
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
નિમુું સત્ર-૨૦૨૧ 

અતારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૮૭(િ) અન્િયે તા.૨૮-૦૯-૨૦૨૧ના રોજ સભાગૃહના મેજ ઉપર 

મૂિિામાું આિેલ અતારાુંકિત પ્રશ્નો અને તેના જિાબોની યાદી 

 

એપીએમસીમાું ગેરિાયદેસર ચાલતા િેટલ માિેટ  

અતારાાંકિતઃ ૯૧૬૦ (૨૯-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિ ાં ડલા): માનનીય સહિાર મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સરિારે તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૬ થી રાજ્યમાાં એ.પી.એમ.સી. માાં  ચાલતા િેટલ માિેટને ગેરિાયદે જાહેર િરેલ છે તે 
હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો પાંચમહાલ-દાહોદ-નમમદા કજલ્લામાાં એ.પી.એમ.સી. માાં  ગેરિાયદેસર િેટલ માિેટ ચાલતા હોવાની 
િેટલી ફરીયાદો સને-૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦ માાં રાજ્ય સરિારને મળી, 

(૩) ગેરિાયદેસર િેટલ માિેટ ચલાવનારા સાંચાલિો સામે સરિારે શા પગલાાં ભયામ છે, અને 

(૪) તમામ ગેરિાયદેસર િેટલ માિેટ કયાાં સ ધીમાાં બાંધ િરવામાાં આવનાર છે ? 

સહિાર મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ગ જરાત ખેત ઉત્પન્ન બજાર અકધકનયમ, ૧૯૬૩માાં  સને-૨૦૦૬માાં  થયેલ સ ધારા અન સાર પશ પાલનની 
પેદાશોને કશડ્ય લમાાંથી રદ િરેલ છે.  સ ધારેલ િાયદાની જોગવાઈઓનો અમલ  િરવા માટે કનયામિશ્રી દ્વારા તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૬ના 

પરરપત્રથી જરૂરી સૂચનાઓ પરરપકત્રત િરેલ છે. 

(૨) પાંચમહાલ કજલ્લામાાં એ.પી.એમ.સી. માાં ગેરિાયદેસર િેટલ માિેટ ચાલતા હોવાની િોઈ  ફરીયાદ સને-૨૦૧૯ અને 
૨૦૨૦માાં રાજ્ય સરિારને મળી નથી. 

  દાહોદ કજલ્લામાાં એ.પી.એમ.સી. માાં ગેરિાયદેસર િેટલ માિેટ ચાલતા હોવાની ૦૧ (એિ) ફરીયાદ સને-૨૦૧૯ 
અને ૨૦૨૦માાં રાજ્ય સરિારને મળી છે. 

  નમમદા કજલ્લામાાં એ.પી.એમ.સી. માાં ગેરિાયદેસર િેટલ માિેટ ચાલતા હોવાની િોઈ  ફરીયાદ સને-૨૦૧૯ અને 
૨૦૨૦માાં રાજ્ય સરિારને મળી નથી. 

(૩) બજાર ધારાના કશડ્ય લમાાંથી પશ પાલનની પેદાશોને કનયાંકત્રત જણસીમાાંથી રદ િરવામાાં આવેલ છે. આથી  બજાર 
સકમકત બહાર ચાલતી પ્રવૃકિ અાંગે િોઈ પગલાાં લેવાના થતા નથી. 

(૪) હાલમાાં િેટલ માિેટની પ્રવૃકિ બજાર સકમકત દ્વારા િરવામાાં આવતી નથી જથેી પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
િૃવિ પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓના અિસાન પામેલ િમમચારીઓને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૪૫ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય િૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં િૃકર્ પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર  કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય  
સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ ના િ લ િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે,  

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે  તઓેના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી ફરીયાદો ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત ફરીયાદોનો કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

HB-389-1 



2 
 

િૃવિ મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ૧ (એિ). 

(૨) શૂન્ય (એિપણ નહીં). 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

િૃવિ પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું અવધિારી/િમમચારીઓના પેન્શન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૮૦ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય િૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં િૃકર્ પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
કજલ્લાવાર નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/િમમચારીઓના ઉકત કથથકતએ 
અવસાન થયેલ છે,  

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચૂિવણાં શરૂ  
િરવામાાં આવેલ નથી તે ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, જો હા તો તેના િારણો શાાં  છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ?  

િૃવિ મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં િૃકર્ પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
કજલ્લાવાર નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી નીચે જણાવેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના ઉકત 
કથથકતએ અવસાન થયેલ છે. 

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ રાજ્યમાું છેલ્લા ત્રણ િિમમાું િૃવિ પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું વજલ્લાિાર નિ-િવધમત પેન્શન 
યોજનામાું જોડાયેલ અવધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી ઉક્ત વથિવતએ અિસાન પામેલ અવધિારી/િમમચારી 

૧ નવસારી ૭ 

૨ વડોદરા ૧ 

૩ આણાંદ ૧ 

૪ જૂનાગઢ ૧ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨ 

િુલ ૧૨ 

(૨) આવી િોઈ ફરીયાદ મળેલ નથી. 

(નોંધઃ- નાણાાં કવભાગના તા.૨૨-૦૧-૨૦૦૯ના  ઠરાવ ક્રમાાંિઃ નપન/૨૦૦૮/ડી/૨૪૩/પી  મ જબ નવી  વકધમત 
પેન્શન યોજનામાાં િમમચારીના અવસાન બાદ િમમચારીનો ફાળો, સરિારનો ફાળો તથા આ રિમ  ઉપરની વ્યાજ સરહતની રિમ 
િમમચારીના િાયદેસરના વારસને પરત ચૂિવવામાાં આવે છે. િમમચારી/અકધિારીના અવસાન બાદ િ ટ ાંબ પેન્શન અાંગે િોઈ જોગવાઈ 
િરવામાાં આવેલ નથી.) 

(૩) મ દ્દા નાં.૨ ની કવગત ધ્યાને લેતાાં, પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 
-------- 

રાજ્યમાું ટર ોલસમ કિવશુંગિી રવિત િાચબાનો નાશ  

અતારાાંકિતઃ ૯૭૭૪ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી જશપાલવસુંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ટર ોલસમના રફકશાંગથી નેટમાાં ફસાઈ જવાથી રકક્ષત િાચબા મોટી સાંખ્યામાાં નાશ પામી રહ્યા છે તે હિીિત 
સાચી છે,  

(૨) જો હા તો,  રાજ્યમાાં કમિેનીિલ અને નોન  કમિેનીિલ ટર ોલર દ્વારા ફીકશાંગ દરમ્યાન વર્મ ૨૦૨૦માાં  િેટલા અને 
કયા કયા દરરયાઈ િાચબા ફીકશાંગ નેટમાાં ફસાઈને મૃત્ય  પામ્યા,  

(૩) આ રકક્ષત દરરયાઈ િાચબાને રક્ષણ પ રૂાં પાડવા કયા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા છે ? 
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મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ના, જી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) ગ જરાત મત્થયોદ્યોગ િાયદો-૨૦૦૩ અને ગ જરાત મત્થયોદ્યોગ કનયમો-૨૦૦૩ ના પ્રિરણ-૨ ના કનયમ ૬ના 
પેટાકનયમ (૫) ના ખાંડ (ગ) મ જબ ‘‘િોઈ પણ વ્યકકત વખતોવખત સ ધાયામ પ્રમાણેના વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ અકધકનયમ, ૧૯૭૨ 
હેઠળ સાંરકક્ષત પ્રજાકતઓ તરીિે જાહેર િરેલ િોઈપણ પ્રજાકતઓની માછીમારી િરી શિશે નરહાં .’’ તે મ જબ જોગવાઈ થયેલ છે.  

-------- 

પોરબુંદર ખાતે ગૌઅભ્યારણ્યની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૮૩ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય પશુપાલન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ પોરબાંદર ખાતે કવશાળ ગૌઅભ્યારણ્ય બનાવવાની િામગીરી કયા તબકે્ક છે,  
અને 

(૨) તે કયાાં સ ધીમાાં પૂણમ િરી ગૌઅભ્યારણ્ય શરૂ િરવામાાં આવનાર છે ? 

પશુપાલન મુંત્રીશ્રી  : (૧૩-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ પોરબાંદર ખાતે ગૌઅભ્યારણ્ય બનાવવાની બાાંધિામની તમામ િામગીરી પૂણમ 
થયેલ છે.  

(૨) ભારત સરિાર દ્વારા ગીર  િાઉ સેન્ચ્ય રી પ્રોજકેટ-ધરમપ રની અમલીિરણ એજન્સી જૂનાગઢ િૃકર્ ય કનવકસમટી 
કનયત થયેલ છે. ગ જરાત ય કનવકસમટીઓ િાયદા (સ ધારા) અકધકનયમ ૧૫/૨૦૨૦ થી રાજ્યની તમામ પશ કચકિત્સા કવદ્યાલયોન ાં 
કનયાંત્રણ િામધેન  ય કનવકસમટી હેઠળ આવેલ છે. જ ે અન્વયે સદરહ  પ્રોજકેટની અમલીિરણ એજન્સી તરીિે િામધેન  ય કનવકસમટી, 
ગાાંધીનગરને કનય કત િરવા ભારત સરિારશ્રીમાાં દરખાથત કનણમય હેઠળ છે, જ ેકનયત થયેથી િાયમવાહી હાથ ધરી શિાશે. 

-------- 
રાજ્યમાું ટર ોલસમ કિવશુંગિી રવિત િાચબાનો નાશ  

અતારાાંકિતઃ ૯૮૯૯ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ટર ોલસમના રફકશાંગથી નેટમાાં ફસાઈ જવાથી રકક્ષત િાચબા મોટી સાંખ્યામાાં નાશ પામી રહ્યા છે તે હિીિત 
સાચી છે,  

(૨) જો હા તો,  રાજ્યમાાં કમિેનીિલ અને નોન  કમિેનીિલ ટર ોલર દ્વારા ફીકશાંગ દરમ્યાન વર્મ ૨૦૨૦માાં  િેટલા અને 
કયા કયા દરરયાઈ િાચબા ફીકશાંગ નેટમાાં ફસાઈને મૃત્ય  પામ્યા,  

(૩) આ રકક્ષત દરરયાઈ િાચબાને રક્ષણ પ રૂાં પાડવા કયા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા છે ? 

મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ના, જી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) ગ જરાત મત્થયોદ્યોગ િાયદો-૨૦૦૩ અને ગ જરાત મત્થયોદ્યોગ કનયમો-૨૦૦૩ ના પ્રિરણ-૨ ના કનયમ ૬ના 
પેટાકનયમ (૫) ના ખાંડ (ગ) મ જબ ‘‘િોઈ પણ વ્યકકત વખતોવખત સ ધાયામ પ્રમાણેના વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ અકધકનયમ, ૧૯૭૨ 
હેઠળ સાંરકક્ષત પ્રજાકતઓ તરીિે જાહેર િરેલ િોઈપણ પ્રજાકતઓની માછીમારી િરી શિશે નરહાં .’’ તે મ જબની જોગવાઈ થયેલ છે.  

-------- 
િચ્છ વજલ્લાના જળાશયોમાું માછીમારી 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૪૨ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી  જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર કયા કયા જળાશયોમાાં માછીમારી પર પ્રકતબાંધ 
મૂિવામાાં આવ્યો છે,  
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(૨) આ જળાશયોમાાં ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ૩ વર્મમાાં ગેરિાયદેસર માછીમારીની િેટલી ઘટનાઓ બની, અને 

(૩) ઉકત ઘટનાના જવાબદારો સામે શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી છે ? 

મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી  : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાાંિઃ એફડીવી ૧૨૭-એમ.આર.-૩૫૦-ભાગ.૨-ટીના ઠરાવથી િચ્છ 
કજલ્લાના જળાશયોમાાં માછીમારી માટે ઈજાર નહીં આપવા કનણમય િરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ૩ વર્મમાાં ગેરિાયદેસર માછીમારીની િોઈ ઘટનાઓ ધ્યાને આવેલ નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજ્યના જળાશયોમાું માછલીઓની પ્રજાવતઓની ગણતરી 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૮૪ (૨૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જળાશયોમાાં માછલીઓની પ્રજાકતની ગણતરી છેલે્લ કયારે યોજવામાાં 
આવી,  

(૨) આ ગણતરીમાાં માછલીની િઈ િઈ પ્રજાકતઓ નોંધાઈ છે, અને 

(૩) તે પૈિી િઈ પ્રજાકત રકક્ષત િેટેગરીની છે અને તેને પૂરત ાં રક્ષણ આપવા શી વ્યવથથા િરવામાાં આવેલ છે, 

મત્સથયોદ્યોગ મુંત્રીશ્રી  : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ મત્થયોદ્યોગ ખાતા દ્વારા રાજ્યમાાં જળાશયોમાાં માછલીઓની પ્રજાકતઓની 
ગણતરી યોજવામાાં આવેલ નથી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજ્યમાું પ્રવતબુંવધત પેથટીસાઈડઝનુું િેચાણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૦૪૩ (૨૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય િૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) વર્મ ૨૦૨૦માાં  રાજ્યમાાં ભારત સરિારે પ્રકતબાંધ મૂકયો હોય તેવા કયા કયા પેથટીસાઈડઝ કયા કયા કજલ્લામાાં 
વેચાતા પિડાયા, અને 

(૨) ઉકત િસ રવારો સામે શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 

િૃવિ મુંત્રીશ્રી  : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) વર્મ ૨૦૨૦માાં  રાજ્યમાાં ભારત સરિારે પ્રકતબાંધ મૂકયો હોય તેવા િોઈપણ પેથટીસાઈડઝ િોઈપણ કજલ્લામાાં 
વેચાતા પિડાયા નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

--------  

રાજ્યમાું આપઘાત િરેલ ખેડૂતોને આવિમિ િળતર આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૨૪૯ (૦૪-૦૯-૨૦૨૧) શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપ ર): માનનીય િૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં આપઘાત િરનાર ખેડૂતોના િ ટ ાંબીજનોને આકથમિ વળતર આપવાની 
કવચારણા કયા તબકે્ક છે,  
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(૨) તેના ધોરણો શા છે,  અને 

(૩) ઉકત સહાય આપવાન ાં કયાાં સ ધીમાાં શરૂ િરવામાાં આવનાર છે ? 

િૃવિ મુંત્રીશ્રી  : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) આપઘાત િરનાર ખેડૂતોના િ ટ ાંબીજનોને આકથમિ વળતર આપવાની િોઈ  બાબત કવચારણા હેઠળ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 
--------  

  ગ્રાહિોની બાબતોના પ્રભાગના તાબાની િચેરીઓમાું અવધિારી/િમમચારીઓના પેન્શન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૫૬ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબત મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ગ્રાહિોની બાબતોના પ્રભાગના તાબા હેઠળની 

િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/િમમચારીઓના 
ઉકત કથથકતએ અવસાન થયેલ છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચૂિવણાં શરૂ 
િરવામાાં આવેલ નથી તે ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, જો હા તો તેના િારણો શાાં છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ગ્રાહિોની બાબતોના પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર, નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી અવસાન થયેલ 
અકધિારીઓ/િમમચારીઓની સાંખ્યા શૂન્ય છે.  

(૨) ઉકત કથથકતએ અવસાન થયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓની સાંખ્યા શૂન્ય હોઈ લાગ ાં પડત ાં નથી. 

(૩) ઉકત કથથકતએ અવસાન થયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓની સાંખ્યા શૂન્ય હોઈ લાગ ાં પડત ાં નથી. 

--------  
ગ્રાહિોની બાબતોના પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓના અિસાન પામેલ િમમચારીઓને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૬૩ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી િજસેુંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબત મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ગ્રાહિોની બાબતોના પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો 
િરારીય સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ ના િ લ  િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે,  

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે,  તેવી િેટલી ફરીયાદો ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને  

(૩) ઉકત ફરીયાદોનો કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ગ્રાહિોની બાબતોના પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય 
સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ ના િ લ ૦૧ િમમચારી નોંધાયેલ છે, 

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે,  તેવી ફરીયાદ શૂન્ય છે.  

(૩) ફરીયાદ શૂન્ય હોવાથી લાગ ાં પડત ાં નથી. 

-------- 
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રાજ્યમાું અુંત્સયોદય યોજનાની પડતર અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૨૯ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉિર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અાંત્યોદય યોજના હેઠળના અનાજના િાડમની મે-૨૦૨૧ની કથથકતએ િેટલી અરજીઓ  
પડતર છે,  

(૨) પડતર રહેવાના શાાં િારણો છે, અને 

(૩) તમામ પડતર અરજીઓ કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અાંત્યોદય યોજના હેઠળના અનાજના િાડમની મે-૨૦૨૧ની કથથકતએ પડતર અરજીઓ નીચે 
મ જબ છે.  

ક્રમ નું. વજલ્લો પડતર અરજીઓની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ શહેર ૦ 

૨ અમદાવાદ કજલ્લો ૦ 

૩ અમરેલી ૧૯ 

૪ અરવલ્લી ૦ 

૫ આણાંદ ૦ 

૬ બનાસિાાંઠા ૦ 

૭ ભરૂચ ૦ 

૮ ભાવનગર ૦ 

૯ બોટાદ ૦ 

૧૦ છોટા ઉદેપ ર ૦ 

૧૧ દાહોદ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૦ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૦ 

૧૫ ગીર સોમનાથ ૦ 

૧૬ જામનગર ૩૪ 

૧૭ જૂનાગઢ ૫ 

૧૮ ખેડા ૨ 

૧૯ િચ્છ ૦ 

૨૦ મહીસાગર ૦ 

૨૧ મહેસાણા ૦ 

૨૨ મોરબી ૦ 

૨૩ નમમદા ૦ 

૨૪ નવસારી ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ ૦ 

૨૬ પાટણ ૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૦ 

૨૮ રાજિોટ ૩ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૦ 

૩૦ સ રેન્રનગર ૦ 

૩૧ સ રત ૧ 

૩૨ તાપી ૦ 

૩૩ વડોદરા ૪ 

૩૪ વલસાડ ૦ 
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(૨) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અાંત્યોદય યોજના હેઠળના અનાજના િાડમની મે-૨૦૨૧ની કથથકતએ અરજીઓ પડતર 

રહેવાના િારણો નીચે મ જબ છે.  

અ.નું. વજલ્લો અરજીઓ પડતર રહેિાના િારણો 

૧ અમરેલી પડતર રહેલ અરજીઓની ચિાસણી/તપાસ િરવાના િારણે પડતર રહેલ છે.  

૨ જામનગર પડતર અરજીઓ પ રવઠા કનરીક્ષિને તપાસણી માટે મોિલવાની હોવાથી પડતર રહેલ છે. 

૩ જૂનાગઢ અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના કવભાગના તા.૧૯-૦૭-૨૦૦૩ના ઠરાવથી જોગવાઈ તથા 
તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૪, તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬, તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૬ ના પત્રોના આદેશો/સૂચનાને આધીન 
રહી (તમામ અરજીઓ તલાટીને ખરાઈ અથે મોિલી આપવામાાં આવેલ છે.)  તથા તા.૧૯-૦૭-૨૦૦૩ના 
ઠરાવની જોગવાઈ મ જબ ગ્રામસભામાાં આ અરજીઓ વાંચાણે-ઠરાવે લેવાની રહે છે.  

૪ ખેડા અરજદારશ્રી દ્વારા અરજી સાથેના સાધકનિ પૂરાવા રજૂ િરવાના બાિી હોવાથી પડતર છે. 

૫ રાજિોટ  અરજદારની પાત્રતા અાંગે ચિાસણી અથે મોિલેલ હોવાથી અરજી પડતર રહેલ છે. 

૬ સ રત અરજદારશ્રીના ખ ટતા પ રાવા ન હોવાના િારણે અરજી પડતર છે. 

૭ વડોદરા અરજી સાથે પ રતા પ રાવા ન હોવાના િારણે અરજીઓ પડતર રહેલ છે. 

(૩) પડતર અરજીઓ કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવનાર છે તેનો જવાબ નીચે મ જબ છે. 

