,૫૪,૧૨૩ શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ે લેવાની 
થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૩૩૬ 
કે  પાસે યુ રયા, ડી.એ.પી.,ફટ લાઈઝર ખાતરોના જ થાની માંગણી/દરખા ત 

* ૧૨૭૧૯ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર રા ય સરકાર ારા કે  સરકાર પાસે યુ રયા, 
ડી.એ.પી., ફટ લાઈઝર ખાતરોના કેટલા જ થાની માગંણી કે 
દરખા ત કરવામાં આવી, અને 

  (૧)  

અ.નં. વષ 
યુ રયા 

(લાખ મે.ટન) 
ડી.એ.પી. 

(લાખ મે.ટન) 
૧ ૨૦૧૭ ૨૨.૦૦ ૪.૭૦ 
૨ ૨૦૧૮ ૨૨.૯૦ ૫.૨૯ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર કેટલો જ થો કે  
સરકાર ારા પૂરો પાડવામાં આ યો ? 

  (૨)  

અ.નં. વષ 
યુ રયા 

(લાખ મે.ટન) 
ડી.એ.પી. 

(લાખ મે.ટન) 
૧ ૨૦૧૭ ૨૨.૩૭ ૫.૧૦ 
૨ ૨૦૧૮ ૨૨.૭૯ ૪.૭૮  

--------- 

૩૩૭ 
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં ખેડૂતોના આપઘાત 

* ૧૨૭૫૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય કૃિષ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
મોરબી અને રાજકોટ િજ ામા ં િજ ાવાર કેટલા ખેડૂતોએ 
આપઘાત કય , 

  (૧) શૂ ય 
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 (૨) ઉ ત િ થિતએ મૃતક ખેડૂતોના પ રવારજનોને કોઈ 
આિથક સહાય આપવામા ંઆવ ેછે કે કેમ, 

  (૨) ના, . 

 (૩)  હા, તો ઉ ત િ થિતએ કેટલી આિથક સહાય 
આપવામા ંઆવે છે, અન ે

  (૩)  ઉપિ થત થતો નથી. 

 (૪) ખેડૂતોના આપઘાત િનવારવા રા ય સરકારે શા ં
પગલાં લીધા?ં 

  (૪) ગુજરાતના ખેડૂતો આિથક રીતે સ ધર થાય અન ે
કાય મ ખેત ઉ પાદન મળેવે તથા પોષણ મ ભાવો મળે ત ે
માટે રા ય અને કે  સરકાર ારા િવિવધ યોજનાઓ અમલમા ં
મુકવામાં આવેલી છે જવેી કે, ધાનમં ી ફસલ બીમા યોજના, 
ટેકાના ભાવથી ખરીદીની યોજના, ૦ % યાજ ે પાક િધરાણ 
યોજના તેમજ રા ય અને ક  પુર કૃત િવકાસલ ી િવિવધ 
સહાય યોજનાઓ ારા ખેડૂતોને લાભ આપવામાં આવે છે અન ે
કૃિષ િવ તરણથી તાંિ ક માગદશન આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૩૩૮ 
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં પશુિચ ક સા અિધકારીની મંજૂર જ યાઓ 

* ૧૨૭૮૮ ી પૂનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય પશુપાલન મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ આણંદ અન ે
ખેડા િજ ામા ં િજ ાવાર પશિુચિક સા અિધકારી વગ-૨ અન ે
પશુધન િનરી કની કુલ કેટલી મંજૂર જ યાઓ છે, 

  (૧)  

અ.નં. િજ ો 
પશુિચ ક સા 

અિધકારી વગ-૨ની 
મંજુર જ યા 

પશુધન 
િનરી કની મજુંર 

જ યા 
૧ આણંદ ૨૫ ૪૩ 
૨ ખેડા ૨૦ ૪૩ 
 કુલ ૪૫ ૮૬ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી િજ ાવાર કેટલી જ યાઓ 
ખાલી અને કેટલી જ યાઓ ભરેલી છે, અન ે

  (૨) 

અ.નં. િજ ો 

પશુિચ ક સા અિધકારી 
વગ-૨ 

પશુધન િનરી ક 

ખાલી 
જ યા 

ભરેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ

ભરેલ 
જ યા 

૧ આણંદ ૦૮ ૧૭ ૧૮ ૨૫ 
૨ ખેડા ૦૯ ૧૧ ૧૪ ૨૯ 
 કુલ ૧૭ ૨૮ ૩૨ ૫૪  

 (૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ ભરવાનુ ંસરકારનુ ંશુ ંઆયોજન 
છે ? 

