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અઢારમી અતારાાંકિત યાદી 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મકૂ્યા 

તારીખઃ ૨૨-૦૨-૨૦૧૯ 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ત્રીજુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

રાજ્યમાાં સહિારી ટ્ર ીબ્યુનલના પડતર િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૪૩૫ (૦૨-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્ય સહિારી ટ્ર ીબ્યુનલમાાં િેટ્લા િેસો પડતર છે, 
(૨) તે પૈિી પાાંચ વર્ષ િે તેિી વધુ સમયિી પડતર હોય તેવા િેટ્લા િેસો છે, અને 
 (૩) ઉક્ત પડતર િેસોના ઝડપી કનિાલ માટે્ સરિારે શુાં િાયષવાહી િરી ? 

સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૨-૧૦-૨૦૧૮) 
 (૧) ૧૮૯૭ 

 (૨) ૪૬૭ 

 (૩) સરિારે ટ્ર ીબ્યુનલમાાં બે સભ્યની બનેલી એિ એવી ૨ (બે) બેન્ચની રચના િરેલ છે. હાલમાાં બન્ને બેન્ચ  
િાયષરત છે. 

------- 
પાકિસ્તાનના િબજામાાંથી માછીમારોને મુક્ત િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૫૦ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય મત્સથયોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ષ દરકમયાન રાજ્યના િેટ્લા માછીમારોને બોટ્ સહહત પાિીથતાન 
સત્તા દ્વારા પિડવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બ ે વર્ષ દરકમયાન પાકિથતાન િબજામાાંિી માછીમારોન ે મકુ્ત િરાવવા માટે્ રાજ્ય સરિાર 
દ્વારા શા પગલાાં ભરવામાાં આવ્યા, અન ે

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટ્લા માછીમારો મુક્ત િરવામાાં આવ્યા ? 
મત્સસ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૧-૨૦૧૮) 
 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી  ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 
સુધીમાાં ૪૭૨ માછીમાર તિા ૮૩ બોટ્ અન ેતા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ સુધીમાાં ૩૬૫ માછીમાર તિા ૬૩ બોટ્ 
મળી િુલ ૮૩૭ માછીમાર તિા ૧૪૬ બોટ્ પાિીથતાન સત્તા દ્વારા પિડવામાાં આવ્યા. 

 (૨) પાિીથતાન સત્તાવાળા દ્વારા જ્યારે માછીમારોને પિડવામાાં આવે છે ત્સયારે તઓેને મકુ્ત િરાવવા માટે્ સરિારશ્રી 
તરફિી માછીમારોની રાષ્ટ્ર ીયતા ખરાઈની કવગત ભારત સરિારશ્રીના ગૃહ માંત્રાલયને પુરી પાડવામાાં આવે છે. તદઅનુસાર રાજ્ય સરિાર 
દ્વારા રાષ્ટ્ર ીયતા ખરાઈની કવગત ભારત સરિારશ્રીને પુરી પાડવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યના છેલ્લા બે વર્ષમાાં તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 
સુધીમાાં ૪૩૮ માછીમાર અને તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ સુધીમાાં ૪૩૮ માછીમાર મળી િુલ ૮૭૬ માછીમાર 
પાિીથતાન સત્તા દ્વારા મુક્ત િરવામાાં આવ્યા. 

------- 
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પાટ્ણ અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના િામોનુાં પેમેન્ટ્ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૨૧ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કિરીટ્િુમાર પટે્લ (પાટ્ણ): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) પાટ્ણ અને અરવલ્લી કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં 

િયેલ િામો પૂણષ િયા બાદ વાથતવમાાં તે િામો સારી રીતે અને માન્ય ધોરણ મુજબના િયા છે તેનુાં વાથતકવિ કનરીક્ષણ િયાષ વગર 

પાટ્ીને પમેેન્ટ્ િરી દેવાયા છે તે ફહરયાદિી જુન-૨૦૧૮ની કથિકતએ સરિાર વાિેફ છે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ધોરણો મુજબ સાંતોર્િારિ િામગીરી િઈ હોવાનુાં સટ્ીફીિેટ્ મેળવ્યા કસવાય પેમેન્ટ્ િરવાના શાાં િારણો 