અ.નું. વજલ્લો પડતર અરજીઓ ક્યાું સુધીમાું વનિાલ િરિામાું આિનાર છે  

૧ અમરેલી પડતર રહેલ અરજીઓનો શકય તેટલો વહેલો કનિાલ િરવામાાં આવશે.  

૨ જામનગર તમામ પડતર અરજીઓ પ રવઠા કનરીક્ષિશ્રી તરફથી તપાસણી થઈ રજૂ થતાાં તેનો કનિાલ િરવામાાં આવેલ છે, 
જથેી હાલમાાં િોઈ અરજી પડતર નથી. 

૩ જૂનાગઢ જ ેતે ગ્રામસભા આ અરજીઓ અાંતગમત વાંચાણે-ઠરાવે લીધા બાદ (નિલ) મળે્યથી આ અરજીઓની માંજૂરી 
માટે ઘટતી િાયમવાહી િરવામાાં આવશે. 

૪ ખેડા અરજદારશ્રી દ્વારા પૂરાવા રજૂ િરવામાાં આવ્યેથી સત્વરે કનિાલ િરવામાાં આવશે.  

૫ રાજિોટ  િ લ ૩ પડતર અરજીઓ પૈિી... 
એિ અરજીનો જ લાઈ માસમાાં કનિાલ થયેલ છે. બાિી બાંને અરજીઓનો ઓગથટ માસમાાં કનિાલ થઈ ગયેલ છે.  

૬ સ રત અરજદારશ્રીના ખૂટતા પૂરાવા મળે્યથી સદર  અરજી કનિાલ િરવામાાં આવશે. 

૭ વડોદરા અરજદારશ્રી તરફથી પૂરાવા રજૂ િયેથી સદરહ ાં  અરજીઓનો કનિાલ િરવામાાં આવશે. 
--------  

જામનગર, દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લાઓમાું ભૂવતયા રેશનિાડમ  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૩૩૯ (૧૭-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબત મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૧ની કથથકતેએ છેલ્લા ૩ વર્મમાાં વર્મવાર જામનગર, દાહોદ અને ભરૂચ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર 
િેટલા ભૂકતયા રેશન િાડમ  પિડાયા,  

(૨) ભૂકતયા રેશન િાડમ  ઈથય  િરનાર જવાબદારો સામે શા પગલાાં લેવાયા, અને 

(૩) પિડાયેલા ભૂકતયા રેશન િાડમથી સરિારન ાં િેટલ ાં અનાજ કબનજરૂરી રીતે વપરાય ાં ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૩-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) િોઈ ભૂકતયા રેશનિાડમ  પિડાયા નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

  -------- 

િીક્સ પગારનીવત અન્િયે વનમણૂુંિ પામેલ િમમચારીઓને અિસાન સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૯૯ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાડા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર વન કવભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મના િરારનો 
સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન થયેલ હોય, તેવા વગમ-૩ ના િ લ િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે, 
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(૨) ઉકત કથથકતએ તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી અરજીઓ પડતર 

છે, અને 

(૩) ઉકત અરજીઓના કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તાપી કજલ્લામાાં ૧ તથા દાહોદ કજલ્લામાાં ૧ િમમચારી મળી  આવા િ લ-૨ િમમચારીઓ અવસાન પામેલ છે.  

(૨) ઉકત બન્ને િમમચારીઓના વારસદારને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય ચૂિવવામાાં આવેલ હોઈ ચૂિવણાની એિપણ 
અરજી પડતર નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

--------  

નિ-િવધમત પેન્શન યોજનામાું જોડાયેલ િમમચારી/અવધિારીઓના અિસાન પ્રસુંગે િારસદારોને ચૂિિિાની રિમ  

અતારાાંકિતઃ ૯૭૩૨ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર વન કવભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં નવ-વકધમત 
પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/િમમચારીઓના છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં કજલ્લાવાર અવસાન 
થયેલ છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને પેન્શન ચૂિવણાં શરૂ િરવામાાં આવેલ નથી તે  
હિીિત સાચી છે,  

(૩) જો હા તો, તેના િારણો શાાં  છે, અને 

(૪) ઉકત અવસાન પામેલના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) સામેલ પત્રિ મ જબ તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર વન કવભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ િ લ-૦૮ અકધિારી/િમમચારીઓ અવસાન પામેલ છે. (પત્રિ સામેલ) 

(૨) હા, જી.  

(૩) અવસાન પામેલ િ લ-૦૮ અકધિારી/િમમચારીઓ પૈિી િ લ-૫ અકધિારી/િમમચારીઓના વારસદાર તરફથી જરૂરી 
દથતાવેજ રજૂ થયેલ નથી. જ ેમળે્યથી ચૂિવણા અાંગેની િાયમવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે. જ્યારે-૦૧ િમમચારીનો પેન્શન િેસ તૈયાર 
િરવાની િાયમવાહી ચાલ  છે. જનેી કનયામિશ્રી પેન્શન અને પ્રોકવડન્ટ ફાંડની િચેરી તરફથી માંજૂરી મળે્યથી ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. 
તથા અન્ય-૧ િમમચારીનો પેન્શન િેસ કનયામિશ્રી પેન્શન અને પ્રોકવડન્ટ ફાંડની િચેરીને માંજૂરી અથે મોિલેલ છે, જ ે માંજૂર થઈ 
આવ્યેથી ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. જ્યારે અન્ય-૧ િમમચારીનો પેન્શન િેસ કનયામિશ્રી પેન્શન અને પ્રોકવડન્ટ ફાંડની િચેરી તરફથી 
પરત મળેલ છે. જ ેસત્વરે પૂતમતા પૂણમ િરી માંજૂરી અથે કનયામિશ્રી પેન્શન અને પ્રોકવડન્ટ ફાંડની િચેરીને મોિલવામાાં આવનાર છે.  
માંજૂરી બાદ ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. 

(૪) ઉપર જણાવેલ િાયમવાહી પૂણમ થયા બાદ કનયામિશ્રી, પેન્શન અને પ્રોકવડન્ટ ફાંડની િચેરી તરફથી માંજૂરી મળે્યથી 

પેન્શનન ાં ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. 
પત્રિ 

અ.નું. વજલ્લો 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ની 
વથિવતએ નિિવધમત પેન્શન 

યોજનામાું જોડાયેલ 
અવધિારી/િમમચારીની સુંખ્યા 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ની વથિવતએ 

છેલ્લા ત્રણ િિમમાું નિિવધમત પેન્શન 
યોજનામાું જોડાયેલ 

અવધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી 
અિસાન પામેલ 

િમમચારી/અવધિારીની સુંખ્યા 

અિસાન પામેલ 
િમમચારી/અવધિારીઓના 

િારસદારોને પેન્શનનુું ચૂિિણું 
િરિાનુું બાિી હોય તેિી અરજી 

સુંખ્યા 

પડતર અરજીનો ક્યાું સુધીમાું વનિાલ િશે 

૧ અમદાવાદ ૯૫ ૧   ૧ અવસાન પામેલ િમમચારીના વારસદાર તરફથી જરૂરી 
દથતાવેજ રજૂ થયેથી ચૂિવણા અાંગેની િાયમવાહી હાથ 
ધરવામાાં આવશે. 

૨ અમરેલી ૪૨ ૦ ૦  

૩ આણાંદ  ૦ ૦ ૦  

૪ અરવલ્લી ૭૯ ૦ ૦  
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અ.નું. વજલ્લો 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ની 
વથિવતએ નિિવધમત પેન્શન 

યોજનામાું જોડાયેલ 
અવધિારી/િમમચારીની સુંખ્યા 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ની વથિવતએ 
છેલ્લા ત્રણ િિમમાું નિિવધમત પેન્શન 

યોજનામાું જોડાયેલ 
અવધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી 

અિસાન પામેલ 
િમમચારી/અવધિારીની સુંખ્યા 

અિસાન પામેલ 
િમમચારી/અવધિારીઓના 

િારસદારોને પેન્શનનુું ચૂિિણું 
િરિાનુું બાિી હોય તેિી અરજી 

સુંખ્યા 

પડતર અરજીનો ક્યાું સુધીમાું વનિાલ િશે 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૪૭ ૦ ૦  

૬ ભરૂચ ૧૦ ૦ ૦  

૭ ભાવનગર ૬૪ ૦ ૦  

૮ બોટાદ ૧૦ ૦ ૦  

૯ છોટા 
ઉદેપ ર 

૧૫ ૦ ૦  

૧૦ દાહોદ ૧૧૯ ૩ ૩ અવસાન પામેલ િમમચારીના વારસદાર તરફથી જરૂરી 

દથતાવેજ રજૂ થયેથી ચૂિવણા અાંગેની િાયમવાહી હાથ 
ધરવામાાં આવશે. 

૧૧ ડાાંગ ૭૫ ૧ ૧ અવસાન પામેલ િમમચારીના વારસદાર તરફથી જરૂરી 
દથતાવેજ રજૂ થયેથી ચૂિવણા અાંગેની િાયમવાહી હાથ 

ધરવામાાં આવશે. 

૧૨ દેવભૂકમ 

દ્વારિા 

૧૬ ૦ ૦  

૧૩ ગાાંધીનગર ૧૪૪ ૧ ૧ ગાાંધીનગર વત મળ િચેરીના પત્રાાંિઃ 

મહિ/૩/બ/૬૮૬-૮૭ તા.૦૪-૦૮-૨૦૨૧ થી 
નવ વકધમત પેન્શન અાંગેની દરખાથત કનયામિશ્રી 

પેન્શન અન ેપ્રો.ફાંડની િચેરી, ગાાંધીનગરને સાદર િરેલ 
છે.  

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

૨૮ ૦ ૦  

૧૫ જામનગર ૩૬ ૦ ૦  

૧૬ જૂનાગઢ ૫૮ ૦ ૦  

૧૭ િચ્છ ૯૨ ૦ ૦  

૧૮ ખેડા ૦ ૦ ૦  

૧૯ મહીસાગર ૧૦ ૦ ૦  

૨૦ મહેસાણા ૩૧ ૧ ૧ સામાજીિ વનીિરણ કવભાગ મહેસાણા હેઠળ ફરજ  

બજાવતા વનરક્ષિન ાં તા.૨૬-૦૫-૨૦૨૧ના રોજ 
અવસાન થયલે છે.  તેમનો પેન્શન િેસ માંજૂર થઈ  

આવ્યેથી ચૂિવણાં િરવામાાં આવશે. 

૨૧ મોરબી ૨૧ ૦ ૦  

૨૨ નમમદા ૩૧ ૦ ૦  

૨૩ નવસારી ૦ ૦ ૦  

૨૪ પાંચમહાલ ૮૧ ૦ ૦  

૨૫ પાટણ ૪૭ ૦ ૦  

૨૬ પોરબાંદર ૯ ૦ ૦  

૨૭ રાજિોટ ૧૬ ૦ ૦  

૨૮ સાબરિાાંઠા ૬૧ ૦ ૦  

૨૯ સ રત ૮૬ ૦ ૦  

૩૦ સ રેન્રનગર  ૩૨  ૧ ૧ િમમચારીન ાં અવસાન તા.૨૯-૦૪-૨૦૨૧ના  રોજ 
થયેલ છે.  નવ વકધમત પેન્શન યોજના અાંતગમત 

કવભાગીય િચેરી દ્વારા મૃત્ય સહ કનવૃકિ ગ્રેજ્ય ઈટી માટે 

NPS પેન્શન િેસ કવભાગીય િચેરી દ્વારા કનયામિશ્રી 
પેન્શન અન ે પ્રો.ફાંડની િચેરીને મોિલી આપવામાાં 
આવેલ. જ ેપૂતમતા અથે પરત મળલે છે. જ ેપૂતમતા પૂણમ 

િરી  સત્વરે પેન્શન અન ે પ્રો.ફાંડની િચેરીને મોિલી 
આપવામાાં આવશે. 

૩૧ તાપી ૮૨ ૦ ૦  

૩૨ વડોદરા ૨૧ ૦ ૦  

૩૩ વલસાડ ૯૧ ૦ ૦  

િુલ ૧૬૪૯ ૮ ૮  

-------- 
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ગીર અભ્યારણ્ય અને નેશનલ પાિમમાું મુલાિાતીઓની સુંખ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૭૯ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબ સર): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ ગીર અભ્યારણ્ય અને નેશનલ પાિમની સન-૨૦૧૮, ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦માાં 
વર્મવાર િેટલા મ લાિાતીઓએ મ લાિાત લીધી,  

(૨) વધ  સાંખ્યામાાં મ લાિાતીઓ આવતા હોવાને િારણે વન્ય પ્રાણીઓને ખલેલ પહોંચે છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૩) જો હા, તો ઉકત સમથયાના કનવારણ માટે સરિારે શી િાયમવાહી િરી છે ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧)  

િિમ મુલાિાતીઓની સુંખ્યા 

૨૦૧૮ ૫,૬૦,૫૬૪ 

૨૦૧૯ ૫,૨૯,૨૦૬ 

૨૦૨૦ ૨,૪૫,૬૫૧ 

(૨) ના, જી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 
-------- 

અમદાિાદમાું પિીઓનુું ગેરિાયદે િેચાણ 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૮૫ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ અમદાવાદમાાં રદલ્હી દરવાજા સરહત િ લ-૮ જગ્યાએ પક્ષીઓના ખરીદ-
વેચાણ ચાલી રહ્યા છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો િઈ ૮ જગ્યાએ આવી ગેરિાયદે પ્રવૃકિ ચાલે છે, અને 

(૩) ઉકત વેચાણ િરનારાઓ સામે શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) અને (૨) અમદાવાદ સામાજીિ વનીિરણ કવભાગ દ્વારા િરવામાાં આવેલ રેડના ડેટા અન સાર નીચેની જગ્યાએ આવી 
ગેરિાયદે પ્રવૃકિઓ ચાલતી હોવાન ાં જણાયેલ છે. 

 (૧) રદલ્હી દરવાજા, (૨) પ્રેમ દરવાજા, (૩) લાલ દરવાજા, (૪) ગ જરી બજાર, (૫) રેં ટીયા વાડી, (૬) ગીતા માંદીર, 

(૭) મીરઝાપ ર, (૮) શાહઆલમ 

(૩) ઉકત વેચાણ િરનારાઓ સામે વાઈલ્ડ લાઈફ પ્રોટેકશન એકટ-૧૯૭૨ની જોગવાઈ અન સાર ગ ન્હો નોંધી 
િાયદેસરની િાયમવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
રાજ્યમાું મેન્ગુ્રિનુું િાિેતર 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૦૩૮ (૩૧-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં િયા કજલ્લામાાં િેટલા કવથતારમાાં મેન્ગ્ર વના વાવેતર 
થયા છે, અને 

(૨) ઉકત કથથકતએ રાજ્યમાાં મેન્ગ્ર વન ાં વધ  વાવેતર થાય તે માટે સરિારે શાાં પ્રયાસો િયામ ? 

િન મુંત્રીશ્રી: (૨૩-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં નીચે જણાવ્યા મ જબ મેન્ગ્ર વન ાં વાવેતર િરવામાાં આવેલ છે. 

વજલ્લો મેન્ગુ્રિનુું િાિેતર (હેક્ટરમાું) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ 

જામનગર ૭૧૫ ૧૨૦૦ ૨૭૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૪૮૫ ૫૨૦ ૨૩૦ 

િચ્છ ૧૪૭૦ ૧૬૩૦ ૨૦૦૦ 
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વજલ્લો મેન્ગુ્રિનુું િાિેતર (હેક્ટરમાું) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૨૦-૨૧ 

ભાવનગર ૩૫૦ ૧૧૦૦ ૧૧૫૦ 

મોરબી ૩૫૦ ૯૫૦ ૪૫૦ 

સ રત ૩૪૦ ૧૯૦ ૨૫૦ 

વલસાડ ૦ ૦ ૨૦૦ 

ભરૂચ ૩૫૦ ૪૦૦ ૩૫૦ 

નવસારી ૯૦ ૧૦૦ ૨૦૦ 

અમદાવાદ ૧૦૦ ૯૯૫ ૧૪૦૦ 

આણાંદ ૧૦૦ ૨૨૫ ૦ 

િુલ ૪૩૫૦ ૭૩૧૦ ૬૫૦૦ 

(૨) રાજ્યમાાં મેન્ગ્ર વન ાં વધ  વાવેતર થાય તે માટે િેન્ર સરિારની િેન્ર પ રથિૃત યોજના અને મેન્ગ્ર વ વાવેતર માટેની 
િાયમયોજના હેઠળ મેન્ગ્ર વન ાં વાવેતર િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું રાષ્ટ્ર ીય િૃિ િડનુું સુંરિણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૮૬ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપ ર): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

 તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં રાષ્ટ્ર ીય વૃક્ષ વડને િપાતા બચાવવા અને તેના સાંરક્ષણ માટે શ ાં આયોજન 
િરવામાાં આવ્ય ાં છે ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૯-૨૦૨૧) 

 રાજ્યમાાં રાષ્ટ્ર ીય વૃક્ષ વડને િપાતા બચાવવા અને તેના સાંરક્ષણ માટે લોિોનો સહિાર મેળવવા જનજાગૃકત અકભયાન માટે 
કશકબર યોજવામાાં આવે છે, વૃક્ષોન ાં મહત્વ સમજાવી તેના સાંરક્ષણ માટે મારહતગાર િરવામાાં આવે છે. વાવેતરોમાાં અન્ય રોપાઓ સાથે 
વડના રોપાન ાં વાવેતર િરવામાાં આવે છે તથા વન મહોત્સવ દરમ્યાન વડના રોપાન ાં કવતરણ િરવામાાં આવે છે. 

-------- 
િચ્છ વજલ્લામાું જજમરીત આરોગ્ય િેન્રો 

અતારાાંકિતઃ ૯૧૭૦ (૨૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં આવેલ સરિારી હોકથપટલો, સામ રહિ આરોગ્ય િેન્રો અને 
પ્રાથકમિ આરોગ્ય િેન્રો પૈિી િઈ સરિારી હોકથપટલ અને િયા આરોગ્ય િેન્રો જજમરીત હાલતમાાં છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં િઈ જજમરરત સરિારી હોકથપટલ અને િયા જજમરીત આરોગ્ય િેન્રના બાાંધિામ 
પાછળ િેટલો ખચમ િરવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉકત બાિી રહેલ સરિારી હોકથપટલો અને આરોગ્ય િેન્રોના જજમરીત મિાનો કયાાં સ ધીમાાં સમારિામ િે નવા 
બનાવવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૬-૦૭-૨૦૨૧) 

(૧)  

અ.નું. હેલ્િ િેસીલીટી જજમરીત આરોગ્ય િેન્રોની સુંખ્યા 

િચ્છ 

૧ સરિારી હોકથપટલ ૦ 

૨ સામ રહિ આરોગ્ય િેન્ર ૧ 
(જનાન, તા. ભચાઉ) 

૩ પ્રાથકમિ આરોગ્ય િેન્ર ૦ 

(૨) િોઈ ખચમ િરવામાાં આવેલ નથી. 

(૩) સામ રહિ આરોગ્ય િેન્ર જનાનન ાં નવીન બાાંધિામ વર્મ ૨૦૧૯-૨૦ની નવી બાબતમાાં માંજૂર થયેલ છે. 
-------- 
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રાજ્યમાું એક્સ-રે ટેક્નીશીયનની અને રેડીયોલોજીથટની ખાલી જગ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૪૯ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી દવાખાના / હોકથપટલોમાાં િેટલાાં એકસ-રે 
ટેકનીશીયનની અને રેડીયોલોજીથટની જગ્યાઓ િેટલા સમયથી ખાલી છે, 

(૨) આ જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) તમામ ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિઃ ૧ અને પત્રિઃ ૨ સામેલ છે. 

(૨) િોટમ િેસના િારણે તથા યોગ્ય લાયિાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થવાથી. 

(૩) િોટમ  િેસનો કનણમય થયેથી એકસ-રે ટેકનીશીયનની જગ્યાઓ ભરવા માટે ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળમાાં મોિલી 
આપેલ માાંગણાપત્રિ અન્વયેની જગ્યાઓ ભરી શિાશે. 