  (૩) સરકાર ી ારા ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે તૈયાર 
કરવામા ં આવેલ ૧૦ વિષય ભરતી કેલે ડર મુજબ જ યાઓ 
ભરવાનું આયોજન છે. 

--------- 

૩૩૯ 
સુરે નગર અને બોટાદ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ સુરે નગર 
અને બોટાદ િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. 
કુટંુબો ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
સુરે નગર ૧૨૪૯૧૭ 
બોટાદ ૩૦૦૯૫ 
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 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી 
અર ઓ મળી, અન ે

  (૨)  
િજ ો મળેલ અર ઓની સં યા 

૧/૧/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

સુરે નગર ૫૭ ૩૭ 
બોટાદ ૪૯ ૩૩  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર 
કેટલી અર ઓ મજુંર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  
િજ ો મંજુર અર ઓની સં યા નામંજુર અર ઓની 

સં યા 
વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ વષ ૨૦૧૭ વષ ૨૦૧૮ 

સુરે નગર ૦૬ ૦૦ ૫૧ ૩૭ 

બોટાદ ૦૧ ૦૧ ૪૮ ૩૨ 
 

--------- 

૩૪૦ 
વડોદરા અને ભ ચ િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૯૦ ી અ યકુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ વડોદરા અન ે
ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ. કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
વડોદરા ૧૨૦૯૧૯ 
ભ ચ ૧૨૪૯૩૦ 

 

 (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા ં બે વષમાં વષવાર, 
િજ ાવાર બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવેશ કરવા કુલ કેટલી 
અર ઓ મળી, અન ે

  (૨)  

િજ ો મળેલ અર ઓની સં યા 
૧/૧/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૧/૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

વડોદરા ૫૫૯ ૦૮ 
ભ ચ ૩૫ ૨૮  

 (૩) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર 
કેટલી અર ઓ મજુંર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર 
કરવામા ંઆવી ? 

  (૩)  

િજ ો મંજુર અર ઓની 
સં યા 

નામંજુર 
અર ઓની 

સં યા 

રીમાકસ 

વષ ૨૦૧૭ વષ 
૨૦૧૮ 

વષ 
૨૦૧૭ 

વષ 
૨૦૧૮ 

વડોદરા ૫૫૯ ૦૨ ૦૦ ૦૦ -વષ ૨૦૧૮માં ૦૩ 
અર ઓ રદ કરેલ છે, 
બાકીની અર ઓ પૈકી 
૧ અરજદારનો અગાઉ 

બીપીએલ યાદીમાં 
સમાવેશ થયેલ છે અને 
૨ અરજદારને સરદાર 

આવાસ નો લાભ 
મળેલ હોઈ તાલુકા 

ક ાએથી િનકાલ કરેલ 
છે. 

ભ ચ ૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વષ ૨૦૧૭માં ૨૯ 
અર ઓ અને વષ 

૨૦૧૮માં ૨૮ 
અર ઓ એમ કુલ ૫૭ 
અર ઓ રદ કરેલ છે.  

--------- 
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૩૪૧ 
અમદાવાદ િજ ામાં ખાદીના વચેાણને ઉ ેજન આપવા માટેની યોજના 

* ૧૧૭૬૩ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય કુ ટર ઉ ોગ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખાદીના 
વેચાણને ઉ ેજન આપવા માટે રા યમા ં કઈ યોજના અમલમા ં
મુકવામાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ખાદીના વેચાણન ે
ઉ ેજન આપવા માટે રા યમાં નીચે મુજબની યોજના અમલમા ં
મુકવામાં આવલે છે. 