છે, અને 

 (૩) તે માટે્ જવાબદારો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૯-૨૦૧૮) 

 (૧) િોઈ ફહરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

મહેસાણા અને િચ્છ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના િામોનુાં પેમેન્ટ્ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૨૪ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) ડો. આશાબેન પટે્લ (ઉંઝા): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) મહેસાણા અને િચ્છ કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં 

િયેલ િામો પણૂષ િયા બાદ વાથતવમાાં તે િામો સારી રીતે અને માન્ય ધોરણ મુજબના િયા છે તે વાથતકવિ કનરીક્ષણ િયાષ વગર 

પાટ્ીને પમેેન્ટ્ િરી દેવાયા છે તે ફહરયાદિી જુન-૨૦૧૮ની કથિકતએ સરિાર વાિેફ છે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ધોરણો મુજબ સાંતોર્િારિ િામગીરી િઈ હોવાનુાં સટ્ીફીિેટ્ મેળવ્યા કસવાય પેમેન્ટ્ િરવાના શાાં િારણો 

છે, અને 

 (૩) તે માટે્ જવાબદારો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૧૮) 

 (૧) િોઈ ફહરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણા યોજના હેઠળના િામોનુાં પેમેન્ટ્ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૨૬ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જીગ્નેશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અન ે ૨૦૧૭ના 

વર્ષમાાં િયેલ િામો પૂણષ િયા બાદ વાથતવમાાં ત ેિામો સારી રીતે અને માન્ય ધોરણ મુજબના િયા છે તે વાથતકવિ કનરીક્ષણ િયાષ વગર 

પાટ્ીને પમેેન્ટ્ િરી દેવાયા છે તે ફહરયાદિી જુન-૨૦૧૮ની કથિકતએ સરિાર વાિેફ છે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ધોરણો મુજબ સાંતોર્િારિ િામગીરી િઈ હોવાનુાં સટ્ીફીિેટ્ મેળવ્યા કસવાય પેમેન્ટ્ િરવાના શાાં િારણો 

છે, અને 

 (૩) તે માટે્ જવાબદારો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 
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માન. ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૧૮) 

 (૧) િોઈ ફહરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

જુનાગઢ, પોરબાંદર અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના િામોનુાં પેમેન્ટ્ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૨૯ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) જુનાગઢ, પોરબાંદર અન ે ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને 

૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િયેલ િામો પૂણષ િયા બાદ વાથતવમાાં તે િામો સારી રીત ે અન ે માન્ય ધોરણ મુજબના િયા છે ત ે વાથતકવિ 

કનરીક્ષણ િયાષ વગર પાટ્ીને પેમેન્ટ્ િરી દેવાયા છે તે ફહરયાદિી જુન-૨૦૧૮ની કથિકતએ સરિાર વાિેફ છે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ધોરણો મુજબ સાંતોર્િારિ િામગીરી િઈ હોવાનુાં સટ્ીફીિેટ્ મેળવ્યા કસવાય પેમેન્ટ્ િરવાના શાાં િારણો 

છે, અને 

 (૩) તે માટે્ જવાબદારો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

માન. ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૧૮) 

 (૧) િોઈ ફહરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના િામોનુાં પેમેન્ટ્ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૩૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણા યોજના હેઠળના સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં 

િયેલ િામો પણૂષ િયા બાદ વાથતવમાાં ત ે િામો સારી રીતે અને માન્ય ધોરણ મુજબના િયા છે તે વાથતકવિ કનરીક્ષણ િયાષ વગર 

પાટ્ીને પમેેન્ટ્ િરી દેવાયા છે તે ફહરયાદિી જુન-૨૦૧૮ની કથિકતએ સરિાર વાિેફ છે િેમ, 

(૨) જો હા, તો ધોરણો મુજબ સાંતોર્િારિ િામગીરી િઈ હોવાનુાં સટ્ીફીિેટ્ મેળવ્યા કસવાય પેમેન્ટ્ િરવાના શાાં િારણો 