 - રેડીયોલોજીથટની જગ્યા ભરવા દરરોજ વોિ-ઈન-ઈન્ટરવ્ય  રાખવામાાં આવે છે. લાયિાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ 
થયેથી જગ્યા ભરવામાાં આવશે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની વથિવતએ તબીબી સેિાઓ હથતિની સુંથિાઓ ખાતે એક્સ-રે ટેિનીશીયનની ખાલી જગ્યાઓનુું પત્રિ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

વજલ્લાનુું નામ સુંથિાનુું નામ ખાલી જગ્યા ક્યારિી ખાલી છે તે તારીખ  

અમદાવાદ GMERS જનરલ હોકથપટલ, સોલા, અમદાવાદ ૧ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 

રૂક્ષ્મણીબેન જનરલ હોકથપટલ, ખોખરા ૨ તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

પોલીસ હોકથપટલ, શાહીબાગ ૧ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ખેડા જનરલ હોકથપટલ, નરડયાદ ૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૦ 

સરિારી હોકથપટલ, ડાિોર ૧ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૯ 

આણાંદ એસ. એસ. હોકથપટલ, પેટલાદ ૧ તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૭ 

પાટણ જ કન કસકવલ હોકથપટલ, પાટણ ૧ તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ 

જનરલ હોકથપટલ, કસધ્ધપ ર ૫ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૭ 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ 
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, રાધનપ ર ૧ ૨૩-૧૦-૨૦૧૯ 

બનાસિાાંઠા જનરલ હોકથપટલ, પાલનપ ર ૨ તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, ભાભર ૧ તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

સ રેન્રનગર જનરલ હોકથપટલ, લીંબડી ૨ તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૫ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

સરિારી હોકથપટલ, ધ્ાાંગધ્ા ૧ તા.૧૭-૦૨-૨૦૧૨ 

જનરલ હોકથપટલ, સ રેન્રનગર ૧ તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ 

દેવભૂકમ દ્વારિા સરિારી હોકથપટલ, દ્વારિા ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

જ.હો.જામ-ખાંભાળીયા ૧ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૨ 

વડોદરા જમનાબાઈ જનરલ હોકથપટલ, વડોદરા ૧ તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 
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તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની વથિવતએ તબીબી સેિાઓ હથતિની સુંથિાઓ ખાતે એક્સ-રે ટેિનીશીયનની ખાલી જગ્યાઓનુું પત્રિ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

વજલ્લાનુું નામ સુંથિાનુું નામ ખાલી જગ્યા ક્યારિી ખાલી છે તે તારીખ  

સાબરિાાંઠા જનરલ હોકથપટલ, ખેડબ્રહ્મા ૧ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ 

જનરલ હોકથપટલ, રહાંમતનગર ૨ તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૭ 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

દાહોદ સરિારી હોકથપટલ, ઝાલોદ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

જનરલ હોકથપટલ, દાહોદ ૧ તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૨ 

િચ્છ સરિારી હોકથપટલ ગાાંધીધામ ૧ તા.૨૫-૦૮-૨૦૧૧ 

જનરલ હોકથપટલ, અાંજાર ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, માાંડવી-િચ્છ ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 

થપેશ્યલ જલે ભૂજ ૧ તા.૩૦-૦૩-૨૦૦૭ 

અમરેલી જનરલ હોકથપટલ અમરેલી ૨ તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ 
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

આહવા-ડાાંગ જનરલ હોકથપટલ આહવા-ડાાંગ ૧ તા.૨૮-૧૨-૨૦૧૦ 

ભરૂચ જનરલ હોકથપટલ ભરૂચ ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ 

બોટાદ જનરલ હોકથપટલ બોટાદ ૧ તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૧ 

છોટાઉદેપ ર જનરલ હોકથપટલ છોટાઉદેપ ર ૧ તા.૨૩-૦૧-૨૦૨૧ 

પાંચમહાલ જનરલ હોકથપટલ, ગોધરા ૧ તા.૨૩-૦૨-૨૦૨૧ 

થટેટ હોકથપટલ, સાંતરામપ ર ૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 

સરિારી હોકથપટલ હાલોલ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

મોરબી જનરલ હોકથપટલ, મોરબી ૨ તા.૦૩-૦૩-૨૦૧૪  
તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ વાાંિાનેર ૧ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ 

નવસારી જનરલ હોકથપટલ નવસારી ૧ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૭ 

જનરલ હોકથપટલ કબલીમોરા ૧ તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૬ 

સરિારી હોકથપટલ વાાંસદા ૧ તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૮ 

સરિારી હોકથપટલ ચીખલી ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

પોરબાંદર જનરલ હોકથપટલ પોરબાંદર ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ 

નમમદા જનરલ હોકથપટલ રાજપીપળા ૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૨  

સરિારી હોકથપટલ ગરૂડેશ્વર ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

તાપી જનરલ હોકથપટલ વ્યારા ૩ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૨ 
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૫ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ 

જનરલ હોકથપટલ ઉચ્છલ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ સોનગઢ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

સ રત સરિારી હોકથપટલ માાંડવી-સ રત ૧ તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૪ 

વલસાડ થટેટ હોકથપટલ ધરમપ ર ૧ તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ 

જનરલ હોકથપટલ વલસાડ ૧ તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૭ 

સરિારી હોકથપટલ વાપી ૧ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭ 

જ નાગઢ જનરલ હોકથપટલ જ નાગઢ ૨ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૮ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ભાવનગર જનરલ હોકથપટલ મહ વા ૧ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૬ 

ગાાંધીનગર જનરલ હોકથપટલ ગાાંધીનગર ૧ તા.૦૧-૦૯-૨૦૨૦ 
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પત્રિ ૨ 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની વથિવતએ તબીબી સેિાઓ હથતિની સુંથિાઓ ખાતે રેડીયોલોજીથટની ખાલી જગ્યાઓનુું પત્રિ 

વજલ્લાનુું નામ સુંથિાનુું નામ ખાલી જગ્યા જગ્યા ક્યારિી ખાલી છે તે 

મહેસાણા જ.હો. મહેસાણા ૧ ૩૧-૧૨-૧૧ 

જ.હો. કવસનગર ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

જ.હો. ઉંઝા ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

વડોદરા જ. હો. વડોદરા ૧ ૧૨-૦૬-૦૫ 

સ રેન્ગનગર જ.હો. સ રેન્રનગર ૧ ૧૧-૧૧-૧૦ 

જ.હો. લીંબડી ૧ ૧૨-૦૩-૮૪ 

સ.હો. ધ્ાાંગધ્ા ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

ભરૂચ જ.હો. ભરૂચ ૧ ૧૦-૦૭-૦૨ 

પાંચમહાલ જ.હો. ગોધરા ૧ ૧૬-૦૩-૧૩ 

મોરબી જ.હો. મોરબી ૧ ૧૩-૧૨-૯૯ 

નવસારી જ.હો. નવસારી ૧ ૧૬-૦૩-૧૩ 

સ.હો. વાાંસદા ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

ખેડા જ.હો. નડીઆદ ૧ ૧૦-૦૬-૦૧ 

જ.હો. ખેડા ૧ ૧૦-૦૬-૦૦ 

આણાંદ જ.હો. પેટલાદ ૧ ૦૨-૦૮-૦૩ 

દેવભૂકમ દ્વારિા જ.હો. જામખાંભાળીયા ૧ ૧૧-૦૬-૧૨ 

રાજિોટ પી.િે.હો. રાજિોટ ૧ ૨૦-૦૨-૧૮ 

જ.હો. ગોંડલ ૧ ૨૦-૦૭-૧૦ 

સ.હો. ઉપલેટા ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

સ.હો. ધોરાજી ૧ ૧૨-૦૧-૧૦ 

સ.હો. જતેપ ર ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

દાહોદ જ.હો. દેવગઢબારીયા ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

િચ્છ માાંડવી ૧ ૧૨-૦૧-૧૦ 

ગાાંધીધામ ૧ ૧૨-૦૧-૧૦ 

અરવલ્લી િો. હો. કભલોડા ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

મહીસાગર સ.હો. સાંતરામપ ર ૧ ૨૧-૦૬-૧૦ 

અમરેલી સ. હો. સાવરિ ાં ડલા ૧ ૨૦-૦૭-૧૦ 

સ. હો. રાજ લા ૧ ૨૨-૦૭-૧૨ 

બનાસિાાંઠા ડીસા ૧ ૨૦-૦૭-૧૦ 

વલસાડ જ. હો. ધરમપ ર ૨ ૨૧-૦૬-૧૨, 
૨૭-૦૫-૧૨ 

ગીરસોમનાથ સ. હો. વેરાવળ ૨ ૨૦-૦૭-૧૦, 

૨૧-૦૬-૧૦ 

તાપી જ. હો. વ્યારા ૨ ૧૯-૦૭-૧૦ 

પાટણ જ.હો. કસધ્ધપ ર ૧ ૧૨-૦૫-૧૧ 

સાબરિાાંઠા સ.હો.ખેડબ્રહ્મા ૧ ૨૭-૦૫-૧૧ 

અમદાવાદ રૂક્ષમણી હો. ખોખરા અમદાવાદ ૨ ૨૨-૦૩-૧૧ 
-------- 

રાજ્યમાું નવસિંગ થટાિની ખાલી જગ્યા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૫૦ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી િાુંતીભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી દવાખાના/હોકથપટલોમાાં નકસિંગ થટાફની િેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, 
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(૨) તેના શા િારણો છે, અને 

(૩) તમામ ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) થવૈકચ્છિ કનવૃકિ, બઢતી અને વય કનવૃકિના િારણોસર જગ્યાઓ ખાલી પડેલ છે. 

(૩) તાજતેરમાાં ૩૦૦૦ થટાફ નસમની સીધી ભરતીની િાયમવાહી હાથ ધરી ૨૯૮૦ થટાફનસમને કનમણૂાંિ આપવામાાં આવી 
છે. હેડ નસમને આસીથટન્ટ નકસિંગ સ કપ્રન્ટેન્ડન્ટ વગમ-૩માાં બઢતી આપેલ છે થટાફ નસમને હેડનસમ વગમ-૩માાં બઢતી આપેલ છે તથા 
ડેપ્ય ટી નકસિંગ સ કપ્રન્ટેન્ડન્ટ વગમ-૨ તથા નકસિંગ સ કપ્રન્ટેન્ડન્ટ વગમ-૨ની ભરતી ગ જરાત જાહેર સવેા આયોગના પરામશમમાાં િરવામાાં 
આવશે. 

પત્રિ 

વજલ્લાઓ થટાિનસમ 
િગમ-૩ 

હેડનસમ 
િગમ-૩ 

આસીથટન્ટ 
નવસિંગ સુવપ્રન્ટેન્ડન્ટ િગમ-૩ 

ડેપ્યુટી નવસિંગ સુવપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
(મેટરન) િગમ-૨ 

નવસિંગ સુવપ્રન્ટેન્ડન્ટ 
(ચીિમેટરન) િગમ-૨  

અમદાવાદ ૪૮૮ ૮૯ ૨૫ ૨૨ ૩ 

ખેડા ૪૭ ૭ ૪ ૦ ૦ 

આણાંદ ૩૯ ૫ ૨ ૦ ૦ 

સ રેન્રનગર ૪૦ ૮ ૩ ૦ ૦ 

ગાાંધીનગર ૯ ૩ ૨ ૦ ૦ 

સાબરિાાંઠા ૧૦ ૫ ૨ ૦ ૦ 

અરવલ્લી ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

મહેસાણા ૧૪ ૧૧ ૨ ૧ ૦ 

પાટણ ૨૦ ૪ ૩ ૦ ૦ 

બનાસિાાંઠા ૪૧ ૭ ૫ ૦ ૦ 

વડોદરા ૩૧૬ ૬૮ ૧૧ ૩ ૬ 

છોટાઉદેપ ર ૫ ૨ ૧ ૦ ૦ 

ભરૂચ ૩૩ ૯ ૩ ૦ ૦ 

નમમદા ૬ ૧ ૨ ૦ ૦ 

દાહોદ ૧૭ ૩ ૨ ૦ ૦ 

પાંચમહાલ ૨૦ ૬ ૩ ૦ ૦ 

મરહસાગર ૬ ૪ ૧ ૦ ૦ 

સ રત ૨૫૭ ૩૬ ૧૫ ૩ ૫ 
તાપી ૨૫ ૩ ૩ ૦ ૦ 
નવસારી ૨૯ ૬ ૪ ૦ ૦ 
વલસાડ ૯ ૨ ૨ ૦ ૦ 
ડાાંગ ૩ ૪ ૧ ૦ ૦ 
ભાવનગર ૧૬૭ ૨૭ ૪ ૦ ૪ 
બોટાદ ૧૩ ૨ ૧ ૦ ૦ 
અમરેલી ૧૬ ૪ ૩ ૦ ૦ 
જ નાગઢ ૨૦ ૩ ૧ ૧ ૦ 
ગીર સોમનાથ ૨૨ ૬ ૨ ૦ ૦ 
પોરબાંદર ૮ ૬ ૧ ૧ ૦ 

રાજિોટ ૩૫૭ ૬૦ ૯ ૩ ૪ 

મોરબી ૨૭ ૯ ૨ ૦ ૦ 

જામનગર ૨૪૨ ૪૬ ૬ ૩ ૫ 

દેવભ કમ દ્વારિા ૧૩ ૨ ૧ ૦ ૦ 

િચ્છ-ભ જ ૩૪ ૫ ૧ ૦ ૦ 
Grand Total ૨૪૫૨ ૪૯૯ ૯૬ ૩૭ ૨૭ 

-------- 
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રાજ્યમાું બનાિટી દિાઓનો જથ્િો પિડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૯૩ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા એિ વર્મમાાં રાજ્યમાાં મ્ય િરમાઇિોકસસ અને િોરોનાની બનાવટી 
દવાઓનો િેટલો જથ્થો પિડવામાાં આવ્યો, અને 

(૨) આ દવા વેચનાર-બનાવનાર િઇ િઇ િાંપનીઓ અને ઇસમો સામે શાાં પગલાાં ભરવામાાં આવ્યા ? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧)  

તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા એિ િિમમાું રાજ્યમાું મ્યુિરમાઇિોવસસ અને િોરોનાની બનાિટી દિાઓનો નીચે મુજબનો 
જથ્િો પિડિામાું આવ્યો. 

બનાિટી દિાઓના નામ 
મ્યુિરમાઇિોસીસની બનાિટી 

દિાઓનો પિડિામાું આિેલ જથ્િો 
િોરોનાની બનાિટી દિાઓનો પિડિામાું 

આિેલ જથ્િો 

પોસાિોનાઝોલ ટેબલેટ ૧૦૦ મી.ગ્રા. ૧૦૭૦ ટેબલેટ --- 

પોસાિોનાઝોલ ઓરલ સથપેનસન  
૪૦ મી.ગ્રા. ૫૨ એમ.એલ.(િ વીિોન બ્રાન્ડ) 

૧૮૨ બોટલ (સીરપ) --- 

ફેવીમેકસ ટેબલેટ --- ૨૮૫૬૦ ટેબલેટ 

(૨) આ બનાવટી દવાઓ વેચનાર-બનાવનાર િાંપનીઓ અને ઇસમોની મારહતી એનેિર-એ મ જબ છે. તેઓની સામે 
નામદાર િોટમમાાં િેસ દાખલ િરવાની િાયમવાહી ચાલ  છે. 

  આ ઉપરાાંત તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ની કથથકતએ િોરોના માટે વપરાતા રેમડેસીવીર ઇન્જકેશનની િાળા બજારી 
િરતા ૧૫ ઇસમો સામે નામદાર િોટમમાાં િેસ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે. જનેી કવગત એનેિર-બી માાં દશામવ્યા મ જબ છે. 

  વધ માાં, તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ની કથથકતએ વધ  ૭૪ ઇસમો સામે નામદાર િોટમમાાં િેસ દાખલ િરી દીધેલ છે. જનેી 
કવગત એનેિર-સી માાં દશામવ્યા મ જબ છે. 

એનેિર-એ 

મ્યુિરમાઇિોવસસની બનાિટી દિા િેચનાર-બનાિનાર િુંપનીઓ અને ઇસમોની માકહતી 

ક્રમ બનાિટી દિા બનાિનાર િુંપની બનાિટી દિા િેચનાર િુંપનીનુું નામ બનાિટી દિા િેચનાર ઇસમોના 
નામ 

૧ એથટર ા જનેરીકસ પ્રા.લી., તેલાંગાણા ૧ અાંબીિા મેડીિલ એજન્સી જાપા બજાર, સ રત ૧ રહતેશભાઇ બલ ભાઇ િાંથારીયા 

૨ જય અાંબે મેડીિો. વરાછા, સ રત 
૧ ધીરેનભાઇ રમણભાઇ ઘેલાણી 

૨ રહતેર્ભાઇ રમનીિભાઇ લખાની 

૨ એથપીન બાયોફામમ લેબ્સ પ્રા.લી., 
તેલાંગાણા 

૩ નેકસન હેલ્થિેર ડાાંડીયા બજાર, વડોદરા કબનલ ધ્ વાાંગભાઇ પટેલ 

િોરોનાની બનાિટી દિા િેચનાર-બનાિનાર િુંપનીઓ અને ઇસમોની માકહતી 

બનાિટી દિા 
બનાિનાર િુંપની 

બનાિટી દિા િેચનાર િુંપનીનુું નામ 
બનાિટી દિા િેચનાર પેિી અને ઇસમોના 

નામ 

મેકસરીલીફ હેલ્થિેર, 
રહમાચલ પ્રદેશ 

૧ કિષ્ના ફામામ, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ સીદ્ધાથમ પ રોરહત તથા અન્ય  

૨ થ્રેપસી સોલ્ય શન પ્રા.લી., વેજલપ ર, અમદાવાદ ધીરજ િ માર જનૈ તથા અન્ય 

૩ આમેડ ફોમ્ય મલેશન પ્રા.લી., વેજલપ ર, અમદાવાદ જ્યોતી અગ્રવાલ તથા અન્ય 

૪ વધમમાન ફામામ રડથટર ીબ્ય ટસમ, એલીસબ્રીજ, અમદાવાદ નૈતીિ માંગલદાસ શાહ 
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બનાિટી દિા 
બનાિનાર િુંપની 

બનાિટી દિા િેચનાર િુંપનીનુું નામ 
બનાિટી દિા િેચનાર પેિી અને ઇસમોના 

નામ 

૫ સરોને ફામામથય ટીિલ્સ, ઉથમાનપ રા, અમદાવાદ રવીન્ર લાલવાણી 

૬ સ િન મેડીિલ એન્ડ સજીિલ થટોર, સોલા, અમદાવાદ રાિેશ મીઠાલાલ શાહ 

૭ ડેલવીચ હેલ્થિેર એલ.એલ.પી., સોલા, અમદાવાદ દેવેન્ર િે. મોદી તથા અન્ય 

૮ અન રાગ એજન્સી, આણાંદ અન રાગ એજન્સીના ભાગીદારો 

૯ જ્યોત ફામામ, ભાવનગર હીરેન શાહ 

૧૦ અમર ડીથટર ીબ્ય ટસમ, ગાાંધીનગર ૧ યોગેશિ માર બગડીયા 

૨ એચ.વાય.બગડીયા 

૩ મહેન્ર બગડીયા 

૪ કથમતા બગડીયા 

૫ લાલભાઇ શાહ 

૧૧ િમમન ફામામથય ટીિલ્સ, િઠવાડા, અમદાવાદ ૧ ત ર્ારભાઇ ધીરુભાઇ દ ધાત 

૨ મીતેશ બી. રાણા 

૩ અશોિ આર. સીંગાળા 

૪ જીગ્નેશ બી. બોરડ 

૧૨ ઓનિોવેિ, રાજિોટ ૧ રમણીિ વી. લાલચેટા 

૨ ટીના િે. પબારી 

એનેિર-બી  

તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૧ની વથિવતએ રેમડેસીિર ઇન્જકે્શનની િાળા બજારી િરતા ઇસમો સામે દાખલ િરિામાું આિેલ િોટમ િેસની વિગત 