 (અ) ૧૦ % બ ર િવકાસ સહાય યોજના (એમડીએ)  

 (બ) પૂ ય મહા મા ગાંધી ની ૧૫૦મી જ મ યંિત 
વષની ઉજવણી િનિમ ે તા.૨/૧૦/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/ 
૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા માટે ગુજરાત રા યમાં ઉ પા દત 
ખાદી અને પોલીવ ના છૂટક વેચાણ ઉપર ૨૦ % ખાસ બ ર 

ો સાહન સહાય ાહકોન ેવળતર. 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં આ યોજના અતંગત 
અમદાવાદ િજ ામાં કુલ કેટલી સં થાઓન ે કેટલી રકમની 
સહાય ચુકવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉકત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ૧૦ % બ ર િવકાસ 
સહાય (એમડીએ) યોજના અંતગત અમદાવાદ િજ ામા ં કુલ 
૬૫ (પાંસઠ) સં થાઓને .૪,૩૪,૧૯,૨૬૧/- રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૪૨ 
દાહોદ અને વલસાડ િજ ામાં બસોના ભાટા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૬૧ ી વજિેસંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર દાહોદ અને વલસાડ િજ ામા ં િજ ાવાર રા ય સરકાર 

ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ંએસ.ટી.બસોની માંગણીઓ 
કરી મળેવવામાં આવી, 

  (૧)  
વષ દાહોદ ામાં 

કાય મોની સં યા 
વલસાડ ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૧૦ શૂ ય 
૨૦૧૮ ૨ શૂ ય 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  

વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 
દાહોદ િજ ો વલસાડ િજ ો 

૨૦૧૭ . ૧,૦૪,૬૭,૯૫૬ શૂ ય 

૨૦૧૮ . ૫૪,૮૦૪ શૂ ય  
 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વય ે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે ? 

  (૩)  

વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 
દાહોદ િજ ો વલસાડ િજ ો 

૨૦૧૭ . ૩,૦૪,૪૦૦ શૂ ય 
૨૦૧૮ . ૨,૩૯,૪૩૨ શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ેલેવાની 
થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 
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૩૪૩ 
ભ ચ, વાગરા અને આમોદ તાલુકાના ગામોને સરફેસ સોસ ડવાનંુ આયોજન 

* ૧૧૭૧૩ ી દુ ય તભાઈ પટેલ (ભ ચ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ભ ચ, વાગરા 
અને આમોદ તાલુકાના ગામોને સરફેસ સોસ આધારીત જુથ 
પાણી પુરવઠા યોજનામાં ડવાનું આયોજન છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, . 

 (૨)  હા, તો તમેાં ઉ ત િ થિતએ કેટલા ગામોનો 
સમાવેશ થયેલ છે, અને 

  (૨) આયોજન કરેલ વૈકિ પક યોજનામા ં સમાવેશ 
ગામોની તાલુકાવાર િવગત નીચે મુજબ છે. 

અન.ુ તાલુકો વૈકિ પક યોજનામાં  
સમાિવ  ગામો 

૧ ભ ચ ૩૮ 

૨ વાગરા ૪૪ 

૩ આમોદ ૧૯  
 (૩) આ આયોજનની અંદાિજત રકમ કેટલી છે ?    (૩) યોજનાની અંદા ત િકંમત .૧૩૯.૬૬ કરોડ છે. 

--------- 

૩૪૪ 
મ હસાગર િજ ામાં માનવ દન રોજગારી 

* ૧૧૭૦૩ ી કુબેરભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) મ હસાગર િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અતંગત કેટલા માનવ દન 
રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલંુ હતું, 

  (૧) મ હસાગર િજ ામા ં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯મા ં
મહા મા ગાંધી મનરેગા યોજના અંતગત ૧૩,૧૪,૦૦૦ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવા આયોજન કરેલુ ંહતું, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલાને 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ૧૦,૪૫,૦૧૫ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે, અન ે

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે કેટલા 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ મ હલાઓ માટે ૩,૯૯,૧૩૫ 
માનવ દન રોજગારી ઉપલ ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૪૫ 
છોટાઉદેપુર િજ ામાં નિવન મીની પાણી પુરવઠા યોજના 

* ૧૧૭૧૬ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) છોટા ઉદેપરુ િજ ામાં નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-
૧૯માં કેટલી નિવન મીની પાણી પરુવઠા યોજના બનાવવાનુ ં
આયોજન કરવામાં આવેલ છે, અન ે  

  (૧) કુલ ૧૫૦ નિવન મીની પાણી પુરવઠા યોજના 
બનાવવાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કેટલી 
પૂણ કરવામા ંઆવેલ છે તથા કેટલા ગામોને પીવાના પાણીનો 
લાભ મળનાર છે?  