છે, અને 

 (૩) તે માટે્ જવાબદારો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

માન. ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૯-૨૦૧૮) 

 (૧) િોઈ ફહરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

ધ્રોલ પોલીસ સ્ટે્શનમાાં મુદ્દા-માલના રૂમમાાં બ્લાસ્ટ્ થિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૨૯૩ (૦૩-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) જામનગર કજલ્લાના ધ્રોલ પોલીસ થટે્શન મુદ્દા માલ રૂમમાાં ૩૦ વર્ષિી રાખવામાાં આવેલ ડેટ્ોનેટ્સષ/કવથફોટ્િોને 

િારણે તા. ૧૪-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ પ્રચાંડ બ્લાથટ્ િતાાં બ ેપોલીસ િમષચારીઓ ઘાયલ િયા હતા તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) માનવ જીવન માટે્ અત્સયાંત ઘાતિ એવા કવથફોટ્િો તિા ડેટ્ોનેટ્સષ પો. થટે્શનમાાં મુદામાલ રૂમમાાં રાખવાને બદલ ે

સલામત થિળે રાખવા ઉચ્ચ િક્ષાએ શી િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ના, જી. પરાંતુ શોટ્ષ  સિીટ્ અિવા અસહ્ય ગરમીન ેિારણે મુદ્દામાલ રૂમમાાં આગ લાગવાિી બ્લાથટ્ િયેલ. 

 (૨) ગુનો બન્યા બાદ ગુનાનુાં ચાજષશીટ્ િયેિી મુદામાલ િોટ્ષને સોંપવાની જોગવાઈ મુજબ િાયષવાહી િરવામાાં આવે છે. 

------- 

િીર મેઘમાયા બવલદાન પુરસ્િારની ભલામણ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૩૩૯ (૧૩-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય બહાર રાષ્ટ્ર ીય હહત માટે્ પોતાની જાતનુાં બકલદાન આપલે હોય તેવી વ્યકક્તના પહરવારને વીર મેઘમાયા 

બકલદાન પુરથિાર આપવા માટે્ની રચાયેલ રાજ્યિક્ષાની પસાંદગી સકમકતની બેઠિો તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં 

વર્ષવાર ક્યારે મળી, 

(૨) ઉક્ત બેઠિવાર ઉક્ત પરુથિાર માટે્ િેટ્લી દરખાથતની કવચારણા િરવામાાં આવી, અન ે

(૩) ઉક્ત બેઠિવાર િેટ્લા પુરથિાર આપવા માટે્ની ભલામણ િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્ય બહાર રાષ્ટ્ર ીય હહત માટે્ પોતાની જાતનુાં બકલદાન આપેલ હોય તેવી 

વ્યકિતના પહરવારને વીર મેઘમાયા બકલદાન પરુથિાર આપવા માટે્ની િોઈ દરખાથત રાજ્યિક્ષાની પસાંદગી સકમકતને મળલે નિી, 

તેિી એિ પણ બઠેિ મળેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

િીર મેઘમાયા બવલદાન પુરસ્િાર આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૩૪૧ (૧૩-૦૭-૨૦૧૮) ડો. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય બહાર રાષ્ટ્ર ીય હહત માટે્ પોતાની જાતનુાં બકલદાન આપલે હોય તેવી વ્યકક્તના પહરવારને વીર મેઘમાયા 

બકલદાન પુરથિાર આપવા માટે્ની િેટ્લી દરખાથતો તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતેએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર 

સરિારને મળી ? 

(૨) મળેલ દરખાથતો અન્વય ેઉક્ત વર્ષવાર, કજલ્લાવાર, િેટ્લી દરખાથતો માંજુર િરી ? 

(૩) વર્ષવાર, કજલ્લાવાર, િેટ્લી દરખાથતો ક્યા િારણોસર નામાંજુર િરી ? અન ે

(૪) માંજુર િરેલ દરખાથતો પિૈી વર્ષવાર, કજલ્લાવાર, િેટ્લી વ્યકક્તઓને પુરથિાર આપવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્ય બહાર રાષ્ટ્ર ીય હહત માટે્ પોતાની જાતનુાં બકલદાન 

આપેલ હોય તેવી વ્યકક્તના પહરવારને વીર મેઘમાયા બકલદાન પરુથિાર આપવા માટે્ની િોઈ દરખાથત સરિારને મળલે નિી. 