અનુ. ઇસમોના નામ 

૧ કવિાસ લક્ષ્મણભાઇ પટેલ, વડોદરા 

૨ ઋર્ી પ્રરદપભાઇ જધેે, વડોદરા 

૩ પ્રકતિ નરેન્રભાઇ પાંચાલ, વડોદરા 

૪ મનન રાજશેભાઇ શાહ, વડોદરા 

૫ જકતન મહેશભાઇ પટેલ, આણાંદ 

૬ નઇમબેન હનીફભાઇ ય ન સભાઇ વોરા, આણાંદ 

૭ કવવેિ ઘનશ્યામભાઇ મહેશ્વરી, વડોદરા 

૮ નીતેર્િ માર િૈલાશિ માર જોર્ી, પાલનપ ર 

૯ રદશાાંત જગરદશભાઇ માલવીયા, રાજથથાન 

૧૦ પારીલ પારીતોર્ પટેલ, અમદાવાદ 

૧૧ ડૉ.ધીરેન નાગોરા, વડોદરા 

૧૨ રાહ લ વાળાંદ, વડોદરા 

૧૩ િૃણાલ પટેલ, વડોદરા 

૧૪ જીગ્નેશ પટેલ, વડોદરા 

૧૫ ડૉ.કમતેશ ઠક્કર, વડોદરા 
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એનેિર-સી 

તા.૧૭/૦૮/૨૦૨૧ની વથિવતએ રેમડેસીિીર ઇન્જકે્શનની િાળા બજારી િરતા ઇસમો સામે દાખલ િરિામાું આિેલ િોટમ િેસની 
વિગત 

અનુ. ઇસમોના નામ અનુ. ઇસમોના નામ 

૧ ફયાજ ઓસમાણભાઇ સીડા ૩૮ યોગેશભાઇ બચ ભાઇ િવાડ 

૨ િ સ મબેન દ ગામપ્રસાદ શ્રીવાથતવ ૩૯ કવવેિ હીંમતભાઇ ધામેલીયા 

૩ આશીર્ એડવીન કિશ્ચન  ૪૦ હીરેન બચ ભાઇ હડીયા 

૪ ભરત ભીમજીભાઇ બ ચ (મીણા) ૪૧ કવશાલ જરેામભાઇ લાડ મોર 

૫ અક્ષર કવનોદભાઇ વાઝા ૪૨ દેવ્યાનીબેન જીતેન્રભાઇ ચાવડા 

૬ કવધી કવનોદભાઇ વાઝા ૪૩ કવશાલ ભ પતભાઇ ગોહેલ 

૭ હરીઓમ જવાહરલાલ લ હાર ૪૪ અાંકિતભાઇ મનોજભાઇ રાઠોડ 

૮ શશાાંિ મય રિ માર જયથવાલ ૪૫ જગદીશભાઇ ઇન્રવદનભાઇ શેઠ 

૯ નીલ િનૈયાલાલ જયથવાલ ૪૬ હીમતભાઇ િાળ ભાઇ ચાવડા 

૧૦ વીિાશ ભેરુલાલ અજમેરા ૪૭ દીપિભાઇ દેવરાજભાઇ ગઢીયા 

૧૧ પ્રવીણભાઇ રત્નાભાઇ મણવર ૪૮ મ િેશભાઇ ભીખ ભાઇ રાઠોડ 

૧૨ મ િેશભાઇ વેરસીંભાઇ ઇસરાભાઇ ૪૯ પાંિજ કવનોદભાઇ દોમળીયા 

૧૩ કવપ લભાઇ મગનભાઇ ધ મડા ૫૦ દેવાાંગભાઇ મેણશીભાઇ મેર 

૧૪ ગીરીશપ રી હીરાપ રી ગોથવામી ૫૧ પરેશભાઇ અરશીભાઇ વાજા 

૧૫ મય ર ચાંદ ભાઇ દ ધાત ૫૨ અરબાજ મહાંમદ રરફિ અહમદ દરાસીયા 

૧૬ કનધીબેન હર્મદભાઇ ગોથવામી ૫૩ ઇમરાન નીઝામ દ્દીન શેઠ 

૧૭ કવપ લપ રી મ િેશપ રી ગોથવામી ૫૪ મહાંમદ સાહીદ સલીમ પટેલ 

૧૮ હર્મ ઉફે પપ્પ  પ્રિાશભાઇ પટેલ ૫૫ એઝાઝ ઉમરજી ગજરા 

૧૯ હારદમિ ધનજીભાઇ વસાણી, ૫૬ રાઘવેન્રસીંગ મલખાનસીંગ છોટેસીંગ 

૨૦ કમલનભાઇ ગભરુભાઇ સવસવીયા ૫૭ ઋર્ાંિ મ િેશભાઇ શાહ 

૨૧ દેવલ રદનેશભાઇ િસવાળા ૫૮ ડૉ. કસધ્ધાથમ મહીડા 

૨૨ જયઉફે સની રાજને્રસીંગ ઠાિ ર ૫૯ કવરેન્રસીહ દશરથસીહ ચાવડા 

૨૩ સનકપ્રત ઉફે સકન હરકવાંદરસીંગવીરધી ૬૦ મ બીન મિબ લભાઇ ચૌહાણ 

૨૪ રાજ જથમીનભાઇ વોરા ૬૧ મિબ લભાઇ શરીફભાઇ ચૌહાણ 

૨૫ કનતેર્ િૈલાર્િ માર જોર્ી ૬૨ હર્મદભાઇ  અજ મનભાઇ પરમાર 

૨૬ શકકતકસાંહ ભવાનકસાંહ રાવત ૬૩ રદકપિાબેન મ ળજીભાઇ ચૌહાણ 

૨૭ કવવેિ ઘનશ્યામભાઇ મહેશ્વરી  ૬૪ આશીર્ભાઇ અરકવાંદભાઇ પરમાર 

૨૮ રદશાાંત જગરદશભાઇ માલવીયા ૬૫ અમાર ઇરફાનભાઇ વોહરા 

૨૯ પારીલ પરીતોર્ પટેલ ૬૬ તલ્હા અલ્તાફભાઇ મેમણ 

૩૦ દેવાાંગ મ િેશભાઇ ઠાિર ૬૭ રશ્મીબેન રહતેશભાઇ રેતીવાલા 

૩૧ હારદમિ ઉફે અિ  શરદચાંદ  બક્ષી ૬૮ રહતેશભાઇ મહેન્રભાઇ રેતીવાલા 

૩૨ રદવ્યેશિ માર સાંજયભાઇ પટેલ ૬૯ સ ભાર્શ્રીરામસ મીરન યાદવ 

૩૩ કવશાલ ઇન્રિ માર અવથથી ૭૦ વીશાલ રાજ ભાઇ ઉગલે 

૩૪ િલ્પેશ રણછોડભાઇ મિવાણા ૭૧ સૈયદ અઝમતઅસમલન 

૩૫ પ્રદીપ ચિોરભાઇ િાતરીયા ૭૨ જયદેવકસાંહ વેલ ભા ઝાલા 

૩૬ શૈલૈર્ભાઇ જશાભાઇ હડીયા ૭૩ િૌશલ મહેન્રભાઇ વોરા 

૩૭ નીતીન જશાભાઇ હડીયા ૭૪ પ નીતભાઇ ગ ણવાંતલાલ શાહ 
-------- 
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રાજ્યમાું િેચાતી બનાિટી દિાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૩૬ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર વર્મ ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦માાં બનાવટી દવાઓ વેચતા તથા ઉત્પાદન િરતા િેટલા આરોપીઓને 
પિડી પાડવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) આરોપીઓ સામે શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 

 આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧)  

જિાબ 

 વજલ્લાનુું નામ ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ૦૧/૦૧/૨૦૨૦ િી ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

બનાિટી દિાઓનુું ઉત્સપાદન 
િરતા પિડી પાડિામાું આિેલ 

ઇસમોની સુંખ્યા 

બનાિટી દિાઓનુું િેચાણ 
િરતા પિડી પાડિામાું 

આિેલ ઇસમોની સુંખ્યા 

બનાિટી દિાઓનુું ઉત્સપાદન 
િરતા પિડી પાડિામાું આિેલ 

ઇસમોની સુંખ્યા 

બનાિટી દિાઓનુું િેચાણ 
િરતા પિડી પાડિામાું 

આિેલ ઇસમોની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૦ ૧ ૦ ૪ 

૨ વડોદરા ૦ ૧ ૦ ૦ 

૩ ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૩ ૨ 

૪ સ રત ૦ ૦ ૧ ૦ 

િુલ ૦ ૨ ૪ ૬ 

(૨)  

 સને ૨૦૧૯ના વર્મમાાં અમદાવાદ ખાતે બનાવટી દવાન ાં વેચાણ િરતાાં ૧ (એિ) ઇસમને પિડવામાાં આવેલ. આ 
ઇસમ દવા વેચાણના પરવાના ધરાવતા હતા તેમજ ખરીદ-વેચાણના કબલ રજૂ િરેલ હોય તેઓની પેઢીના 
પરવાના થથકગત િરવામાાં આવેલ તેમજ િેસન ાં ઉદભવ થથાન રાજથથાન હોઇ ડરગ િન્ટર ોલર, રાજથથાનને 
આગળની તપાસ અથે િેસ મોિલી આપેલ છે. જ્યારે બનાવટી દવાન ાં વેચાણ િરતા વડોદરા ખાતેના ૧(એિ) 
ઇસમ સામે વધ  તપાસ સારૂ સી.આઇ.સી.ક્રાઇમ સેલ, ગાાંધીનગરને આગળની તપાસ સોંપવામાાં આવેલ છે. 

 સને-૨૦૨૦ના વર્મમાાં સ રત ખાતે બનાવટી દવાન ાં ઉત્પાદન િરતાાં પિડી પાડવામાાં આવેલ ૧ (એિ) ઇસમ સામે 
પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે. જ્યારે અમદાવાદ ખાતે બનાવટી દવાઓન ાં વેચાણ િરતા પિડી 
પાડવામાાં આવેલ ૪(ચાર) ઇસમો સામે પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે અને ગાાંધીનગર ખાતે બનાવટી 
દવાન ાં ઉત્પાદન અને વેચાણ િરતા િ લ-૫(પાાંચ) ઇસમો સામે નામદાર િોટમમાાં િેસ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
રાજ્યમાું શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ હેઠળ બાળિોને સારિાર 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૫૯ (૨૭-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ હેઠળ સને ૨૦૧૯માાં િેટલા બાળિોને સ પર થપેશ્યાલીટી સારવારની 

જરૂર જણાઇ, 

(૨) ઉપરની કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલા બાળિોને સારવાર અપાઇ, અને 

(૩) બાિી રહેલ બાળિોને સારવાર કયાાં સ ધીમાાં આપવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ હેઠળ સને ૨૦૧૯માાં આ સાથે સામેલ રાખેલ પત્રિ-અ મ જબ રાજ્યના 
િ લ ૯૬૯૬ બાળિોને સ પર થપેશ્યાલીટી સારવારની જરૂર જણાઇ. 

(૨) ઉપરની કથથકતએ કજલ્લાવાર આ સાથે સામેલ રાખેલ પત્રિ-બ મ જબ રાજ્યના િ લ ૯૬૯૬ બાળિોને સારવાર 
અપાઇ. 

(૩) ઉકત જણાવ્યા મ જબ તમામ બાળિોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
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પત્રિ-અ 

શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ અુંતગમત વજલ્લાિાર સુપર થપેશ્યાલીટી િિમ ૨૦૧૯માું સારિાર જરૂર જણાઇ 

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ હ્રદય કિડની િેન્સર 

૧ અમદાવાદ ૨૨૧ ૮૫ ૩૮ 

૨ બોટાદ ૧૦૯ ૩૩ ૩૭ 

૩ ખેડા ૪૨૪ ૧૨૯ ૬૬ 

૪ આણાંદ ૫૧૧ ૧૦૩ ૪૧ 

૫ સ રેન્રનગર ૩૧૩ ૧૦૪ ૫૨ 

૬ ગાાંધીનગર ૭૯ ૪૭ ૩ 

૭ બનાસિાાંઠા ૧૨૨ ૧૫ ૧૧ 

૮ મહેસાણા ૧૧૦ ૨૧ ૯ 

૯ પાટણ ૩૯૦ ૮૪ ૫૩ 

૧૦ સાબરિાાંઠા ૩૭૮ ૬૭ ૩૨ 

૧૧ અરવલ્લી ૨૬૭ ૫૦ ૨૯ 

૧૨ વડોદરા ૧૬૪ ૨૦ ૧૪ 

૧૩ છોટા ઉદેપ ર ૬૯ ૬ ૩ 

૧૪ ભરૂચ ૧૧૬ ૮ ૧૧ 

૧૫ નમમદા ૯૭ ૯ ૫ 

૧૬ પાંચમહાલ ૩૦૦ ૬૬ ૨૮ 

૧૭ મરહસાગર ૧૨૬ ૩૧ ૧૭ 

૧૮ દાહોદ ૩૧૪ ૨૦ ૩૩ 

૧૯ સ રત ૧૦૯ ૧૯ ૧૮ 

૨૦ વલસાડ ૬૮ ૬ ૨૧ 

૨૧ નવસારી ૧૯૫ ૩૧ ૧૯ 

૨૨ ડાાંગ ૪૪ ૧ ૩ 

૨૩ તાપી ૪૧ ૬ ૩ 

૨૪ ભાવનગર ૩૪૪ ૬૭ ૬૭ 

૨૫ જ નાગઢ ૨૯૫ ૯૦ ૬૦ 

૨૬ ગીર સોમનાથ ૨૭૮ ૮૪ ૪૮ 

૨૭ અમરેલી ૨૪૮ ૯૧ ૫૬ 

૨૮ પોરબાંદર ૧૪૨ ૩૧ ૩૭ 

૨૯ રાજિોટ ૧૮૬ ૩૯ ૪૭ 

૩૦ મોરબી ૯૯ ૧૬ ૫ 

૩૧ જામનગર ૧૨૮ ૨૨ ૨૦ 

૩૨ દે.દ્વારિા ૧૦૧ ૨૬ ૨૭ 

૩૩ િચ્છ ૭૦૮ ૧૯૧ ૬૯ 

િુલ ૭૦૯૬ ૧૬૧૮ ૯૮૨ 

પત્રિ-બ 

શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ અુંતગમત વજલ્લાિાર સુપર થપેશ્યાલીટી િિમ ૨૦૧૯માું સારિાર અપાઇ 

અ.નુું. વજલ્લાનુું નામ હ્રદય કિડની િેન્સર 

૧ અમદાવાદ ૨૨૧ ૮૫ ૩૮ 

૨ બોટાદ ૧૦૯ ૩૩ ૩૭ 

૩ ખેડા ૪૨૪ ૧૨૯ ૬૬ 

૪ આણાંદ ૫૧૧ ૧૦૩ ૪૧ 

૫ સ રેન્રનગર ૩૧૩ ૧૦૪ ૫૨ 

૬ ગાાંધીનગર ૭૯ ૪૭ ૩ 
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શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ અુંતગમત વજલ્લાિાર સુપર થપેશ્યાલીટી િિમ ૨૦૧૯માું સારિાર અપાઇ 

અ.નુું. વજલ્લાનુું નામ હ્રદય કિડની િેન્સર 

૭ બનાસિાાંઠા ૧૨૨ ૧૫ ૧૧ 

૮ મહેસાણા ૧૧૦ ૨૧ ૯ 

૯ પાટણ ૩૯૦ ૮૪ ૫૩ 

૧૦ સાબરિાાંઠા ૩૭૮ ૬૭ ૩૨ 

૧૧ અરવલ્લી ૨૬૭ ૫૦ ૨૯ 

૧૨ વડોદરા ૧૬૪ ૨૦ ૧૪ 

૧૩ છોટા ઉદેપ ર ૬૯ ૬ ૩ 

૧૪ ભરૂચ ૧૧૬ ૮ ૧૧ 

૧૫ નમમદા ૯૭ ૯ ૫ 

૧૬ પાંચમહાલ ૩૦૦ ૬૬ ૨૮ 

૧૭ મરહસાગર ૧૨૬ ૩૧ ૧૭ 

૧૮ દાહોદ ૩૧૪ ૨૦ ૩૩ 

૧૯ સ રત ૧૦૯ ૧૯ ૧૮ 

૨૦ વલસાડ ૬૮ ૬ ૨૧ 

૨૧ નવસારી ૧૯૫ ૩૧ ૧૯ 

૨૨ ડાાંગ ૪૪ ૧ ૩ 

૨૩ તાપી ૪૧ ૬ ૩ 

૨૪ ભાવનગર ૩૪૪ ૬૭ ૬૭ 

૨૫ જ નાગઢ ૨૯૫ ૯૦ ૬૦ 

૨૬ ગીર સોમનાથ ૨૭૮ ૮૪ ૪૮ 

૨૭ અમરેલી ૨૪૮ ૯૧ ૫૬ 

૨૮ પોરબાંદર ૧૪૨ ૩૧ ૩૭ 

૨૯ રાજિોટ ૧૮૬ ૩૯ ૪૭ 

૩૦ મોરબી ૯૯ ૧૬ ૫ 

૩૧ જામનગર ૧૨૮ ૨૨ ૨૦ 

૩૨ દે.દ્વારિા ૧૦૧ ૨૬ ૨૭ 

૩૩ િચ્છ ૭૦૮ ૧૯૧ ૬૯ 

િુલ ૭૦૯૬ ૧૬૧૮ ૯૮૨ 

-------- 

રાજ્યમાું શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ હેઠળ બાળિોને સારિાર 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૬૧ (૨૭-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપ ર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ હેઠળ સને ૨૦૨૦માાં િેટલા બાળિોને સ પર થપેશ્યાલીટી સારવારની 

જરૂર જણાઇ, 

(૨) ઉપરની કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલા બાળિોને સારવાર અપાઇ, અને 

(૩) બાિી રહેલ બાળિોને સારવાર કયાાં સ ધીમાાં આપવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ હેઠળ સને ૨૦૨૦માાં આ સાથે સામેલ રાખેલ પત્રિ-અ મ જબ રાજ્યના 
િ લ ૫૬૯૭ બાળિોને સ પર થપેશ્યાલીટી સારવારની જરૂર જણાઇ. 

(૨) ઉપરની કથથકતએ કજલ્લાવાર આ સાથે સામેલ રાખેલ પત્રિ-બ મ જબ રાજ્યના િ લ ૫૬૯૭ બાળિોને સારવાર 
અપાઇ. 