  (૨)  

 ૧૦૦ મીની પાણી પુરવઠા યોજનાની કામગીરી 
ગિતમાં છે. 

 ૫૦ મીની પાણી પરુવઠા યોજના ટે ડર ીયા હેઠળ 
છે. 

 આ મીની પાણી પુરવઠા યોજનાઓ પુણ થતા ૧૪૩ 
ગામ ે ૧૫૦ ફળીયાને પીવાના પાણીનો લાભ 
મળનાર છે. 

--------- 
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૩૪૬ 
અમરેલી અને બોટાદ િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૫૭ ી અમ રષભાઈ ડેર (રાજુલા) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર અમરેલી અને બોટાદ િજ ામા ં િજ ાવાર 
રા ય સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ં
એસ.ટી.બસોની માગંણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧)  
વષ અમરેલી ામાં 

કાય મોની સં યા 
બોટાદ ામાં 

કાય મોની સં યા 
૨૦૧૭ ૫ ૧ 
૨૦૧૮ ૨ શૂ ય 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

અમરેલી િજ ો બોટાદ િજ ો 
૨૦૧૭ . ૩૮,૬૫,૦૧૯ .૧૬,૭૫,૧૮૧ 
૨૦૧૮ .૨,૫૫,૪૦૩ શૂ ય  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ ત ે અ વયે િનગમને કેટલું ભાડંુ 
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

અમરેલી િજ ો બોટાદ િજ ો 
૨૦૧૭ . ૧,૫૩,૦૫,૪૨૬ શૂ ય 
૨૦૧૮ શૂ ય શૂ ય 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમ ે લેવાની 
થાય છે. િનગમે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 

૩૪૭ 
ક છ અને ભ ચ િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૪૭ ીમતી સંતોકબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમાં વષવાર ક છ અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર રા ય 
સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ં એસ.ટી.બસોની 
માંગણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧)  
વષ ક છ ામાં 

કાય મોની સં યા 
ભ ચ ામાં 

કાય મોની સં યા 
૨૦૧૭ ૨ ૩૦ 
૨૦૧૮ ૨ ૨૧ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

ક છ િજ ો ભ ચ િજ ો 
૨૦૧૭ . ૩૯,૭૧,૩૫૧ .૯,૨૮,૨૭,૦૩૬ 
૨૦૧૮ . ૧,૪૭,૯૦,૦૦૦ .૧૮,૪૬,૭૨૨   

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િનગમને કેટલું ભાડંુ  
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

ક છ િજ ો ભ ચ િજ ો 
૨૦૧૭ . ૨,૪૦,૬૭૩ . ૧૦,૯૭,૯૨૯ 
૨૦૧૮ શૂ ય . ૧,૨૮,૪૪૫ 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમે લેવાની 
થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 
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૩૪૮ 
અમરેલી અને પોરબંદર િજ ામાં ન ધાયેલ બી.પી.એલ. કુટંુબો 

* ૧૨૬૮૬ ી િવર ભાઈ ઠુ મર (લાઠી) : માનનીય ામિવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અમરેલી અને 
પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કુલ કેટલા બી.પી.એલ કુટંુબો 
ન ધાયેલ છે, 

  (૧)  
િજ ો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ ન ધાયેલ 

બી.પી.એલ. કુટંુબો 
અમરેલી ૯૦૭૭૦ 
પોરબંદર ૨૧૦૮૫ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ છે ાં બે વષમા ંવષવાર, િજ ાવાર 
બી.પી.એલ. યાદીમાં સમાવશે કરવા કુલ કેટલી અર ઓ 
મળી, અન ે

  (૨)  
િજ ો 

 
મળેલ અર ઓની સં યા 

૧-૧-૨૦૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૧-૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

અમરેલી ૪૯૫૩ ૨૧૭૧ 
પોરબંદર ૨૨ ૦૦  

 (૩) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ વષવાર, િજ ાવાર કેટલી 
અર ઓ મંજુર અને કેટલી અર ઓ નામંજુર કરવામા ંઆવી? 