 (૨)  

 (૩) 

 અન ે પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪)  

------- 
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અમરેલી અને બોટ્ાદ વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૫૬ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર) ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં 

તા. ૨૦-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૨૧૩ (અગ્રતા-૨૩) ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં ૩૫૬, અમરેલી શહેર ૬૩, બોટ્ાદ કજલ્લામાાં ૧૩૪ અન ેબોટ્ાદ શહેરમાાં ૫૯ લૂાંટ્, ખુન, ધાડ, 

ચોરી, બળાત્સિાર, અપહરણ, આત્સમહત્સયા અને ઘરફોડ ચોરીના આરોપીઓને પિડવાના બાિી હતા, તે પિૈી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની 

કથિકતએ િેટ્લા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા, અને ? 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટ્લા ગુનેગારોન ેપિડવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ૬૯ 

 (૨) ૪૩૪ 

------- 

શાળા-િોલેજો/હોસ્ટે્લ પાસે નશીલા પદાથો પિડિાની ઝુાંબેશ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૮૬ (૧૫-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) શાળા-િોલેજો તેમજ શૈક્ષકણિ સાંથિાઓ અન ે હોથટે્લ પાસ ે નશીલા પદાિો પિડવા માટે્ એટ્ીએસ અન ે

એસપીજીને સાિ ેરાખી ઝુાંબેશ હાિ ધરવામાાં આવેલ છે તે હિીિત તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથિકતએ સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર એટ્ીએસ અન ેએસપીજીની ટ્ીમો દ્વારા િેટ્લી 

તપાસ િરવામાાં આવી, અન ે

(૩) ઉક્ત તપાસ દરમ્યાન કજલ્લાવાર ક્યા પ્રિારના િેટ્લા જથ્િામાાં નશીલા પદાિો મળી આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) ના, જી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

મહેસાણા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગેરિાયદે ચાલતા િતલખાના 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૫૨ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) ડો. આશાબેન પટે્લ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) મહેસાણા અને ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં િેટ્લા ગરેિાયદે ચાલતાાં 

િતલખાના પિડી પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે િતલખાના િેટ્લા સમયિી ચાલુ હતાાં, અન ે

(૩) ઉક્ત ગેરિાયદે િતલખાના ચલાવતાાં ઈસમો સામ ેશી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૩-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) એિ પણ ગેરિાયદે િતલખાનુાં ધ્યાને આવેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં ગેરિાયદે ચાલતા િતલખાના 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૫૭ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં સન ે ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં િેટ્લા ગેરિાયદે ચાલતાાં િતલખાના પિડી 

પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે િતલખાના િેટ્લા સમયિી ચાલુ હતાાં અન ે

(૩) ઉક્ત ગેરિાયદે િતલખાના ચલાવતાાં ઈસમો સામ ેશી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૩-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) એિ પણ ગેરિાયદે િતલખાનુ ધ્યાને આવેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

પાટ્ણ વજલ્લામાાં ગેરિાયદે ચાલતા િતલખાના 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૫૮ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી કિરીટ્િુમાર પટે્લ (પાટ્ણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) પાટ્ણ કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં િેટ્લા ગેરિાયદ ેચાલતાાં િતલખાના પિડી પાડવામાાં 

આવ્યા, 

(૨) તે િતલખાના િેટ્લા સમયિી ચાલુ હતાાં, અન ે

(૩) ઉક્ત ગેરિાયદે િતલખાના ચલાવતાાં ઈસમો સામ ેશી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૩-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) એિ પણ ગેરિાયદે િતલખાનુ ધ્યાને આવેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગેરિાયદે ચાલતા િતલખાના 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૬૨ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટે્લ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં િેટ્લા ગરેિાયદે ચાલતાાં િતલખાના પિડી 

પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે િતલખાના િેટ્લા સમયિી ચાલુ હતાાં, અન ે

(૩) ઉક્ત ગેરિાયદે િતલખાના ચલાવતાાં ઈસમો સામ ેશી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગહૃ): (૦૩-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) એિ પણ ગેરિાયદે િતલખાનુ ધ્યાને આવેલ નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
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મહાત્સમા ગાાંધી સ્િચ્છતા વમશન હેઠળ રાજ્યને મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૮૮૩ (૨૦-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટ્ાઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) મહાત્સમા ગાાંધી થવચ્છતા કમશન હેઠળ ભારત સરિાર તરફિી તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ 

વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારન ેિોઈ રિમ મળેલ છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટ્લી રિમ રાજ્ય સરિારન ેમળેલ છે, અન ે

(૩) મળેલ રિમ પિૈી િેટ્લી રિમનો ખચષ િયો અને િેટ્લી રિમ વણવપરાયેલી રહી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૬-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) મહાત્સમા ગાાંધી થવચ્છતા કમશનની થિાપના રાજ્ય સરિારે િરેલ છે જમેાાં રાજ્ય સરિાર દ્વારા જ ગ્રાન્ટ્ ફાળવવામાાં 

આવે છે. ભારત સરિારની ગ્રાન્ટ્ મેળવવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

નાના અને મધ્યમ શહેરોમાાં માળખાિીય સવુિધા  

અતારાાંકિતઃ ૯૯૧ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટે્લ (માણસા): મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) નાના અને મધ્યમ શહેરોમાાં માળખાિીય સુકવધાઓ (આઈડીએસએમટ્ી) માટે્ િેન્ર સરિાર તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 
ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ  વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટ્લી રિમ રાજય સરિારને મળેલ છે, અન ે

 (૩) મળેલ રિમ પિૈી િેટ્લી રિમનો ખચષ િયો અને િેટ્લી રિમ વણવપરાયેલી રહી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૧૫-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ના જી. 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

રાજ્યની નગરપવલિામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૬૧ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટે્લ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગુજરાતની િેટ્લી નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ 
વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૨) તે માટે્ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િયો છે ? 

 (૩) તે પૈિી િેટ્લા પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા છે ? 

 (૪) િેટ્લા પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, તેના શા િારણો છે, અને  

 (૫) તે ક્યાાં સુધીમાાં ચાલુ િરવામાાં આવનાર છે ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ હોય તેવી નગરપાકલિાની યાદી નીચે મુજબ છે. 

૧ આણાંદ  એિ નગરપાકલિા – પેટ્લાદ – સને ૨૦૧૬  

૨ િચ્છ એિ નગરપાકલિા –ગાાંધીધામ અકપ્રલ ૨૦૧૭ 

૩ મોરબી એિ નગરપાકલિા –મોરબી – સને ૨૦૧૫ 

૪ તાપી એિ નગરપાકલિા –વ્યારા – સને ૨૦૧૭ 

૫ વલસાડ એિ નગરપાકલિા –ઉંમરગામ – સને ૨૦૧૩-૧૪ 

૬ ભરૂચ એિ નગરપાકલિા –અાંિલેશ્વર સને ૨૦૧૭ 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ ખચષ ની કવગત નીચે મુજબ છે. 

૧ આણાંદ  પેટ્લાદ – ખચષ રૂા ૧૩૪.૬૮ લાખ 

૨ િચ્છ ગાાંધીધામ – ખચષ રૂા ૪૫ લાખ 

૩ મોરબી મોરબી ખચષ રૂ. ૬૫ લાખ  

૪ તાપી વ્યારા – ખચષ રૂ ૩ િરોડ આશરે 

૫ વલસાડ ઉમરગામ – ખચષ રૂ ૪૮ લાખ 

૬ ભરૂચ અાંિલેશ્વર રૂ. ૨૫.૪૭ લાખ  

 (૩) િચ્છ કજલ્લાની ગાાંધીધામ નગરપાકલિા, મોરબી કજલ્લાની મોરબી નગરપાકલિા, ભરુચ કજલ્લાની અાંિલેશ્વર 
નગરપાકલિા, તાપી કજલ્લાની વ્યારા નગરપાકલિા અન ેવલસાડ કજલ્લાની ઉમરગામ નગરપાકલિા એમ પાાંચ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ 
િાયષરત છે. 