(૩) ઉકત જણાવ્યા મ જબ તમામ બાળિોને સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
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પત્રિ-અ 

શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ અુંતગમત વજલ્લાિાર સુપર થપેશ્યાલીટી િિમ ૨૦૨૦માું સારિાર જરૂર જણાઇ 

અ.નુું. વજલ્લાનુું નામ હ્રદય કિડની િેન્સર 

૧ અમદાવાદ ૧૧૮ ૪૭ ૩૧ 

૨ બોટાદ ૧૧૪ ૪૩ ૩૨ 

૩ ખેડા ૨૩૭ ૮૨ ૬૬ 

૪ આણાંદ ૨૪૨ ૬૩ ૩૪ 

૫ સ રેન્રનગર ૧૮૧ ૫૭ ૩૯ 

૬ ગાાંધીનગર ૯૨ ૨૩ ૨૧ 

૭ બનાસિાાંઠા ૧૦૮ ૧૩ ૩ 

૮ મહેસાણા ૭૧ ૨૩ ૬ 

૯ પાટણ ૪૩ ૮ ૨ 

૧૦ સાબરિાાંઠા ૧૭૬ ૫૧ ૨૩ 

૧૧ અરવલ્લી ૧૬૦ ૪૬ ૨૪ 

૧૨ વડોદરા ૪૬ ૫ ૫ 

૧૩ છોટા ઉદેપ ર ૨૯ ૧ ૨ 

૧૪ ભરૂચ ૪૩ ૯ ૩ 

૧૫ નમમદા ૨૨ ૨ ૩ 

૧૬ પાંચમહાલ ૧૯૭ ૪૫ ૨૪ 

૧૭ મરહસાગર ૧૦૦ ૨૦ ૧૭ 

૧૮ દાહોદ ૨૧૫ ૧૯ ૧૩ 

૧૯ સ રત ૬૫ ૨૨ ૧૦ 

૨૦ વલસાડ ૨૫ ૬ ૩ 

૨૧ નવસારી ૧૦૮ ૧૪ ૧૧ 

૨૨ ડાાંગ ૨૮ ૧ ૩ 

૨૩ તાપી ૨૫ ૩ ૩ 

૨૪ ભાવનગર ૧૮૨ ૫૭ ૬૩ 

૨૫ જ નાગઢ ૧૪૯ ૬૧ ૫૫ 

૨૬ ગીર સોમનાથ ૧૭૫ ૪૫ ૪૭ 

૨૭ અમરેલી ૧૫૮ ૬૫ ૬૦ 

૨૮ પોરબાંદર ૯૨ ૧૫ ૨૭ 

૨૯ રાજિોટ ૯૫ ૩૦ ૩૨ 

૩૦ મોરબી ૫૮ ૧૨ ૭ 

૩૧ જામનગર ૧૦૪ ૧૫ ૨૦ 

૩૨ દે.દ્વારિા ૧૫૧ ૩૪ ૨૮ 

૩૩ િચ્છ ૨૯૯ ૮૮ ૪૭ 

િુલ ૩૯૦૮ ૧૦૨૫ ૭૬૪ 

પત્રિ-બ 

શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ અુંતગમત વજલ્લાિાર સુપર થપેશ્યાલીટી િિમ ૨૦૨૦માું સારિાર અપાઇ 

અ.નુું. વજલ્લાનુું નામ હ્રદય કિડની િેન્સર 

૧ અમદાવાદ ૧૧૮ ૪૭ ૩૧ 

૨ બોટાદ ૧૧૪ ૪૩ ૩૨ 

૩ ખેડા ૨૩૭ ૮૨ ૬૬ 

૪ આણાંદ ૨૪૨ ૬૩ ૩૪ 

૫ સ રેન્રનગર ૧૮૧ ૫૭ ૩૯ 

૬ ગાાંધીનગર ૯૨ ૨૩ ૨૧ 
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શાળા આરોગ્ય િાયમક્રમ અુંતગમત વજલ્લાિાર સુપર થપેશ્યાલીટી િિમ ૨૦૨૦માું સારિાર અપાઇ 

અ.નુું. વજલ્લાનુું નામ હ્રદય કિડની િેન્સર 

૭ બનાસિાાંઠા ૧૦૮ ૧૩ ૩ 

૮ મહેસાણા ૭૧ ૨૩ ૬ 

૯ પાટણ ૪૩ ૮ ૨ 

૧૦ સાબરિાાંઠા ૧૭૬ ૫૧ ૨૩ 

૧૧ અરવલ્લી ૧૬૦ ૪૬ ૨૪ 

૧૨ વડોદરા ૪૬ ૫ ૫ 

૧૩ છોટા ઉદેપ ર ૨૯ ૧ ૨ 

૧૪ ભરૂચ ૪૩ ૯ ૩ 

૧૫ નમમદા ૨૨ ૨ ૩ 

૧૬ પાંચમહાલ ૧૯૭ ૪૫ ૨૪ 

૧૭ મરહસાગર ૧૦૦ ૨૦ ૧૭ 

૧૮ દાહોદ ૨૧૫ ૧૯ ૧૩ 

૧૯ સ રત ૬૫ ૨૨ ૧૦ 

૨૦ વલસાડ ૨૫ ૬ ૩ 

૨૧ નવસારી ૧૦૮ ૧૪ ૧૧ 

૨૨ ડાાંગ ૨૮ ૧ ૩ 

૨૩ તાપી ૨૫ ૩ ૩ 

૨૪ ભાવનગર ૧૮૨ ૫૭ ૬૩ 

૨૫ જ નાગઢ ૧૪૯ ૬૧ ૫૫ 

૨૬ ગીર સોમનાથ ૧૭૫ ૪૫ ૪૭ 

૨૭ અમરેલી ૧૫૮ ૬૫ ૬૦ 

૨૮ પોરબાંદર ૯૨ ૧૫ ૨૭ 

૨૯ રાજિોટ ૯૫ ૩૦ ૩૨ 

૩૦ મોરબી ૫૮ ૧૨ ૭ 

૩૧ જામનગર ૧૦૪ ૧૫ ૨૦ 

૩૨ દે.દ્વારિા ૧૫૧ ૩૪ ૨૮ 

૩૩ િચ્છ ૨૯૯ ૮૮ ૪૭ 

િુલ ૩૯૦૮ ૧૦૨૫ ૭૬૪ 

-------- 

 

અમદાિાદ વસવિલ હોવથપટલમાું ડૉક્ટરોના િારણે દદીઓના મોત 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૯૬ (૨૭-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપ ર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદની કસકવલ હોકથપટલમાાં વર્મ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦માાં ડૉકટરોની બેદરિારીના િારણે િેટલા 
દદીઓના મોત થયા, અને 

(૨) જવાબદાર ડૉકટરો સામે શી િાનૂની િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) અમદાવાદની કસકવલ હોકથપટલમાાં વર્મ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦માાં ડૉકટરોની બેદરિારીના િારણે એિ પણ 
દદીઓના મોત થયેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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રાજ્યમાું િુપોિણિી પીડાતા બાળિોની સુંખ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૦૪૫ (૨૭-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિ ાં ડલા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા રાષ્ટ્ર ીય િ ટ ાંબ થવાથથ્ય સવે અન સાર રાજ્યમાાં એિ હજારે ત્રણ વર્મ 
સ ધીના િેટલા બાળિો િ પોર્ણથી પીડાય છે, અને 

(૨) િ પોર્ણને શૂન્ય દર પર લાવવા શી વ્યવથથા થઇ છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) રાજ્યમાાં એિ હજારે ત્રણ વર્મ સ ધીના િેટલા બાળિો િ પોર્ણથી પીડાય છે, તેની કવગત ઉપલબ્ધ નથી, તેમ છતા 
NFHS-5 ના સેમ્પલ સવે મ જબ રાજ્યમાાં િ પોર્ણથી પીડાતા ૦ થી ૫ વર્મના બાળિો ૨૫.૧% અને અકતિ પોકર્ત બાળિો ૧૦.૬% 
હોઇ શિે છે. 

(૨) િ પોર્ણને શૂન્ય દર પર લાવવા આરોગ્ય અને પરરવાર િલ્યાણ કવભાગ દ્વારા નીચે મ જબ પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

૧.   રાજ્યનાાં તમામ કજલ્લા, હોકથપટલ તેમજ સામૂરહિ આરોગ્ય િેન્ર ખાતે ૨૫૧ બાળસેવા િેન્ર/બાળ સાંજીવની 

િેન્ર (સીએમટીસી/એનઆરસી) માાં િ પોર્ણથી પીડાતા બાળિોને સારવાર આપવામાાં આવે છે. ૦ થી ૫ વર્મનાાં 

બધા બાળિોને થેરાપ્ય ટીિ ફ ડ આપવામાાં આવે છે, તમામ બાળિોન ાં થક્રીનીંગ િરવામાાં આવે છે. િ પોર્ણ 

કનવારવા માટે કવટામીન એ રાઉન્ડ અને િૃકમનાશિ રદવસ અાંતગમત બાયએન્ય અલ રાઉન્ડમાાં કવટામીન એ 

સોલ્ય શન અને ટેબલેટ આલ્બેન્ડાઝોલ બાળિોને આપવામાાં આવે છે. બાળિોને IFA Syrup અને સગભામ 

માતાઓને તેમજ કિશોર/કિશોરીઓેને IFA Tablets આપવામાાં આવે છે. આરોગ્ય અને પોર્ણમાાં સ ધારો લાવવા 

સમગ્ર રાજ્યમાાં સગમભા માતા અને ધાત્રી માતાઓને િથત રબા પોર્ણ સહાય યોજના અાંતગમત શરતી રૂા.૬૦૦૦/- 

ની નાણાિીય સહાય આપવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું નિા પ્રાિવમિ આરોગ્ય િેન્રોની જરૂકરયાત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૨૫ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપ ર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં વથતીના ધોરણે કયા કજલ્લામાાં િઇ જગ્યાએ નવા પ્રાથકમિ આરોગ્ય 
િેન્રો ઉભા િરવાની જરૂરરયાત છે, અને 

(૨) તે કયાાં સ ધીમાાં શરૂ િરવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) રાજ્યમાાં સને ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતીના ધોરણો મ જબ હાલમાાં ૧૪૨૬ પ્રાથકમિ આરોગ્ય િેન્રોની જરૂરરયાત છે 
જનેી સામે રાજ્યમાાં િ લ ૧૪૭૭ પ્રાથકમિ આરોગ્ય િેન્રો માંજૂર અને િાયમરત છે. આમ, જરૂરરયાત િરતાાં ૫૧ પ્રાથકમિ આરોગ્ય િેન્રો 
વધારે છે. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
રાજ્યમાું એક્સ-રે ટેિનીશીયનની ખાલી જગ્યા 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૬૩ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપ ર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી દવાખાના/હોકથપટલોમાાં િેટલા એકસ-રે 
ટેકનીશીયનની જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૨) ઉકત જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉકત ખાલી જગ્યાઓ કયાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવનાર છે ? 
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આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) િોટમ  િેસના િારણે તથા યોગ્ય લાયિાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન થવાથી એકસ-રે ટેિનીશીયનની 
જગ્યાઓ ખાલી રહેલ છે. 

(૩) િોટમ  િેસનો કનણમય થયેથી એકસ-રે ટેકનીશીયનની જગ્યાઓ ભરવા માટે ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળમાાં મોિલી 
આપેલ માાંગણાપત્રિ અન્વયેની જગ્યાઓ ભરી શિાશે. 

પત્રિ 

તબીબી સેિાઓ હથતિની સુંથિાઓ ખાતે એક્સ-રે ટેિનીશીયનની ખાલી જગ્યાઓનુું પત્રિ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

વજલ્લાનુું નામ સુંથિાનુું નામ ખાલી જગ્યા ક્યારિી ખાલી છે તે તારીખ  

અમદાવાદ GMERS જનરલ હોકથપટલ, સોલા અમદાવાદ ૧ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 

રૂક્ષ્મણીબેન જનરલ હોકથપટલ, ખોખરા ૨ તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

પોલીસ હોકથપટલ, શાહીબાગ ૧ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ખેડા જનરલ હોકથપટલ, નરડયાદ ૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૦ 

સરિારી હોકથપટલ, ડાિોર ૧ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૯ 

આણાંદ એસ. એસ. હોકથપટલ, પેટલાદ ૧ તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૭ 

પાટણ જ કન કસકવલ હોકથપટલ, પાટણ ૧ તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ 

જનરલ હોકથપટલ, કસધ્ધપ ર ૫ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૫ 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૭ 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ 

તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, રાધનપ ર ૧ તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૯ 

બનાસિાાંઠા જનરલ હોકથપટલ, પાલનપ ર ૨ તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, ભાભર ૧ તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

સ રેન્રનગર જનરલ હોકથપટલ, લીંબડી ૨ તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૫ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ 

સરિારી હોકથપટલ, ધ્ાાંગધ્ા ૧ તા.૧૭-૦૨-૨૦૧૨ 

જનરલ હોકથપટલ, સ રેન્રનગર ૧ તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ 

દેવભૂકમ દ્વારિા સરિારી હોકથપટલ, દ્વારિા ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

જ.હો.જામ-ખાંભાળીયા ૧ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૨ 

વડોદરા જમનાબાઈ જનરલ હોકથપટલ, વડોદરા ૧ તા.૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

સાબરિાાંઠા જનરલ હોકથપટલ, ખેડબ્રહ્મા ૧ તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ 

જનરલ હોકથપટલ, રહાંમતનગર ૨ તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૭ 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

દાહોદ સરિારી હોકથપટલ, ઝાલોદ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

જનરલ હોકથપટલ, દાહોદ ૧ તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૨ 

િચ્છ સરિારી હોકથપટલ, ગાાંધીધામ ૧ તા.૨૫-૦૮-૨૦૧૧ 

જનરલ હોકથપટલ, અાંજાર ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, માાંડવી-િચ્છ ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ 

થપેશયલ જલે ભૂજ ૧ તા.૩૦-૦૩-૨૦૦૭ 
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તબીબી સેિાઓ હથતિની સુંથિાઓ ખાતે એક્સ-રે ટેિનીશીયનની ખાલી જગ્યાઓનુું પત્રિ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

વજલ્લાનુું નામ સુંથિાનુું નામ ખાલી જગ્યા ક્યારિી ખાલી છે તે તારીખ  

અમરેલી જનરલ હોકથપટલ અમરેલી ૨ તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ 
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ 

આહવા-ડાાંગ જનરલ હોકથપટલ આહવા-ડાાંગ ૧ તા.૨૮-૧૨-૨૦૧૦ 

ભરૂચ જનરલ હોકથપટલ, ભરૂચ ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ 

બોટાદ જનરલ હોકથપટલ, બોટાદ ૧ તા.૧૮-૦૫-૨૦૨૧ 

છોટાઉદેપ ર જનરલ હોકથપટલ, છોટાઉદેપ ર ૧ તા.૨૩-૦૧-૨૦૨૧ 

પાંચમહાલ જનરલ હોકથપટલ, ગોધરા ૧ તા.૨૩-૦૨-૨૦૨૧ 

થટેટ હોકથપટલ, સાંતરામપ ર ૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 

સરિારી હોકથપટલ હાલોલ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

મોરબી જનરલ હોકથપટલ, મોરબી ૨ તા.૦૩-૦૩-૨૦૧૪  

તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, વાાંિાનેર ૧ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ 

નવસારી જનરલ હોકથપટલ, નવસારી ૧ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૭ 

જનરલ હોકથપટલ, કબલીમોરા ૧ તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૬ 

સરિારી હોકથપટલ, વાાંસદા ૧ તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૮ 

સરિારી હોકથપટલ, ચીખલી ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

પોરબાંદર જનરલ હોકથપટલ, પોરબાંદર ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ 

નમમદા જનરલ હોકથપટલ, રાજપીપળા ૧ તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૨  

સરિારી હોકથપટલ, ગરૂડેશ્વર ૧ તા. ૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

તાપી જનરલ હોકથપટલ, વ્યારા ૩ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૨ 
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૫ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ 

જનરલ હોકથપટલ, ઉચ્છલ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

સરિારી હોકથપટલ, સોનગઢ ૧ તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ 

સ રત સરિારી હોકથપટલ માાંડવી-સ રત ૧ તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૪ 

વલસાડ થટેટ હોકથપટલ, ધરમપ ર ૧ તા.૦૧-૦૯-૨૦૧૮ 

જનરલ હોકથપટલ, વલસાડ ૧ તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૭ 

સરિારી હોકથપટલ, વાપી ૧ તા.૨૮-૦૮-૨૦૧૭ 

જ નાગઢ જનરલ હોકથપટલ, જ નાગઢ ૨ તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૮ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ભાવનગર જનરલ હોકથપટલ, મહ વા ૧ તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૬ 

ગાાંધીનગર જનરલ હોકથપટલ, ગાાંધીનગર ૧ તા.૦૧-૦૯-૨૦૨૦ 

-------- 

િચ્છ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૧૭ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ગલુાબવસુંહ રાજપૂત (થરાદ): માનનીય મખુ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ િચ્છ અને બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના 
િેટલા હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી  (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

િચ્છ ૬૮૮ ૧૨૧૯ 

બનાસિાાંઠા ૨૫૦૬ ૨૩૬૧ 

      પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

િચ્છ 

૨૦૧૮ ૪૧ ૫૩ 

૨૦૧૯ ૩૯ ૧૮ 

૨૦૨૦ ૨૨ ૧૩ 

બનાસિાાંઠા 

૨૦૧૮ ૧૯ ૫૩ 

૨૦૧૯ ૨૩ ૭૯ 

૨૦૨૦ ૦૬ ૧૨૧ 

      પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

િચ્છ 

૨૦૧૮ ૧૭૮ ૫૦૨ 

૨૦૧૯ ૨૭૨ ૨૭૯ 

૨૦૨૦ ૧૯૫ ૩૦૨ 

બનાસિાાંઠા 

૨૦૧૮ ૬૬૯ ૫૨૬ 

૨૦૧૯ ૫૯૬ ૬૯૪ 

૨૦૨૦ ૩૪૬ ૩૪૫ 

      પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

િચ્છ ૯૨ ૧૭ 

બનાસિાાંઠા ૬૮ ૧૫ 

 માાંગણીઓ પડતર રહેવાના િારણોઃ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય આવવાના બાિી હોવાથી તેમજ સ નાવણીની 
િાયમવાહી ચાલ  હોઇ પડતર છે. 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૨૯ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપ ર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ પાટણ કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી  (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૪૬૩ ૮૮૩ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૧ ૨૨ 

૨૦૧૯ ૧૫ ૦૭ 

૨૦૨૦ ૧૧ ૦૩ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૬૧ ૨૭૫ 

૨૦૧૯ ૧૩૮ ૨૬૨ 

૨૦૨૦ ૧૬૪ ૧૮૧ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૦ ૦૨ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય બાિી હોવાથી 

માાંગણીઓ પડતર છે. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૩૪ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ મહેસાણા કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
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      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૯૮૭ ૨૮૭ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૩૫ ૦૯ 

૨૦૧૯ ૩૭ ૧૦ 

૨૦૨૦ ૨૫ ૦૬ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૨૮૦ ૮૦ 

૨૦૧૯ ૩૧૯ ૯૮ 

૨૦૨૦ ૨૪૬ ૮૬ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૨૭ ૬ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સ નાવણી પર 
તેમજ સાંબાંકધત અકધિારીઓના અકભપ્રાય બાિી 
હોવાથી માાંગણીઓ પડતર છે. 

-------- 

અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૪૩ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી જશુભાઇ પટેલ (બાયડ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના 
િેટલા હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

અરવલ્લી ૪૯૭ ૩૩૦ 

સાબરિાાંઠા ૮૯૪ ૬૧૪ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અરવલ્લી 

૨૦૧૮ ૨ ૨ 

૨૦૧૯ ૧૦ ૩ 

૨૦૨૦ ૪ ૧૬ 

સાબરિાાંઠા 

૨૦૧૮ ૭ ૩ 

૨૦૧૯ ૮ ૩ 

૨૦૨૦ ૭ ૬ 

      પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અરવલ્લી 

૨૦૧૮ ૧૪૫ ૬૨ 

૨૦૧૯ ૧૫૬ ૮૮ 

૨૦૨૦ ૧૪૧ ૧૧૬ 

સાબરિાાંઠા 

૨૦૧૮ ૨૫૨ ૧૮૭ 

૨૦૧૯ ૩૧૨ ૨૧૭ 

૨૦૨૦ ૨૫૭ ૧૬૮ 

      પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

અરવલ્લી ૧૦ ૧૩ 

સાબરિાાંઠા ૧૧ શ ન્ય 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સ નાવણી પર તેમજ 
સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય બાિી હોવાથી 

માાંગણીઓ પડતર છે. 

-------- 

ગાુંધીનગર વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૫૦ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૦૧૭ ૧૪૬ 
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પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૦ ૦૧ 

૨૦૧૯ ૩૬ ૦૧ 

૨૦૨૦ ૪૩ ૦૨ 

પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૪૮ ૫૭ 

૨૦૧૯ ૧૯૩ ૩૬ 

૨૦૨૦ ૧૯૫ ૨૭ 

પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૪૩ ૧ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય 
બાિી હોવાથી માાંગણીઓ પડતર છે. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૫૩ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 

ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર ૫૫૯૫ શૂન્ય 

અમદાવાદ કજલ્લો ૯૬૯ ૧૧૫૨ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર 

૨૦૧૮ ૮૮ શ ન્ય 

૨૦૧૯ ૭૩ શ ન્ય 

૨૦૨૦ ૨૪ શ ન્ય 
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વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ કજલ્લો 

૨૦૧૮ ૧૯ ૩૧ 

૨૦૧૯ ૧૭ ૧૬ 

૨૦૨૦ ૧૬ ૧૮ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર 

૨૦૧૮ ૧૫૬૫ શ ન્ય 

૨૦૧૯ ૧૪૨૨ શ ન્ય 

૨૦૨૦ ૨૬૦૮ શ ન્ય 

અમદાવાદ કજલ્લો 

૨૦૧૮ ૧૯ ૨૯૨ 

૨૦૧૯ ૧૭ ૩૪૭ 

૨૦૨૦ ૧૬ ૨૧૪ 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર ૯૪ શ ન્ય 

અમદાવાદ કજલ્લો ૯૬ ૩૩ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ આ અરજીઓ સાંબાંકધત 
અકધિારીશ્રીઓના અહેવાલ બાિી હોઇ તેમજ િોકવડ-૧૯ની 
પરરકથથકતેને િારણે સ નાવણી પર બાિી છે. 