  (૩)  
િજ ો 

 
મંજુર અર ઓની સં યા નામજુંર અર ઓની 

સં યા 
વષ  

૨૦૧૭ 
વષ  

૨૦૧૮ 
વષ  

૨૦૧૭ 
વષ 

૨૦૧૮ 
અમરેલી ૨૩૪૮ ૧૨૭૪ ૨૬૦૫ ૮૯૭ 
પોરબંદર ૧૫ ૦૦ ૦૭ ૦૦  

--------- 

૩૪૯ 
પાટણ અને મહેસાણા િજ ામાં બસોના ભાડા પેટે ચૂકવેલ રકમ 

* ૧૨૬૪૮ ી ચંદન  ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે 
વષમા ં વષવાર પાટણ અને મહેસાણા િજ ામા ં િજ ાવાર 
રા ય સરકાર ારા આયો ત કેટલા કાય મોમા ં
એસ.ટી.બસોની માગંણીઓ કરી મેળવવામા ંઆવી,  

  (૧)  
વષ પાટણ ામાં 

કાય મોની સં યા 
મહેસાણા ામાં 
કાય મોની સં યા 

૨૦૧૭ ૮ ૧૧ 
૨૦૧૮ ૨ ૧૮ 

 

 (૨) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િજ ાવાર, વષવાર 
કેટલી રકમ ભાડા પેટે િનગમને ચૂકવવામા ંઆવી, અન ે

  (૨)  
વષ િનગમને ચુકવવામાં આવેલ રકમ . 

પાટણ િજ ો મહેસાણા િજ ો 
૨૦૧૭ . ૩૯,૫૫,૬૭૨ .૯૪,૩૮,૩૦૨ 
૨૦૧૮ શૂ ય . ૧૪,૯૭,૭૮૨  

 (૩) ઉ ત િ થિતએ તે અ વયે િનગમને કેટલું ભાડંુ  
ચૂકવવાનું બાકી છે અને તે યાં સુધીમા ંચૂકવવામાં આવશે? 

  (૩)  
વષ િનગમને ચુકવવાની બાકી રકમ . 

પાટણ િજ ો મહેસાણા િજ ો 
૨૦૧૭ શૂ ય . ૬૩,૭૧૪ 
૨૦૧૮ . ૬૭,૪૭૫ . ૮,૩૭,૬૩૧ 

જુદી જુદી કચેરીઓ પાસેથી બાકી રકમ એસ.ટી.િનગમે લેવાની 
થાય છે. િનગમ ે રકમ ચૂકવવાની ન હોવાથી આ ખંડ 
એસ.ટી.િનગમને સંબંિધત નથી. 

--------- 
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૩૫૦ 
રા યને વ છતા અિભયાન હેઠળ કે  સરકારની તરફથી ફાળવેલ રકમ 

* ૧૩૦૫૮ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય ામ િવકાસ મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
  જવાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કે  સરકાર 
ારા રા ય સરકારને છે ા બે વષમાં વષવાર વ છતા 

અિભયાન હેઠળ કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ કે  સરકાર 
ારા રા ય સરકારને છે ા બે વષમાં વષવાર વ છતા 

અિભયાન હેઠળ ફાળવેલ રકમની મા હતી નીચે મુજબ છે. 
મ નાણાંકીય વષ મળેલ ા ટ 

( . લાખમાં) 
૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૬૬૯૬૩.૫૩ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૬૯૪૬.૪૩ 
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૦.૦૦ 

*નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ની મા હતી તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ અંિતત છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતેએ વષવાર કેટલી રકમનો ખચ 
થયો અન ેકેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા બે વષમા ં
વષવાર થયેલ ખચ તથા વણવપરાયેલ રકમની િવગત નીચે 
મુજબ છે. 

મ નાણાંકીય 
વષ 

થયેલ ખચ 
( . લાખમાં) 

વણવપરાયલેી રકમ 
( . લાખમાં) 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૦૩૯૪.૭૩ ૧૬૦૮૩.૬૨ 
૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૫૫૮૩૩.૫૨ ૨૧૪૮૬.૯૧ 
૩ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૭૯૧.૧૪૮૦ ૧૨૬૩૨.૮૧૨૦ 

*નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૧૯ની મા હતી તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ અંિતત છે. 