 (૪) આણાંદ કજલ્લાની પેટ્લાદ નગરપાકલિામાાં પ્રોજિેટ્ની માંજુરી સને ૨૦૧૮ માાં મળેલ છે. અન ે સવે સહહતની 
આઉટ્સોસીંગની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે. આિી એિ પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયેલ નિી. 

 (૫) સવે સહહતની આઉટ્સોસીંગની િામગીરી પૂણષ િયેિી પ્રોજકે્ટ્ ચાલુ િશે.  
------- 

નિસારી વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૭૯ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ નવસારી જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલ ના પ્લાન્ટ્ 
િાયષરત છે, 
 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 
નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
------- 
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પાટ્ણ વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૮૧ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ પાટ્ણ જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે, 

 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૮૫ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ િચ્છ જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલ ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે, 

 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ગાાંધીધામ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) ગાાંધીધામ નગરપાલીિામાાં એકપ્રલ, ૨૦૧૭ માાં પ્લાન્ટ્ બનાવાવમાાં આવેલ છે. 

 (૩) રૂ. ૪૫.૦૦ લાખ ખચષ િયેલ છે. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૮૮ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ મહેસાણા જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

B-09-02 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) િડી નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૯૧ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. અવનલ જોષીયાર (કભલોડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) તલોદ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૯૪ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ અરવલ્લી જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) મોડાસા નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૯૭ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતી એ અરવલ્લી જીલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

 (૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

 (૩) ઉિત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) લાઠી, ચલાલા અને બગસરા નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

જામનગર વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૦૩ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટે્લ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે,  

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૧૮ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૨૪ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ઋવત્સિિભાઈ મિિાણા (ચોટ્ીલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૭૬ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણવસાંહ મારૂ (ગઢડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભાવનગર કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ગારીયાધાર નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
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ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૭૯ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિતીએ ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૧૮) 

 (૧) ઉના નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

દેિભુવમ દ્ધારિા વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૮૨ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભુકમ દ્ધારિા કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૮૮ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિતીએ જુનાગઢ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

બોટ્ાદ વજલ્લામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૯૧ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ બોટ્ાદ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિાના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા નિી, 

તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી. 

 (૨) છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

ખેડા વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૯૬ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ ખડેા કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિ પણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 
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પોરબાંદર વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાનટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૯૭ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ પોરબાંદર કજલ્લામાાં નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૦૦ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મહીસાગર કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 
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પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૦૩ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટ્ારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ પાંચમહાલ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) િાલોલ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૦૬ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંહભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ દાહોદ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) દવેગઢ બારીયા નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 
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છોટ્ા ઉદેપુર વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૧૨ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટ્ા ઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ છોટ્ા ઉદેપુર કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

નમધદા વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૧૩ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ નમષદા કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૨૦ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટે્લ (િરજણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ વડોદરા કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

B-09-03 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) એિપણ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત નિી 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૨૨ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ ભરૂચ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) અાંિલેશ્વર નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) સને ૨૦૧૭માાં અાંિલેશ્વર નગલપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ બનાવેલ છે. 

 (૩) રૂા. ૨૫.૪૭ લાખ ખચષ િયેલ છે. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

તાપી વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૨૮ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ તાપી કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ હદઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) વ્યારા નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) વ્યારા નગરપાકલિામાાં તા. ૨૦-૦૪-૨૦૧૮ના રોજ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) રૂા. ૩ િરોડ ખચષ િરેલ છે. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 
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સુરત વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૩૨ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ સરુત કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) બારડોલી નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમા એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી 