-------- 

અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૬૩ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધ િા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના 
િેટલા હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર ૫૫૯૫ શૂન્ય 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૯૬૯ ૧૧૫૨ 

બોટાદ ૨૨૫ ૪૪૮ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર 

૨૦૧૮ ૮૮ શ ન્ય 

૨૦૧૯ ૭૩ શ ન્ય 

૨૦૨૦ ૨૪ શ ન્ય 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય 

૨૦૧૮ ૧૯ ૩૧ 

૨૦૧૯ ૧૭ ૧૬ 

૨૦૨૦ ૧૬ ૧૮ 

બોટાદ 

૨૦૧૮ ૧૩ ૧૨ 

૨૦૧૯ ૦૯ ૨૭ 

૨૦૨૦ ૦૨ ૦૩ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર 

૨૦૧૮ ૧૫૬૫ શ ન્ય 

૨૦૧૯ ૧૪૨૨ શ ન્ય 

૨૦૨૦ ૨૬૦૮ શ ન્ય 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય 

૨૦૧૮ ૧૯ ૨૯૨ 

૨૦૧૯ ૧૭ ૩૪૭ 

૨૦૨૦ ૧૬ ૨૧૪ 

બોટાદ 

૨૦૧૮ ૫૬ ૬૦ 

૨૦૧૯ ૫૬ ૧૩૨ 

૨૦૨૦ ૧૬ ૧૫૪ 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

અમદાવાદ શહેર ૯૪ શ ન્ય 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૯૬ ૩૩ 

બોટાદ ૦૫ ૦૨ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ િોરોના મહામારી, સાંબાંકધત 
અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય આવવાના બાિી હોવાથી તેમજ 
સ નાવણીની િાયમવાહી ચાલ  હોઇ પડતર છે. 

-------- 
રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૬૮ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાડા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ રાજિોટ અને મોરબી કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના 
િેટલા હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 
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(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

રાજિોટ શહેર ૨૯૬૬ શૂન્ય 

રાજિોટ ગ્રામ્ય ૮૬૩ ૪૬૦ 

મોરબી ૬૮૯ ૫૩૯ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

રાજિોટ શહેર 
 

૨૦૧૮ ૨૦૮ શ ન્ય 

૨૦૧૯ ૧૪૯ શ ન્ય 

૨૦૨૦ ૧૩૨ શ ન્ય 

રાજિોટ ગ્રામ્ય 

૨૦૧૮ ૧૮ ૨૩ 

૨૦૧૯ ૧૭ ૨૩ 

૨૦૨૦ ૦૭ ૧૪ 

મોરબી 

૨૦૧૮ ૪૪ ૧૯ 

૨૦૧૯ ૫૮ ૧૯ 

૨૦૨૦ ૩૧ ૨૨ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

રાજિોટ શહેર 

 

૨૦૧૮ ૮૭૬ શ ન્ય 

૨૦૧૯ ૯૩૬ શ ન્ય 

૨૦૨૦ ૯૪૧ શ ન્ય 

રાજિોટ ગ્રામ્ય 

૨૦૧૮ ૨૪૬ ૧૦૫ 

૨૦૧૯ ૨૬૩ ૧૩૨ 

૨૦૨૦ ૨૬૫ ૧૩૦ 

મોરબી 

૨૦૧૮ ૧૩૪ ૧૨૪ 

૨૦૧૯ ૧૩૧ ૯૪ 

૨૦૨૦ ૧૮૬ ૧૦૨ 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

રાજિોટ શહેર ૯૦ શ ન્ય 

રાજિોટ ગ્રામ્ય ૪૮ ૧૫ 

મોરબી ૯૧ ૦૩ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના 
અકભપ્રાય આવવાના બાિી હોવાથી, સ નાવણી િાયમવાહી ચાલ  
હોઇ તેમજ આદશમ આચારસાંરહતા લાગ  હોઇ પડતર છે. 

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૭૦ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ઋવત્સિિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ સ રેન્રગર કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 
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(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 

આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૨૭૪ ૧૬૦૮ 

પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૬૮ ૫૦ 

૨૦૧૯ ૧૬૪ ૩૮ 

૨૦૨૦ ૬૯ ૫૨ 

પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૨૭૩ ૬૨૬ 

૨૦૧૯ ૩૫૪ ૬૩૧ 

૨૦૨૦ ૩૬૧ ૪૩૯ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૪૬ ૪૭ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
રૂબરૂ સાાંભળવા પર બાિી અને તપાસ 
અહેવાલ આવવા પર બાિી છે. 

-------- 

જામનગર અને પોરબુંદર વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૭૫ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપ ર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ જામનગર અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના 
િેટલા હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

જામનગર ૧૫૩૨ ૩૫૫ 

પોરબાંદર ૬૪૩ ૧૯૨ 

      પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

જામનગર 

૨૦૧૮ ૨૬ ૦૬ 

૨૦૧૯ ૪૪ ૦૨ 

૨૦૨૦ ૨૪ ૦૧ 

પોરબાંદર 

૨૦૧૮ ૨૪ ૦૭ 

૨૦૧૯ ૦૮ ૦૩ 

૨૦૨૦ ૨૩ ૦૪ 

      પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

જામનગર 

૨૦૧૮ ૪૪૬ ૭૬ 

૨૦૧૯ ૪૯૯ ૧૦૦ 

૨૦૨૦ ૩૮૯ ૧૧૨ 

પોરબાંદર 

૨૦૧૮ ૨૩૦ ૬૯ 

૨૦૧૯ ૧૪૭ ૬૪ 

૨૦૨૦ ૧૭૩ ૪૧ 

      પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

જામનગર ૨૪ શૂન્ય  

પોરબાંદર ૨૯ ૦૫ 

 માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય આવવાના બાિી હોવાથી તેમજ સ નાવણીની 
િાયમવાહી ચાલ  હોઇ પડતર છે.  

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૭૮ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર 
પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૩૮૦ ૬૭૬ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૦ ૦૨ 

૨૦૧૯ ૨૨ ૦૩ 

૨૦૨૦ ૨૫ ૩૧ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૩૯ ૮૧ 

૨૦૧૯ ૧૩૬ ૧૭૪ 

૨૦૨૦ ૯૮ ૧૪૦ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૩૯ શૂન્ય  

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ િોવીડ-૧૯ના લીધે 
લોિડાઉન હોવાથી અરજદારશ્રીઓની અરજી સ નાવણી 
માટે બાિી રહેલ. જ ેઅન્વયે બાિી રહેલ તમામ અરજીઓ 
પરત્વે અરજદારશ્રીઓને સ નાવણી માટે મ દતની જાણ 
િરેલ છે. 

-------- 
જુનાગિ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૮૧ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ભીખાભાઇ જોશી (જ નાગઢ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ જ નાગઢ કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 

ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
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      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૯૮૪ ૨૩૬ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૮ ૬ 

૨૦૧૯ ૧૩ ૧ 

૨૦૨૦ ૮ ૨ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૩૦૪ ૮૬ 

૨૦૧૯ ૨૪૮ ૪૯ 

૨૦૨૦ ૧૮૮ ૫૪ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૫૮ ૩૮ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સાંબાંકધત 
અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય આવવાના બાિી હોવાથી 
તેમજ સ નાવણી િાયમવાહી ચાલ  હોઇ પડતર છે.  

-------- 

રાજ્યમાું વજલ્લાિાર હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૮૩ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર, કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના 
આપવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

 (૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.)  

-------- 
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ગીર સોમનાિ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૩૯૦ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર 
પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૩૬૦ ૧૧૮ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૧ ૦૨ 

૨૦૧૯ ૧૨ શૂન્ય  

૨૦૨૦ ૦૭ શૂન્ય 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૧૮ ૨૬ 

૨૦૧૯ ૧૨૩ ૪૨ 

૨૦૨૦ ૧૦૭ ૪૯ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૦ ૦૩ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ આ  અરજીઓ સાંબાંકધત 
અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાયો આવેલ ન હોવાના િારણે 
તેમજ રૂબરૂ સ નાવણી માટે પડતર રહેલ છે. 

-------- 
અમરેલી વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૦૩ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી અુંબરીિ ડેર (રાજ લા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 
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(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૬૭૦ ૮૧૧ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૨૧ ૧૪ 

૨૦૧૯ ૧૬ ૦૪ 

૨૦૨૦ ૦૯ ૦૩ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૨૩૬ ૩૦૦ 

૨૦૧૯ ૧૫૮ ૩૧૬ 

૨૦૨૦ ૧૪૫ ૨૦૯ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૨ ૦૬ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ આ  અરજીઓ 
તપાસ અહેવાલ બાિી હોઇ તથા રૂબરૂ સ નાવણી માટે 
પડતર રહેલ છે. 

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૦૪ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ ભાવનગર કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી  (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 
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(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૯૨૨ ૩૯૯ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૯ ૧૫ 

૨૦૧૯ ૨૯ ૦૬ 

૨૦૨૦ ૧૨ ૦૬ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૨૭૯ ૧૪૧ 

૨૦૧૯ ૨૩૭ ૮૦ 

૨૦૨૦ ૨૪૭ ૧૧૦ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૪૨ ૦૫ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
સદર પડતર અરજીઓ મ ખ્યત્વે સાંબાંકધત 
અકધિારીશ્રીઓ પાસે તપાસ માટે તથા 
અરજદારશ્રીને અરજી અન્વયે રૂબરૂ 

સ નાવણી પર બાિી છે.  

-------- 

આણુંદ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૦૯ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી િાુંવતભાઈ સોિાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ આણાંદ કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૯૦૪ ૩૫૫ 
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      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૦૩ ૦૧ 

૨૦૧૯ ૧૦ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૧૨ ૦૨ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૨૭૯ ૨૮૧ 

૨૦૧૯ ૨૮૨ ૨૭૫ 

૨૦૨૦ ૨૬૭ ૨૩૬ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૧૦ ૦૧ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
આ અરજીઓ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના 
અહેવાલ બાિી હોઈ તથા રૂબરૂ સ નાવણી 
માટે પડતર રહેલ છે. 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૧૬ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ મહીસાગર કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 

ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૩૯૧ ૩૬૭ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૦૫ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૦૮ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૦૫ ૦૨ 
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      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૬૬ ૧૨૦ 

૨૦૧૯ ૧૧૦ ૬૦ 

૨૦૨૦ ૧૫૦ ૯૩ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૦૪ ૦૪ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
૦૨ અરજીઓનો કનિાલ જાન્ય આરી 
માસમાાં થઈ ગયેલ છે. ૫ અરજીમાાં 
તાબાના અકધિારીશ્રીઓ પાસેથી તપાસ 

અહેવાલ આવવાનાાં બાિી હોવાને િારણે 
પડતર છે. ૧ અરજી સ નાવણી ચૂાંટણી 
આચારસાંરહતાને િારણે પડતર છે.   

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૧૮ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ દાહોદ કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૯૬ ૪૧૫૧ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૩૫ ૭૨ 

૨૦૧૯ ૩૨ ૬૯ 

૨૦૨૦ ૦૯ ૪૯ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૩૯૦ ૧૪૧૮ 

૨૦૧૯ ૪૧૩ ૧૨૮૬ 

૨૦૨૦ ૩૯૨ ૧૨૩૨ 
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      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૫૫ ૪૫ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
જ દી-જ દી િચેરીઓના અકભપ્રાય 
આવવાના બાિી હોય કનિાલ િરવાના 
બાિી છે.  

-------- 

દાહોદ અને ખેડા વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૨૪ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રીમતી ચુંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ દાહોદ અને ખેડા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા 

હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

      પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

ખેડા ૬૪૫ ૩૬૧ 

દાહોદ ૨૦૯૬ ૪૧૫૧ 

      પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

ખેડા 

૨૦૧૮ ૧૧ ૨ 

૨૦૧૯ ૧૦ ૧ 

૨૦૨૦ ૧૨ શૂન્ય 

દાહોદ 

૨૦૧૮ ૩૫ ૭૨ 

૨૦૧૯ ૩૨ ૬૯ 

૨૦૨૦ ૦૯ ૪૯ 

      પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

ખેડા 

૨૦૧૮ ૧૦૧ ૭૪ 

૨૦૧૯ ૧૩૫ ૧૭૫ 

૨૦૨૦ ૧૬૮ ૯૨ 

દાહોદ 

૨૦૧૮ ૩૯૦ ૧૪૧૮ 

૨૦૧૯ ૪૧૩ ૧૨૮૬ 

૨૦૨૦ ૩૯૨ ૧૨૩૨ 
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      પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

ખેડા ૨૦ ૧ 

દાહોદ ૫૫ ૪૫ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના અકભપ્રાય બાિી હોવાથી માાંગણીઓ પડતર છે.  

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૨૭ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપ ર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ની કથથકતએ છોટાઉદેપ ર કજલ્લામાાં થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા હકથયાર પરવાના 
ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

      પત્રિ-૧ 

થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૮ ૧૩૦૪ 

      પત્રિ-૨ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૧૦ ૧ 

૨૦૧૯ ૫ ૯ 

૨૦૨૦ ૩ ૮ 

      પત્રિ-૩ 

િિમ થિરિણ પાિરિણ 

૨૦૧૮ ૩૬ ૫૩૩ 

૨૦૧૯ ૭૧ ૪૦૭ 

૨૦૨૦ ૪૪ ૧૮૨ 

      પત્રિ-૪ 

થિરિણ પાિરિણ 

૯ ૧૯ 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ 
કનયમો પ્રમાણેની પ્રરક્રયા હેઠળ હોવાથી 
માાંગણીઓ પડતર છે.  

-------- 
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ડાુંગ અને તાપી વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૩૧ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપ ર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ ડાાંગ અને તાપી કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા 
હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને  

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 
પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

ડાાંગ ૧૭૯ ૯૪ 

તાપી ૧૩૯ ૧૦૩ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

ડાાંગ 

૨૦૧૮ ૧૬ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૫ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૧ શૂન્ય 

તાપી 

૨૦૧૮ ૮ ૧ 

૨૦૧૯ ૮ ૧ 

૨૦૨૦ ૧ ૧ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

ડાાંગ 

૨૦૧૮ ૪૨ ૪૨ 

૨૦૧૯ ૬૧ ૧૪ 

૨૦૨૦ ૪૩ ૩૩ 

તાપી 

૨૦૧૮ ૪૫ ૩૧ 

૨૦૧૯ ૫૧ ૧૮ 

૨૦૨૦ ૩૬ ૨૬ 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

ડાાંગ ૩ શૂન્ય 

તાપી ૧ શૂન્ય 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના 
અકભપ્રાય બાિી હોવાથી માાંગણીઓ પડતર છે. 

-------- 
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િડોદરા અને સુરત વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૩૨ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી જશપાલવસુંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ વડોદરા અને સ રત કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા 
હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને  

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

વડોદરા કજલ્લો ૨૪૪ ૩૧૩ 

વડોદરા શહેર ૧૯૭૪ શૂન્ય 

સ રત કજલ્લો ૩૧૯ ૧૧૧ 

સ રત શહેર ૨૫૦૭ શૂન્ય 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

વડોદરા 
કજલ્લો 

૨૦૧૮ શૂન્ય ૧૧ 

૨૦૧૯ ૩ ૧૩ 

૨૦૨૦ ૧ ૮ 

વડોદરા 
શહેર 

૨૦૧૮ ૨૭ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૨૭ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૬૫ શૂન્ય 

સ રત 
કજલ્લો 

૨૦૧૮ ૫ ૨ 

૨૦૧૯ ૫ ૧ 

૨૦૨૦ ૧૨ ૧ 

સ રત 
શહેર 

૨૦૧૮ ૬૫ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૧૦૦ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૮૩ શૂન્ય 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

વડોદરા 
કજલ્લો 

૨૦૧૮ ૯૦ ૫૩ 

૨૦૧૯ ૮૧ ૬૮ 

૨૦૨૦ ૭૩ ૧૨૪ 

વડોદરા 
શહેર 

૨૦૧૮ ૬૭૫ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૬૩૪ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૮૧૫ શૂન્ય 
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વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

સ રત 
કજલ્લો 

૨૦૧૮ ૧૩૫ ૧૦૯ 

૨૦૧૯ ૧૦૫ ૧૧૦ 

૨૦૨૦ ૭૯ ૯૨ 

સ રત  
શહેર 

૨૦૧૮ ૯૨૩ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૫૫૮ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૫૮૫ શૂન્ય 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

વડોદરા કજલ્લો ૧૧ ૫ 

વડોદરા શહેર ૭ શૂન્ય 

સ રત કજલ્લો ૮ શૂન્ય 

સ રત શહેર ૬૨ શૂન્ય 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સ નાવણી પર 
તેમજ સાંબકધત અકધિારીઓના અકભપ્રાય બાિી 
હોવાથી માાંગણીઓ પડતર છે. 

-------- 

ભરૂચ અને નમમદા વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૩૬ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબ સર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ ભરૂચ અને નમમદા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના િેટલા 
હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને  

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

ભરૂચ ૧૫૪૮ ૩૬૦ 

નમમદા ૨૬૮ ૧૩૦ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

ભરૂચ 

૨૦૧૮ ૧૪ ૦૧ 

૨૦૧૯ ૦૩ ૦૧ 

૨૦૨૦ ૦૭ ૦૨ 
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વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

નમમદા 

૨૦૧૮ ૦૯ ૦૪ 

૨૦૧૯ ૦૧ શૂન્ય 

૨૦૨૦ શૂન્ય શૂન્ય 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

ભરૂચ 

૨૦૧૮ ૫૩૮ ૬૧ 

૨૦૧૯ ૫૩૪ ૬૮ 

૨૦૨૦ ૩૦૩ ૪૮ 

નમમદા 

૨૦૧૮ ૭૭ ૨૪ 

૨૦૧૯ ૮૬ ૧૪ 

૨૦૨૦ ૪૯ ૧૪ 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

ભરૂચ ૧૬ ૦૬ 

નમમદા ૦૫ શૂન્ય 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના 
અકભપ્રાય ન મળવાના િારણે પડતર છે. 

-------- 

નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાું હવિયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૩૯ (૩૦-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ નવસારી અને વલસાડ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટેના 
િેટલા હકથયાર પરવાના ધારિો છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર થવરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે િેટલા નવા હકથયાર પરવાના આપવામાાં 
આવ્યા, 

(૩) ઉકત વર્મવાર િેટલા પરવાના રીન્ય  િરવામાાં આવ્યા, અને  

(૪) ઉકત કથથકતએ હકથયાર પરવાના માટેની િેટલી માાંગણીઓ પડતર છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) પત્રિ-૪ મ જબ. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

નવસારી ૫૦૪ ૫૨ 

વલસાડ ૭૨૮ ૮૦ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

નવસારી 

૨૦૧૮ ૦૧ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૦૪ ૦૧ 

૨૦૨૦ ૦૧ ૦૧ 
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વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

વલસાડ 

૨૦૧૮ ૧૦ ૦૨ 

૨૦૧૯ ૦૯ ૦૧ 

૨૦૨૦ ૦૬ શૂન્ય 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લો િિમ થિરિણ પાિરિણ 

નવસારી 

૨૦૧૮ ૭૯ ૨૦ 

૨૦૧૯ ૯૭ ૦૭ 

૨૦૨૦ ૧૬૭ ૨૦ 

વલસાડ 

૨૦૧૮ ૧૪૯ ૨૧ 

૨૦૧૯ ૧૩૪ ૨૭ 

૨૦૨૦ ૨૧૬ ૨૨ 

પત્રિ-૪ 

વજલ્લો થિરિણ પાિરિણ 

નવસારી ૦૫ શૂન્ય 

વલસાડ ૦૬ શૂન્ય 

માુંગણીઓ પડતર રહેિાના િારણોોઃ સાંબાંકધત અકધિારીશ્રીઓના 
અકભપ્રાય આવવાના બાિી હોવાથી તેમજ સ નાવણી િાયમવાહી ચાલ  
હોઇ પડતર છે. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાું વ્યાજખોરોને આઇડેન્ટીિાઇ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૫૧ (૦૨-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર ગ ાંડાગીરી િરતા અને ત્રાસ 
ફેલાવતા િેટલા વ્યાજખોરોને આઇડેન્ટીફાઇ િરવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ બાિી રહેલ વ્યાજખોરોને આઇડેન્ટીફાઇ િરવા શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) આઇડેન્ટીફાઇ થયેલ ગ ાંડાગીરી િરતા અને ત્રાસ ફેલાવતા વ્યાજખોરો સામે શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૭-૨૦૨૧) 

(૧)  

િિમિાર 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ િી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

અમદાવાદ શહેર ૫૩ ૧૧૫ ૯૩ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧૦ ૧૧ ૫ 

(૨) તમામ વ્યાજખોરોને આઇડેન્ટીફાઇ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ગ ના દાખલ િરી િાનૂની િાયમવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
અમદાિાદ શહેરમાું ઇ ફ્રોડની બનેલ ઘટનાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૨૨ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ શહેરમાાં ૨૦૨૦ના વર્મમાાં સાઇબર ક્રાઇમથી બેંિમાાંથી પૈસા સીધા ઉપાડી લેવાની િેટલી ગ નારહત 
ઘટના બનવા પામી, 
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(૨) તે અન્વયે િેટલા ઇસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવી અને તેની સામે શી િાનૂની િાયમવાહી થઇ, અને   

(૩) િેટલી રિમ પરત મેળવી ફરરયાદીઓને પરત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૩-૦૮-૨૦૨૧) 

(૧) ૩૫. 