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

  (૩) મળેલ રકમ પૈકી વણવપરાયેલ રહેવાના કારણો નીચે 
મુજબ છે. 
 નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૫-૧૬ માં બનેલાં શૌચાલયનો પુરતી 
ચકાસણી બાદ ખચ નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૬-૧૭ માં તથા 
નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૬-૧૭ માં બનેલા શૌચાલયનો ખચ 
નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૭-૧૮ માં પુરતી ચકાસણી બાદમાં થયો 
હતો. તથા નાણાંકીય વષઃ ૨૦૧૭-૧૮ નો ખચ નાણાંકીય 
વષઃ ૨૦૧૮-૧૯માં થયેલ છે. 

હવેનો, તબ ો ગુજરાત ાિમણમાં, 

(A) બેઝલાઈનમાં સમાવેશ ન થયેલ લાભાથ ઓન ે શૌચાલય 
આપવાનો 

(B) સામુ હક શૌચાલયો બનાવવાનો 

(C) ઘન તથા વાહી કચરાના યવ થાપન અને “ODF+ નું 
સાત ય ળવવાનો છે તેથી આ તમામ ઘટકોની 
જ રીયાત સુિનિ ત કરવા માટે આયોજન કામગીરીમા ં
સમય લાગલે છે. 

  ઘન તથા વાહી કચરાના યવ થાપનની કામગીરી 
તાંિ ક કારની હોવાથી તેના આયોજનમાં તથા મહા મા 
ગાંધી રા ીય ાિમણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના સાથે 
સંકલન સાધવામાં સમય લા યો છે. 

--------- 
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૩૫૧ 
આણંદ અને સુરત િજ ામાં આર.ટી.ઓ. કચેરીનંુ મંજુર મહેકમ 

* ૧૨૬૩૯ ી િનરંજન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય વાહન યવહાર મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ આણંદ અન ે
સુરત િજ ામા ં િજ ાવાર આરટીઓ કચેરીનું સવંગવાર મંજુર 
થયેલ મહેકમ કેટલું છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ આણંદ અન ે
સુરત િજ ામા ંિજ ાવાર આર.ટી.ઓ. કચેરીનું સંવગવાર મંજૂર 
થયેલ મહેકમની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ.ન.ં સંવગનું નામ મંજૂર થયેલ મહેકમ 
એ.આર.ટી. 
ઓ. આણંદ 

સુરત િજ ાની કચરેીઓ 
આર.ટી.ઓ 

સુરત 
એ.આર.ટી. 

ઓ. બારડોલી 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૩ ૦૧ 

૩ મોટર વાહન ોસી યુટર ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૪ હસાબી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૫ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૪ ૧૦ ૦૩ 
૭ સહાયક મોટર વાહન 

િનરી ક 
૦૮ ૧૯ ૦૫ 

૮ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૨ ૦૦ 
૯ હેડ કલાક ૦૨ ૦૬ ૦૧ 

૧૦ સીનીયર કલાક ૦૪ ૧૧ ૦૪ 
૧૧ જુનીયર કલાક ૧૫ ૪૪ ૦૬ 
૧૨ હસાબનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૩ સબ ઓડીટર ૦૨ ૦૨ ૦૧ 
૧૪ ટેનો ડે-૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
૧૫ સકલ ઓફીસર ૦૧ ૦૨ ૦૧ 
૧૬ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૧૭ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
૧૮ ડાઈવર ૦૧ ૦૨ ૦૧ 
૧૯ પટાવાળા ૦૩ ૦૯ ૦૨ 

કુલ ૪૩ ૧૧૮ ૨૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર, સવંગવાર 
કેટલી જ યાઓ ભરાયેલ છે અન ે કેટલી જ યાઓ ખાલી છે, 
અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉકત િ થિતએ ઉકત િજ ાવાર સવંગવાર 
ભરાયેલ અને ખાલી જ યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે. 

અ. 

નં. 

સંવગનંુ નામ એ.આર.ટી. 