------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૩૩ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ ડાાંગ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ડાાંગ કજલ્લામાાં એિ પણ નગરપાકલિા ન હોઈ તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૨) ડાાંગ કજલ્લામાાં એિ પણ નગરપાકલિા ન હોઈ તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) ડાાંગ કજલ્લામાાં એિ પણ નગરપાકલિા ન હોઈ તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) ડાાંગ કજલ્લામાાં એિ પણ નગરપાકલિા ન હોઈ તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 
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િલસાડ વજલ્લામાાં ધન િચરાનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૩૭ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ઉમરગામ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે 

 (૨) ઉમરગામ નગરપાલીિામાાં સન ે૨૦૧૫માાં પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) રૂા. ૪૮/- લાખ ખચષ િયેલ છે. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લા નગરપાવલિાઓમાાં ધન િચરા વનિાલનાાં પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૭૬ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ડીસા નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લાની નગરપાવલિાઓમાાં ધન િચરાનાાં વનિાલના પ્લાન્ટ્ 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૭૦ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) ડો. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિતીએ ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ 

િાયષરત છે. 

(૨) ઉક્ત કથિતીએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, િઈ નગરપાકલિામાાં ધન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ દીઠ િેટ્લો ખચષ િરવામાાં આવ્યો, અન ે

(૪) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ્ પૈિી િઈ નગરપાકલિા ના પ્લાન્ટ્ િાયષરત િયા 

નિી, તેના િારણો શા છે ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) િલોલ નગરપાલીિામાાં પ્લાન્ટ્ િાયષરત છે. 

 (૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં એિપણ પ્લાન્ટ્ બનાવવામાાં આવેલ નિી 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

------- 

સ્લોટ્ર હાઉસ િમીટ્ી દ્વારા ગેરિાનૂની િતલખાના આઈડેન્ટ્ીફાઈ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૨૨ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટે્લ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ના. સુકપ્રમ િોટ્ષના આદેશિી રચવામાાં આવેલ ગુજરાત થટે્ટ્ થલોટ્ર હાઉસ િમીટ્ીએ તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ની 

કથિકતએ છેલ્લા બ ેવર્ષમાાં ૩૧ ગરેિાયદે િતલખાના શોધીને આઈડેન્ટ્ીફાઈ િરેલ છે, તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ ગરેિાયદે િતલખાનાના સાંચાલિો સામે ‘‘પાસા’’ સહહત શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી છે, 

(૩) ઉક્ત તમામ ગેરિાયદે િતલખાના બાંધ િરવા શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ): (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) ના જી, 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

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

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, 

ખેડૂતિલ્યાણ 

અને સલાહિાર 

કવભાગ 

૪૫૩, ૨૩૫૦, ૨૪૨૧, ૨૪૨૪, ૨૪૨૬, ૨૪૨૯, ૨૪૩૩ ૦૭ 

૨ ગૃહ કવભાગ ૧૨૯૩, ૧૩૩૯, ૧૩૪૧, ૨૦૫૬, ૨૭૮૬, ૩૦૫૨, ૩૦૫૭, 

૩૦૫૮, ૩૦૬૨ 

૦૯ 

૩ શહેરી કવિાસ 

અને શહેરી 

ગૃહકનમાષણ 

કવભાગ 

૮૮૩, ૯૯૧, ૧૬૬૧, ૧૬૭૯, ૧૬૮૧, ૧૬૮૫, ૧૬૮૮, 

૧૬૯૧, ૧૬૯૪, ૧૬૯૭, ૧૭૦૩, ૧૭૧૮, ૧૭૨૪, ૧૭૭૬, 

૧૭૭૯, ૧૭૮૨, ૧૭૮૮, ૧૭૯૧, ૧૭૯૬, ૧૭૯૭, ૧૮૦૦, 

૧૮૦૩, ૧૮૦૬, ૧૮૧૨, ૧૮૧૩, ૧૮૨૦, ૧૮૨૨, ૧૮૨૮, 

૧૮૩૨, ૧૮૩૩, ૧૮૩૭, ૧૮૭૬, ૨૦૭૦, ૨૪૨૨ 

૩૪ 

િુલ ૫૦ 

 

 

 

------- 

સરિારી મુરણાલય અને લેખનસામગ્રી, રાજિોટ્. 

 