(૨) તે અન્વયે િ લ-૩૩ ઇસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવેલ છે અને આ આરોપીઓની અટિ િરી િોટમ  િથટડીમાાં રહેવા 
માટે મોિલી આપેલ છે. 

(૩) િ લ રૂ.૫૮,૬૮,૫૮૫/- જટેલી રિમ પરત મેળવવામાાં આવેલ છે. જ ેપૈિી િ લ રૂ.૭,૯૯,૫૦૦/- ફરરયાદીને 
પરત િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

રાજ્યમાું ભીખ માુંગતા બાળિોને પોલીસ દ્વારા રેથક્યુ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૫૦ (૨૯-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી નિાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સને ૨૦૨૦માાં ભીખ માગતા િેટલા બાળિોને પોલીસ દ્વારા રેથકય  િરવામાાં આવ્યા,  

(૨) ઉકત રેથકય  િરેલ બાળિો પૈિી કજલ્લાવાર િેટલા બાળિોને તેના માતા-કપતાને પરત સોંપવામાાં આવ્યા, અને  

(૩) િેટલા બાળિોને ચાઈલ્ડ વેલફેર અકધિારીને સોંપવામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ. 

પત્રિ-૧ 

શહેર / વજલ્લા 
ભીખ માુંગતા િેટલા બાળિોને પોલીસ દ્વારા 

રેથક્યુ િરિામાું આવ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૨૫ 

સ રત શહેર ૪૦ 

વડોદરા શહેર ૦૦ 

રાજિોટ શહેર ૦૦ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦૦ 

ખેડા ૦૦ 

આણાંદ ૦૦ 

ગાાંધીનગર ૦૦ 

સાબરિાાંઠા ૦૦ 

અરવલ્લી ૦૦ 

મહેસાણા ૦૦ 

જામનગર ૦૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૦૦ 

રાજિોટ ગ્રામ્ય ૦૨ 

મોરબી ૦૦ 

સ રેન્રનગર ૦૦ 

બનાસિાાંઠા ૦૦ 

ગાાંધીધામ (િચ્છ પૂવમ) ૦૦ 

િચ્છ-ભ જ (પકશ્ચમ) ૦૦ 
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શહેર / વજલ્લા 
ભીખ માુંગતા િેટલા બાળિોને પોલીસ દ્વારા 

રેથક્યુ િરિામાું આવ્યા 

પાટણ ૦૦ 

અમરેલી ૦૦ 

ભાવનગર ૦૦ 

બોટાદ ૦૦ 

જ નાગઢ ૦૦ 

ગીર સોમનાથ ૦૦ 

પોરબાંદર ૦૦ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૦૦ 

છોટા ઉદેપ ર ૦૦ 

ભરૂચ ૦૦ 

નમમદા ૦૦ 

ગોધરા ૦૦ 

મરહસાગર ૦૦ 

દાહોદ ૦૦ 

સ રત ગ્રામ્ય ૦૦ 

તાપી ૦૦ 

વલસાડ ૦૦ 

નવસારી ૦૦ 

ડાાંગ-આહવા ૦૦ 

પ.રે.વડોદરા ૦૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૦૦ 

િુલ ૬૭ 

પત્રિ-૨ 

શહેર / વજલ્લા 
રેથક્યુ િરેલ બાળિો પૈિી િેટલા બાળિોને તેના 

માતાવપતાને પરત સોંપિામાું આવ્યા, અને 

અમદાવાદ શહેર ૦૦ 

સ રત શહેર ૪૦ 

વડોદરા શહેર ૦૦ 

રાજિોટ શહેર ૦૦ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦૦ 

ખેડા ૦૦ 

આણાંદ ૦૦ 

ગાાંધીનગર ૦૦ 

સાબરિાાંઠા ૦૦ 

અરવલ્લી ૦૦ 

મહેસાણા ૦૦ 

જામનગર ૦૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૦૦ 

રાજિોટ ગ્રામ્ય ૦૦ 

મોરબી ૦૦ 

સ રેન્રનગર ૦૦ 

બનાસિાાંઠા ૦૦ 

ગાાંધીધામ (િચ્છ પૂવમ) ૦૦ 

િચ્છ-ભ જ (પકશ્ચમ) ૦૦ 
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શહેર / વજલ્લા 
રેથક્યુ િરેલ બાળિો પૈિી િેટલા બાળિોને તેના 

માતાવપતાને પરત સોંપિામાું આવ્યા, અને 

પાટણ ૦૦ 

અમરેલી ૦૦ 

ભાવનગર ૦૦ 

બોટાદ ૦૦ 

જ નાગઢ ૦૦ 

ગીર સોમનાથ ૦૦ 

પોરબાંદર ૦૦ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૦૦ 

છોટા ઉદેપ ર ૦૦ 

ભરૂચ ૦૦ 

નમમદા ૦૦ 

ગોધરા ૦૦ 

મરહસાગર ૦૦ 

દાહોદ ૦૦ 

સ રત ગ્રામ્ય ૦૦ 

તાપી ૦૦ 

વલસાડ ૦૦ 

નવસારી ૦૦ 

ડાાંગ-આહવા ૦૦ 

પ.રે.વડોદરા ૦૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૦૦ 

િુલ ૪૦ 

પત્રિ-૩ 

શહેર / વજલ્લા 
રેથક્યુ િરેલ બાળિો પૈિી િેટલા બાળિોને 

ચાઈલ્ડ િેલિેર અવધિારીને સોંપિામાું આવ્યા ? 

અમદાવાદ શહેર ૨૫ 

સ રત શહેર ૦૦ 

વડોદરા શહેર ૦૦ 

રાજિોટ શહેર ૦૦ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦૦ 

ખેડા ૦૦ 

આણાંદ ૦૦ 

ગાાંધીનગર ૦૦ 

સાબરિાાંઠા ૦૦ 

અરવલ્લી ૦૦ 

મહેસાણા ૦૦ 

જામનગર ૦૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૦૦ 

રાજિોટ ગ્રામ્ય ૦૨ 

મોરબી ૦૦ 

સ રેન્રનગર ૦૦ 

બનાસિાાંઠા ૦૦ 

ગાાંધીધામ (િચ્છ પૂવમ) ૦૦ 

િચ્છ-ભ જ (પકશ્ચમ) ૦૦ 
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શહેર / વજલ્લા 
રેથક્યુ િરેલ બાળિો પૈિી િેટલા બાળિોને 

ચાઈલ્ડ િેલિેર અવધિારીને સોંપિામાું આવ્યા ? 

પાટણ ૦૦ 

અમરેલી ૦૦ 

ભાવનગર ૦૦ 

બોટાદ ૦૦ 

જ નાગઢ ૦૦ 

ગીર સોમનાથ ૦૦ 

પોરબાંદર ૦૦ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૦૦ 

છોટા ઉદેપ ર ૦૦ 

ભરૂચ ૦૦ 

નમમદા ૦૦ 

ગોધરા ૦૦ 

મરહસાગર ૦૦ 

દાહોદ ૦૦ 

સ રત ગ્રામ્ય ૦૦ 

તાપી ૦૦ 

વલસાડ ૦૦ 

નવસારી ૦૦ 

ડાાંગ-આહવા ૦૦ 

પ.રે.વડોદરા ૦૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૦૦ 

િુલ ૨૭ 

-------- 

ગૌિુંશની િતલ તિા ગૌમાુંસના િેચાણ / િેપાર િરનાર ઈસમો પર પગલાું 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૦૩૪ (૨૯-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ગૌવાંશની િતલ/હેરફેર અને ગૌમાાંસના વેપાર/વેચાણ/હેરાફેરી માટે ૨૦૨૦ના વર્મમાાં િેટલા ઈસમોને 
‘પાસા’ લાગ  િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઈસમોને છોડી મૂિાયા, અને 

(૩) ‘પાસા’ થયેલા આરોપીઓ ફરી આ જ ગેરિાયદે પ્રવૃકિમાાં ન પડે તે માટે શી િાયમવાહી હાથ ધરેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ૪૨. 

(૨) ૪૨. 

(૩) આરોપીઓ સામે ગ નો નોંધી િાયદેસરની િાયમવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાું પશુચોરને આઈડેન્ટીિાઈ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૩૨૫ (૧૩-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપ ર-ખારડયા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૮માાં િેટલા પશ ચોરોને પિડવામાાં આવ્યા, 
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(૨) ઉકત પશ ચોરોએ િેટલા પ્રાણીની ચોરી િરી હતી, અને 

(૩) પિડાયેલા પશ ચોરો સામે શી િાયમવાહી હાથ ધરાઈ ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ૪૭ (સ ડતાલીસ). 

(૨) ૧૩ (તેર). 

(૩) પિડાયેલ પશ ચોરો કવરુધ્ધ ગ ના દાખલ િરી િાયદેસરની િાયમવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

પાટણ ખાતે આિેલ રાણિી િાિને પ્રિાસન િેતે્ર વિિસાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૮૧ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્મમાાં પાટણ ખાતે આવેલ રાણિી વાવ પ્રવાસન માટે અન િૂળ 

જણાયેલ છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉકત વાવને પ્રવાસન કે્ષત્ર તરીિે કવિસાવવા ઉકત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્મમાાં શી િાયમવાહી થઈ છે ? 

પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી : (૨૧-૯-૨૦૨૧) 

(૧) અને (૨)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્મમાાં ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગના પ્રવાસન પ્રભાગ 
દ્વારા પાટણ ખાતે આવેલ રાણિી વાવને પ્રવાસન કે્ષત્ર તરીિે કવિસાવવા બાબત િોઈ િાયમવાહી િરવામાાં આવેલ નથી. 

-------- 

બાલાવસનોર તાલુિામાું આિેલ સરોડા િાિને પ્રિાસન િેત્ર તરીિે વિિસાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૩૯૫ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્મમાાં મરહસાગર કજલ્લાના બાલાકસનોર તાલ િામાાં આવેલ સરોડા 

વાવ પ્રવાસન માટે અન િૂળ જણાયેલ છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉકત વાવને પ્રવાસન ક્ષેત્ર તરીિે કવિસાવવા ઉકત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્મમાાં શી િાયમવાહી થઈ છે ? 

પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી : (૯-૯-૨૦૨૧) 

(૧) અને (૨)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્મમાાં ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગના પ્રવાસન પ્રભાગ 
દ્વારા મરહસાગર કજલ્લાના બાલાકસનોર તાલ િામાાં આવેલ સરોડા વાવને પ્રવાસન કે્ષત્ર તરીિે કવિસાવવા બાબત િોઈ િાયમવાહી િરવામાાં 
આવેલ નથી. 

-------- 

િાયબ્રન્ટ સવમટમાું મહેસાણા અને અમદાિાદના એિમોને લોન/સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૯૫૮૦ (૦૯-૦૩-૨૦૨૧) શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

વાયબ્રન્ટ ગ જરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સકમટ-૨૦૧૯માાં થયેલ એમ.ઓ.ય . અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ 
મહેસાણા અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં કયા એિમને િેટલી રિમની રાજ્ય સરિારે લોન/સહાય ચૂિવેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) વાયબ્રન્ટ ગ જરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સકમટ-૨૦૧૯માાં થયેલ એમ.ઓ.ય . અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની 
કથથકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં િ લ-૪૮૯ એિમોને રૂ. ૩૬,૭૯,૩૬,૯૫૯ ની લોન/સહાયની રિમ ચૂિવેલ છે. જનેી કવગત  
*પત્રિ-૧ મ જબ છે. 

જ્યારે મહેસાણા કજલ્લામાાં િ લ-૯૫ એિમોને રૂ. ૧૮,૧૦,૭૮,૯૭૨ની લોન/સહાયની રિમ ચૂિવેલ છે. જનેી કવગત 
*પત્રિ-૨ મ જબ છે. 

(* પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
-------- 
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કિક્સ પગારમાું વનમણૂુંિ પામેલ િગમ-૩ના િમમચારીઓના અિસાન પ્રસુંગે િારસદારોને નાણાિીય સહાય ચૂિિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૮૬ (૨૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપ નગર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (મારહતી અને 
પ્રસારણ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મારહતી અને પ્રસારણ કવભાગના તાબા 
હેઠળની િચેરીઓમાાં રાજ્યની સરિારની રફકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયમીત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો 
િરારીય સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ,  

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી અરજીઓ ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત અરજીઓ કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (મારહતી અને પ્રસારણ) : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) મારહતી શૂન્ય હોવાથી લાગ  પડત ાં નથી. 

(૩) મારહતી શૂન્ય હોવાથી લાગ  પડત ાં નથી. 

-------- 

નિ-િવધમત પેન્શન યોજનામાું જોડાયેલા અવધિારી/િમમચારીઓના અિસાન પ્રસુંગે િારસદારોને પેન્શનનો લાભ આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૨૪ (૧૯-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (મારહતી અને 
પ્રસારણ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મારહતી અને પ્રસારણ પ્રભાગ/કવભાગના 
તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં િચેરીવાર, સાંવગમવાર નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા 

અકધિારીઓ/ િમમચારીઓના અવસાન થયેલ છે,  

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચ િવણાં શરૂ 
િરવામાાં આવેલ નથી તે હિીિત સાચી છે, જો હા તો તેના િારણો શા છે, અને   

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ?  

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (મારહતી અને પ્રસારણ) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) શૂન્ય મારહતી હોવાથી લાગ  પડત ાં નથી. 

(૩) શૂન્ય મારહતી હોવાથી લાગ  પડત ાં નથી. 

-------- 

વિભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું િીક્સ પગારના િમમચારીના મૃત્સયુ અન્િયે સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૧૮ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી હિમદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં શ્રમ અને રોજગાર કવભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય 
સમયગાળો પ ણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઇ, તેવા વગમ-૩ના કજલ્લાવાર િ લ િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે, 

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા. ૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તઓેના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી ફરીયાદો ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત ફરીયાદોનો કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 
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શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ – ૧ મ જબ. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ વજલ્લો 

પાુંચ િિમના િરારીય સમયગાળા 
દરમ્યાન અિસાન પામેલ 

િમમચારીઓની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ  ૦ 

૨ અમરેલી  ૧ 

૩ અરવલ્લી  ૦ 

૪ આણાંદ ૦ 

૫ િચ્છ  ૦ 

૬ ખેડા  ૦ 

૭ ગાાંધીનગર  ૦ 

૮ ગીર સોમનાથ  ૦ 

૯ છોટા ઉદેપ ર ૦ 

૧૦ જામનગર  ૦ 

૧૧ જ નાગઢ  ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૦ 

૧૩ તાપી ૦ 

૧૪ દાહોદ  ૦ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૦ 

૧૬ નમમદા  ૦ 

૧૭ નવસારી  ૦ 

૧૮ પાંચમહાલ  ૦ 

૧૯ પાટણ  ૦ 

૨૦ પોરબાંદર  ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા  ૧ 

૨૨ બોટાદ  ૦ 

૨૩ ભરૂચ  ૦ 

૨૪ ભાવનગર  ૦ 

૨૫ મહીસાગર  ૦ 

૨૬ મહેસાણા ૦ 

૨૭ મોરબી ૦ 

૨૮ રાજિોટ  ૦ 

૨૯ વડોદરા ૦ 

૩૦ વલસાડ ૦ 

૩૧ સાબરિાાંઠા ૦ 

૩૨ સ રત ૧ 

૩૩ સ રેન્રનગર ૨ 

 િુલ સરિાળો  ૫ 

-------- 
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વિભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું એનપીએસ હેઠળના િમમચારીઓના િારસદારોને પેન્શન  

અતારાાંકિતઃ ૯૭૫૨ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં શ્રમ અને રોજગાર કવભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં નવ-વકધમત 
પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/િમમચારીઓના ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં 
કજલ્લાવાર અવસાન થયેલ છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચૂિવણ શરૂ 
િરવામાાં આવેલ નથી તે ફરરયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, જો હા તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ? 

શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ 

(૨) નાણા કવભાગના તા. ૧૮-૦૩-૨૦૦૫ તથા તા. ૨૨-૦૧-૨૦૦૯ ના ઠરાવ મ જબ પેન્શનનો લાભ મળવાની 
િોઇ જોગવાઇ નથી. 

(૩) લાગ  પડત ાં નથી. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ વજલ્લો 

નિ િવધમત પેન્શન યોજનામાું 
જોડાયેલ અને છેલ્લા ત્રણ િિમમાું 
અિસાન પામેલ અવધિારીઓ/ 

િમમચારીઓની સુંખ્યા 
૧ અમદાવાદ  ૧ 
૨ અમરેલી  ૦ 
૩ અરવલ્લી  ૧ 
૪ આણાંદ ૦ 
૫ િચ્છ  ૦ 
૬ ખેડા  ૧ 
૭ ગાાંધીનગર  ૧ 
૮ ગીર સોમનાથ  ૦ 
૯ છોટા ઉદેપ ર ૦ 
૧૦ જામનગર  ૦ 
૧૧ જ નાગઢ  ૦ 
૧૨ ડાાંગ ૦ 
૧૩ તાપી ૧ 
૧૪ દાહોદ  ૦ 
૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૦ 
૧૬ નમમદા  ૧ 
૧૭ નવસારી  ૦ 
૧૮ પાંચમહાલ  ૦ 
૧૯ પાટણ  ૦ 
૨૦ પોરબાંદર  ૦ 
૨૧ બનાસિાાંઠા  ૧ 
૨૨ બોટાદ  ૦ 
૨૩ ભરૂચ  ૦ 
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ક્રમ વજલ્લો 

નિ િવધમત પેન્શન યોજનામાું 
જોડાયેલ અને છેલ્લા ત્રણ િિમમાું 
અિસાન પામેલ અવધિારીઓ/ 

િમમચારીઓની સુંખ્યા 
૨૪ ભાવનગર  ૦ 
૨૫ મહીસાગર  ૦ 
૨૬ મહેસાણા ૦ 
૨૭ મોરબી ૦ 
૨૮ રાજિોટ  ૦ 
૨૯ વડોદરા ૧ 
૩૦ વલસાડ ૦ 
૩૧ સાબરિાાંઠા ૦ 
૩૨ સ રત ૦ 
૩૩ સ રેન્રનગર ૦ 

 િુલ સરિાળો  ૮ 

-------- 

િરારીય સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અિસાન પામેલ િમમચારીઓના િારસદારોને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૫૩ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી િાુંવતભાઇ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમમદા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નમમદા પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર કનમણાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય 
સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઇ, તેવા વગમ-૩ના રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િ લ િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે, 

(૨) સામાન્ય વરહવટ કવભાગના તા. ૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તઓેના વારસદારોને ઉચ્ચિ 

નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી ફરીયાદો ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત ફરરયાદોનો કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમમદા) : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નમમદા પ્રભાગ/કવભાગના તાબા હેઠળ 
સરદાર સરોવર નમમદા કનગમ હેઠળની િચેરીઓમાાં રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયકમત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ 
પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોય તેવા વગમ-૩ના િોઇ િમમચારી નોંધાયેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

નમમદા પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીના અિસાન પામેલ અવધિારી/િમમચારીઓના િારસદારોને નિ-િવધમત પેન્શનનો લાભ 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૯૧ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપ ર): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમમદા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નમમદા પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/િમમચારીઓના અવસાન 
થયેલ છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચ િવણાં શરૂ 
િરવામાાં આવેલ નથી તે હિીિત સાચી છે િે િેમ, જો હા તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયા સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ? 
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નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમમદા) : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નમમદા પ્રભાગ/કવભાગના તાબા હેઠળ 
સરદાર સરોવર નમમદા કનગમ હેઠળની િચેરીઓમાાં નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િોઇ પણ 
અકધિારી/િમમચારીન ાં અવસાન થયેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

 પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું એનપીએસ હેઠળના િમમચારીઓના િારસદારોને પેન્શન  

અતારાાંકિતઃ ૯૬૯૬ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધ િા): માનનીય પાણી પુરિઠા મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં પાણી પ રવઠા પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં નવ-વકધમત 
પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/િમમચારીઓના ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં 
કજલ્લાવાર અવસાન થયેલ છે,  

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચૂિવણ શરૂ 
િરવામાાં આવેલ નથી તે ફરરયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, જો હા તો તેના િારણો શા છે, અને  

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ? 