ઓ. આણંદ 

સુરત િજ ાની કચેરી 

આર.ટી.ઓ. 
સુરત 

એ.આર.ટી. ઓ 
બારડોલી 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

ભરાયેલ 
જ યા 

ખાલી 
જ યા 

૧ ાદેિશક વાહન યવહાર 
અિધકારી 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨ સહાયક ાદેિશક વાહન 
યવહાર અિધકારી 

૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૩ મોટર વાહન ોસી યટુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૪ હસાબી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ વહીવટી અિધકારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૬ મોટર વાહન િનરી ક ૦૩ ૦૧ ૧૦ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 
૭ સહાયક મોટર વાહન િનરી ક ૦૮ ૦૦ ૧૮ ૦૧ ૦૫ ૦૦ 

૮ જનસંપક અિધકારી ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૯ હેડ કલાક ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૦ 
૧૦ સીનીયર કલાક ૦૩ ૦૧ ૧૧ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 

૧૧ જુનીયર કલાક ૦૮ ૦૭ ૨૨ ૨૨ ૦૩ ૦૩ 
૧૨ હસાબનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૩ સબ ઓડીટર ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૧૪ ટેનો ેડ-૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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૧૫ સકલ ઓફીસર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૧૬ સંશોધન મદદનીશ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ આંકડા મદદનીશ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૧૮ ડાઈવર ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૧૯ પટાવાળા ૦૦ ૦૩ ૦૬ ૦૩ ૦૧ ૦૧ 
કુલ ૨૮ ૧૫ ૭૮ ૪૦ ૧૬ ૦૯  

 (૩) ઉકત ખાલી જ યાઓ યાં સુધી ભરવામા ંઆવશે ?   (૩) જ યાઓ ખાલી થવાની યા તથા ભરવાની 
યા િનરંતર ચાલુ રહેતી યા છે. તેથી ભરતી યા 

અનુસાર તથા વહીવટી અનુકુળતાએ બાકીની ખાલી રહેતી 
જ યાઓ બનતી વરાએ ભરવામાં આવશે. 

--------- 
૩૫૨ 

ઉના તાલુકામાં પાણી સિમિત યવ થાિપત ગામની આંત રક પેયજળ યોજના 
* ૧૧૭૨૯ ીમતી માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય પાણી પુરવઠા મં ી ી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ છે ા એક 
વષમાં ગામની આંત રક પયેજળ યોજનાઓ અ વયે ગીર 
સોમનાથ િજ ાના ઉના તાલુકામા ં કુલ કેટલી યોજનાઓ મંજુર 
કરવામા ંઆવી, અન ે

  (૧) ૦૬ યોજનાઓ. 

 (૨) ઉકત મંજૂર કરેલ યોજનાઓની કુલ અંદાિજત રકમ 
કેટલી છે ? 

  (૨) અંદાિજત રકમ .૧૨૩.૯૭ લાખ. 

--------- 

૩૫૩ 
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં યો યેલ ખેલ મહાકંુભ 

* ૧૨૮૧૩ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય રમત ગમત, યવુા અને સાં કૃિતક વૃિ ઓના મં ી ી (રા યક ા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

  જવાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની િ થિતએ અરવ ી અન ે
સાબરકાંઠા િજ ામાં િજ ાવાર છે ાં બે વષમાં ખેલ મહાકંુભ 
યારે યોજવામાં આવેલ, 

  (૧)  
મ િજ ાનંુ 

નામ 
ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮ 

૧ અરવ ી તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી 
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૧/૯/૨૦૧૮ થી 
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ 

૨ સાબરકાંઠા તા.૧૮/૮/૨૦૧૭ થી 
તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૭ 

તા.૧૯/૯/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

 (૨) ઉકત િ થિતએ ખેલ મહાકંુભવાર કેટલા 
ખેલાડીઓએ કઈ રમતમાં ભાગ લેવા ન ધણી કરાવેલ, 

  (૨) *પ ક-૧ સામલે છે. 

 (૩) ઉકત િ થિતએ ર ટેશન/ન ધણી કરાવેલ 
ખેલાડીઓ પૈકી રમતવાર કેટલા ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો, અન ે

  (૩) *પ ક-૨ સામેલ છે. 

 (૪) ઉકત ખેલ મહાકંુભવાર કેટલો ખચ થયો ?   (૪)  
થયેલ ખચ ( િપયમાં) 

મ િજ ાનુ ંનામ ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૭  ખેલ મહાકંુભ-૨૦૧૮  
૧ અરવ ી ૪૫,૧૫,૦૭૯/- ૨૦,૦૪,૧૧૨/- 
૨ સાબરકાંઠા ૭૬,૮૬,૬૫૦/- ૧,૦૦,૩૮,૯૫૦/-  

(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમા ંરાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

 
 

સરકારી મ ય થ મુ ણાલય, ગાંધીનગર. 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ી ુ  સ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

મગંળવાર, તા.૨૧મી ફ આુર , ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૨૭૨૩ ૩ ૨  ખડં-૪ ની થમ 

લીટ  

ફ ર|યાદો ફ રયાદો 

૨ ૧૨૮૩૧ ૨૨ ૧૦  ખડં-૧ ની થમ 

લીટ  

અભયાન ક   અભયાન હઠળ ક  

૩ ૧૧૬૦૩ ૬૧ ૨૫ સ ય ીનો મતિવ તાર ( રુત) ( રુત ઉ ર) 

૪ ૧૨૭૯૩ ૯૩ ૩૭ સ ય ી ુ ંનામ ી ગેનીબેન ઠાકોર ગેનીબેન ઠાકોર 

૫ ૧૧૫૭૨ ૧૧૧ ૪૫ ુ ંિશષક  યોજનાઓ યોજનાનો 

૬ ૧૧૫૭૮ ૧૧૫ ૪૭ સ ય ી ુ ંનામ  ી ગજ િસહ 

પરમાર 

ી ગ િસહ 

પરમાર  

૭ ૧૧૬૧૭ ૧૩૦ ૫૩ સ ય ીનો મતિવ તાર  (સતંરમ રુ) (સતંરામ રુ) 

૮ ૧૧૬૪૨ ૧૩૩ ૫૪ જવાબ ખડં-૧ ુલ ૨૦૮૪. ુલ ૨૦૮૪/- 

૯ ૧૧૬૨૬ ૧૪૬ ૫૮ સ ય ીનો મતિવ તાર (મહમદાબાદ) (મહમદાવાદ) 

૧૦ ૧૧૭૧૭ ૧૭૭ ૭૧ ુ ંિશષક છોટા ઉદ રુક છોટા ઉદ રુ 

૧૧ ૧૧૬૭૭ ૧૮૦ ૭૨ મં ી ીનો હો ો માનનીય સહાયક 

મં ી ી 

માનનીય 

સહકારમં ી ી  



૧૨ ૧૨૬૪૧ ૨૨૫ ૯૩ સ ય ીનો મતિવ તાર  (મોરવાહડક) (મોરવાહડફ) 

૧૩ ૧૧૭૦૫ ૨૨૮ ૯૫ સ ય ી ુ ંનામ ી તે  ખુડ યા ી તે  

ખુડ આ 

૧૪ ૧૨૬૯૮ ૨૩૧ ૯૭ સ ય ી ુ ંનામ ી ગેનીબેન ઠાકોર  ગેનીબેન ઠાકોર 

૧૫ ૧૧૬૯૭ ૨૩૮ ૧૦૦ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી મનીષા 

વ કલ  

ીમતી મનીષા 

વક લ  

૧૬ ૧૨૭૫૬ ૨૬૮ ૧૧૩ સ ય ી ુ ંનામ ી િવર  ુંમર  ી િવર ભાઇ ુંમર 

૧૭ ૧૧૭૬૭ ૨૭૯ ૧૧૭ જવાબ ખડં-૧ના 

પ કની કોલમ-૨ની 

૪થી રૉ 

મરગામ  ઉમરગામ  

૧૮ ૧૨૬૯૩ ૨૮૦ ૧૧૮ ુ ંિશષક  ુ ુંબો બાબત  ુ ુંબો 

૧૯ ૧૨૭૮૨ ૩૧૫ ૧૩૩ સ ય ીનો મતિવ તાર (ગાધંીનગર) (ગાધંીનગર-ઉ ર) 

૨૦ ૧૨૭૮૦ ૩૨૪ ૧૩૯ સ ય ી ુ ંનામ  ી ગેનીબેન ઠાકોર  ગેનીબેન ઠાકોર 

૨૧ ૧૧૭૩૭ ૩૨૬ ૧૪૦ સ ય ી ુ ંનામ ી િવનોદભાઇ  ી િવનોદભાઇ 

મોરડ યા 
 