પાણી પુરિઠા મુંત્રીશ્રી  : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પાણી પ રવઠા પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં એનપીએસ હેઠળના િમમચારીઓના વારસદારોને પેન્શન 
આપવાની યોજના બાબતે બોડમ  હથતિ ફરજ બજાવતા િમમચારી/અકધિારીઓને સરિારશ્રીના નાણા કવભાગના તા.૨૧-૦૩-૨૦૦૫ના 
પરરપત્ર ક્રમાાંિઃ નપન/૨૦૦૩/જીઓઆઇ-૧૦/પી થી તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ના રોજ અને ત્યારબાદ નવી કનમણૂાંિ પામનાર 

િમમચારી/અકધિારી માટે દાખલ િરવામાાં આવેલ નવી વકધમત પેન્શન પધ્ધકતની યોજના (New Defined Contribution 
Pension Scheme) નાણા કવભાગના ઠરાવ નાં. નપન/૨૦૦૩/જીઓઆઇ-૧૦/પી, તા. ૧૮-૦૩-૨૦૦૫ થી અમલમાાં 
મૂિવામાાં આવેલ છે. 

આ નવી વકધમત પેન્શન યોજનાનો અમલ બોડમ  દ્વારા િરવામાાં આવેલ નથી. જથેી બોડમના િમમચારી/અકધિારીઓના 
અવસાનના કિથસામાાં તેઓના વારસદારોને પેન્શનનો લાભ આપવાનો પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 
-------- 

કહલ્સા માછલીની િથતી ટિાિી રાખિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૮૭ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (િલ્પસર) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજનાને િારણે સમયાાંતરે નદીના મ ખમાાં દાખલ થતી, થથળાાંતર િરતી રહલ્સા પ્રજાકતની માછલી 
ખાંભાતના અખાતનો ભાગ લોખાંડના દરવાજા બાંધ થવાને િારણે નામશેર્ થવાનો ભય તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ ઉભો થયો 
છે તે હકિિત સરિાર જાણે છે, અને 

(૨) જો હા, તો આ કવકશષ્ટ્ પ્રજાકતની માછલીને જીવાંત રાખવા તથા તેની વથતી ટિાવી રાખવા શી વ્યવથથા િરવામાાં 
આવી છે ? 

નાયબ મુખ્યમુંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) અને (૨) સરિારશ્રી દ્વારા િલ્પસર બાંધનાાં પ ણમ શકયતાદશી અહેવાલ (ડી.પી.આર) બનાવવાની િાયમવાહી 
હાલમાાં પ્રગકત હેઠળ છે. આ અહેવાલ તૈયાર થઇ ગયા બાદ રહલ્સા પ્રજાકતની માછલી અાંગે ઉપલબ્ધ થયેલ કવગતો અન્વયે યોગ્ય તે 
કનણમય લેવામાાં આવશે. 

-------- 
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નમમદા યોજના અન્િયે બાિી રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૫૪ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમમદા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ નમમદા યોજના અન્વયેના િેટલા રૂકપયા મધ્યપ્રદેશ સરિાર પાસેથી ગ જરાત 
સરિારને િેટલા સમયથી લેવાના બાિી છે, 

(૨) બાિી રૂકપયા ચ િવવા રાજ્ય સરિારે મધ્યપ્રદેશ સરિારને છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં કયારે કયારે જણાવ્ય , અને   

(૩) તે અન્વયે ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં મધ્યપ્રદેશ સરિારે િેટલી રિમ ચ િવી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (નમમદા) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ નમમદા યોજના અન્વયે મધ્યપ્રદેશ સરિાર પાસેથી ગ જરાત સરિારને સરદાર 
સરોવર પરરયોજના શરૂ થયેથી િ લ રૂ. ૪૮૬૪.૦૨ િરોડ લેવાના બાિી છે. 

(૨) છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં મધ્યપ્રદેશ સરિાર પાસેથી બાિી રૂકપયા ચ િવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા કનગમ િક્ષાએથી દર મરહને 

પત્રથી સભ્યશ્રી(તાાંત્રીિ), નમમદા વેલી ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરીટી, ભોપાલને લ્હેણી રિમ ચૂિવવા જણાવવામાાં આવેલ છે. સરદાર 
સરોવર િન્થટરકશન એડવાઇઝરી, િકમરટની મીટીંગમાાં વખતોવખત આ બાબતે જરૂરી રજૂઆતો િરવામાાં આવેલ છે.  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ ના રોજ સાંચાલિશ્રી (િેનાલ) સસનકનકલ દ્વારા મેમ્બર (પાવર) નમમદા વેલી ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી, ભોપાલને 
લ્હેણી રિમ ચૂિવવા જણાવવામાાં આવેલ હત ાં. 

તાજતેરમાાં તા.૨૪-૦૮-૨૦૨૧ ના રોજ મળેલ NCA ની ૯૨મી મીરટાંગમાાં પણ ભાગીદાર રાજ્યોની બાિી લ્હેણી રિમ 
ચૂિવવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા રજૂઆત િરવામાાં આવેલ હતી.  

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં મધ્યપ્રદેશ સરિારે રૂ.૧૧ િરોડની રિમ ચૂિવી છે. 
-------- 

રાજ્યમાું પુંચાયતની જમીન ઉપર ગેરિાદેસર દબાણ 

અતારાાંકિતઃ ૪૫૪૨ (૦૩-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પાંચાયતની િેટલી જમીન ઉપર ગેરિાયદેસર દબાણ છે,  

(૨) આ ગેરિાયદેસર દબાણો દ ર િરવા ઉકત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્મમાાં પાંચાયત કવભાગ િે તેની તાબા હેઠળની 
િચેરીઓ દ્વારા શાાં પગલાાં લીધાાં, અને 

(૩) તે અન્વયે વર્મવાર, કજલ્લાવાર પાંચાયતની િેટલી જમીનમાાંથી દબાણ દ ર િરવામાાં આવ્યા ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) પત્રિ મ જબ 

(૨) ગ જરાત પાંચાયત અકધકનયમ-૧૯૯૩ની જોગવાઈ હેઠળ િાયમવાહી િરવામાાં આવે છે.  

(૩)  

ક્રમ િિમ િેત્રિળ (હે.આરે.પ્ર) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૩૩૪.૮૪.૩૯ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૨૦.૦૯.૩૪ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૬૮.૧૭.૪૩ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૧૩.૨૩.૫૧ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૦૫.૮૯.૭૪ 

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
દબાણ 

(હે.આરે.પ્ર) 

વજલ્લાિાર પુંચાયતની જમીનમાુંિી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા પાુંચ િિમમાું િિમિાર 
નીચેની વિગતે દબાણ દૂર િિામાું આવ્યા (હે.આરે.પ્ર) 

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

૧ અમદાવાદ ૧૪.૮૨.૧૧ ૧.૨૩.૦૯ ૪.૭૩.૩૩ ૪.૮૯.૯૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૫૬.૪૦ 

૨ અરવલ્લી ૧૭૨.૭૩.૮૨ ૦.૦૦.૦૦ ૮૪.૪૧.૫૧ ૦.૬૦.૬૮ ૭.૫૨.૮૦ ૦.૦૦.૦૦ 

૩ આણાંદ ૮૬.૮૨.૬૫ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૨૩.૧૭.૦૮ ૦.૦૦.૦૦ 
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ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
દબાણ 

(હે.આરે.પ્ર) 

વજલ્લાિાર પુંચાયતની જમીનમાુંિી ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા પાુંચ િિમમાું િિમિાર 
નીચેની વિગતે દબાણ દૂર િિામાું આવ્યા (હે.આરે.પ્ર) 

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

૪ અરવલ્લી ૭૧.૭૦.૩૯ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૬૮.૪૧.૫૮ 

૫ બનાસિાાંઠા ૩૫૧.૬૮.૨૮ ૦.૬૩.૨૮ ૧૬૨.૨૯.૨૨ ૧૬.૦૪.૩૬ ૬૭.૭૪.૬૨ ૨૭.૦૨.૭૯ 

૬ ભરૂચ ૧૮૧.૧૨.૨૨ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૧.૯૨ ૦.૦૦.૫૪ ૦.૦૦.૮૯ ૦.૦૩.૦૦ 

૭ ભાવનગર ૧૮૨.૩૨.૦૪ ૦.૬૩.૮૬ ૧૪.૪૮.૪૨ ૧૫.૭૨.૫૮ ૫.૯૧.૮૪ ૨૦.૬૩.૨૪ 

૮ બોટાદ ૪.૬૨.૫૮ ૦.૩૯.૮૫ ૦.૩૯.૩૯ ૦.૧૩.૦૪ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૫૨.૨૯ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૨૦.૪૯.૫૧ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૬.૯૩.૦૦ ૧૧.૦૮.૦૦ 

૧૦ ડાાંગ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ 

૧૧ દાહોદ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૫.૨૩.૦૩ ૨.૫૭.૯૨ ૦.૧૦.૨૫ ૧.૧૨.૫૪ ૦.૬૬.૦૪ ૦.૭૬.૨૮ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૩૫૬.૩૨.૮૬ ૪૮.૫૯.૬૩ ૪૮.૮૪.૮૨ ૫૨.૬૪.૪૨ ૪૧.૯૭.૭૫ ૪૫.૬૪.૪૦ 

૧૪ ગીરસોમનાથ ૫૦૧.૬૯.૪૪ ૨૪૯.૯૬.૨૫ ૪.૪૨.૭૩ ૧૦.૧૮.૧૫ ૧.૭૮.૦૬ ૧.૦૫.૧૯ 

૧૫ જામનગર ૮૧.૯૪.૮૫ ૨.૩૫.૨૦ ૧૯.૨૬.૫૮ ૪.૦૭.૪૬ ૬.૫૭.૨૯ ૧૮.૦૩.૨૪ 

૧૬ જ નાગઢ ૪૦૨.૭૦.૩૮ ૧૧.૬૩.૪૮ ૨૩.૧૮.૩૦ ૨૨.૬૪.૭૪ ૬૯.૩૭.૮૭ ૧૪૭.૫૦.૧૨ 

૧૭ ખેડા ૨૧.૯૭.૧૮ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૪૬.૪૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૨.૨૪ 

૧૮ િચ્છ ૮૧.૦૬.૬૯ ૯.૩૧.૧૦ ૨૧.૪૪.૪૪ ૧૦.૯૭.૮૬ ૨૧.૨૪.૩૪ ૦.૧૪.૩૩ 

૧૯ મરહસાગર ૧.૨૨.૦૭ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૬.૦૦ 

૨૦ મહેસાણા ૮૨.૫૨.૬૯ ૫.૬૯.૨૨ ૬.૮૩.૧૨ ૧૦.૩૫.૧૨ ૧૦.૨૮.૮૦ ૩૨.૧૩.૦૨ 

૨૧ મોરબી ૨.૦૩.૪૨ ૦.૦૧.૨૫ ૦.૦૦.૮૩ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૧.૬૩.૨૦ 

૨૨ નમમદા ૦.૫૩.૫૯ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૫૦ 

૨૩ નવસારી ૨.૭૧.૯૩ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૨૬.૮૧.૨૩ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૫૧.૮૮.૭૦ 

૨૫ પાટણ ૬૦૦.૨૨.૦૫ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૧૧૩.૧૯.૬૦ ૦.૦૦.૦૦ ૨૧૫.૭૯.૨૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૩૧૨.૦૫.૦૯ ૦.૫૭.૨૦ ૧૨૪.૯૪.૫૧ ૦.૧૯.૬૦ ૦.૨૭.૦૯ ૯૬.૫૮.૧૫ 

૨૭ રાજિોટ ૧૨૮.૪૨.૩૬ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૨.૨૨.૧૬ ૨૫.૦૯.૧૪ ૫૭.૫૫.૭૪ 

૨૮ સ રેન્રનગર ૧.૭૩.૧૧ ૦.૧૨.૧૫ ૦.૦૯.૮૩ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૧૦.૪૧.૮૬ ૦.૦૦.૦૦ ૨.૬૧.૪૧ ૦.૦૦.૬૪ ૦.૦૦.૦૦ ૪.૭૫.૩૨ 

૩૦ સ રત ૧૨.૧૫.૪૭ ૦.૫૬.૩૫ ૧.૨૨.૧૦ ૧.૭૨.૫૮ ૧.૧૪.૩૨ ૧.૫૨.૯૩ 

૩૧ તાપી ૭૬.૫૭.૨૩ ૦.૧૭.૩૨ ૦.૧૭.૩૨ ૦.૫૧.૫૪ ૧૭.૮૦.૮૦ ૨.૨૧.૦૦ 

૩૨ વડોદરા ૭.૩૫.૬૭ ૦.૩૭.૨૪ ૦.૫૯.૩૧ ૦.૪૩.૫૨ ૫.૪૭.૫૦ ૦.૩૨.૮૭ 

૩૩ વલસાડ ૦.૩૬.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૦૦.૦૦ ૦.૨૪.૨૮ ૦.૦૦.૦૦ 

-------- 

અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું પુંચાયતની જમીન પર દબાણો 

અતારાાંકિતઃ ૮૮૬૭ (૦૨-૦૨-૨૦૨૧) ડૉ. અવનલ જોિીયારા (કભલોડા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર પાંચાયતની િેટલી જમીનો પર 
દબાણો ગેરિાયદેસર દબાણો થયેલ છે, 

(૨) તે પૈિી િેટલા દબાણો ૧ અને ૩ વર્મ િરતાાં વધારે સમયથી છે,  

(૩) ઉકત કથથકતએ ઉકત દબાણો દૂર ન થવાના શાાં િારણો છે અને તે માટે જવાબદારો સામે શાાં પગલાાં લેવાયાાં, અને 

(૪) ઉકત તમામ દબાણો કયાાં સ ધીમાાં દૂર િરવામાાં આવશે ? 
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પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧)  

અરિલ્લી સાબરિાુંઠા 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
દબાણનુું િેત્રિળ 

(હે.આરે.પ્ર.) 
ક્રમ તાલુિાનુું નામ 

દબાણનુું િેત્રિળ 
(હે.આરે.પ્ર.) 

૧ બાયડ ૦.૦૩.૭૮ ૧ રહાંમતનગર ૧.૦૦.૭૮ 

૨ કભલોડા ૪.૧૪.૩૩ ૨ કવજયનગર ૧.૧૦.૯૪ 

૩ મોડાસા ૩.૨૮.૮૧ ૩ ખેડબ્રહ્મા ૦.૦૨.૩૮ 

૪ પ્રાાંકતજ ૧.૬૧.૫૮ 

(૨) અરવલ્લી કજલ્લામાાંના તમામ દબાણો ૧ વર્મ અને ૩ વર્મ િરતાાં વધારે સમયથી છે. જ્યારે સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં 
૩.૭૫.૬૮ (હે.આરે.પ્ર.) દબાણો ૧ વર્મ િરતાાં વધારે સમયથી છે તે પૈિી ૧.૦૩.૧૬ (હે.આરે.પ્ર.) દબાણો ૩ વર્મ િરતાાં વધારે 
સમયથી છે. 

(૩) અરવલ્લી કજલ્લાાના તમામ દબાણો અને સાબરિાાંઠા કજલ્લાના રહાંમતનગર અને કવજયનગર તાલ િામાાં સબજ્ય ડીશ 
મેટર હોય, નામ. િોટમના ચ િાદા આવ્યેથી આન ર્ાાંકગિ િાયમવાહી િરવામાાં આવશે. જ્યારે ખેડબ્રહમા અને પ્રાાંકતજ તાલ િામાાં ગ જરાત 
પાંચાયત અકધકનયમ-૧૯૯૩ની જોગવાઈ હેઠળ આન ર્ાાંકગિ િાયમવાહી ચાલ  હોય, પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થયેલ નથી. 

(૪) નામ.િોટમના ચ િાદા આવ્યે અને ગ જરાત પાંચાયત અકધકનયમની જોગવાઈ હેઠળ અન્ય આન ર્ાાંકગિ િાયમવાહી પૂણમ 
થયેથી. 

-------- 

ગીર સોમનાિ વજલ્લામાું પુંચાયતની જમીન પર દબાણો 

અતારાાંકિતઃ ૮૯૧૭ (૦૨-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તલાલા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર પાંચાયતની િેટલી જમીનો પર દબાણો 
ગેરિાયદેસર દબાણો થયેલ છે, 

(૨) તે પૈિી િેટલા દબાણો ૧ અને ૩ વર્મ િરતાાં વધારે સમયથી છે,  

(૩) ઉકત કથથકતએ ઉકત દબાણો દૂર ન થવાના શાાં િારણો છે અને તે માટે જવાબદારો સામે શાાં પગલાાં લેવાયાાં, અને 

(૪) ઉકત તમામ દબાણો કયાાં સ ધીમાાં દૂર િરવામાાં આવશે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૩-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
દબાણનુું િેત્રિળ 

(હે.આરે.પ્ર.) 

૧ ગીર ગઢડા ૨૬.૧૨.૪૪ 

૨ તલાળા ૨૯૩.૫૪.૬૧ 

૩ િોડીનાર ૨૨.૧૨.૮૦ 

૪ ઉના ૨૧.૩૭.૧૨ 

૫ સ ત્રાપાડા ૧૮૦.૫૦.૦૦ 

૬ વેરાવળ ૩૨૬.૫૮.૮૦ 

(૨) ઉકત દબાણો પૈિી ૮૭૦.૨૫.૭૭ હે.આરે.પ્ર. દબાણો ૧ વર્મથી િરતાાં વધ  સમયથી છે. તે પૈિી િ લ ૪૩૦.૨૪.૧૪ 
હે.આરે.પ્ર. દબાણો ૩ વર્મ િરતાાં વધ  સમયના છે. 

(૩) ગ જરાત પાંચાયત અકધકનયમ-૧૯૯૩ની જોગવાઈ હેઠળ આન ર્ાાંકગિ િાયમવાહી ચાલ  છે. 

(૪) ગ જરાત પાંચાયત અકધકનયમ-૧૯૯૩ની જોગવાઈ હેઠળ આન ર્ાાંકગિ િાયમવાહી પૂણમ થયેથી. 

-------- 
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બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી જમીનમાું શરતભુંગના િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૭૯૮૩ (૦૪-૧૨-૨૦૨૦) શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર સરિારી જમીનમાાં 
શરતભાંગના િેટલા િેસો નોંધાયેલ છે,  

(૨) ઉકત કથથકતએ શરત ભાંગ બદલ શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે તાલ િાવાર િેટલી રિમનો દાંડ વસૂલ થયો, અને  

(૪) તાલ િાવાર િેટલી સરિારી જમીનો પરત લેવામાાં આવી ?  

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) સામેલ પત્રિની િોલમ-(૧), (૨), (૫), (૮) મ જબ 

(૨) શરતભાંગ બદલ ફાળવવામાાં આવેલ જમીન કવના વળતરે શ્રીસરિાર દાખલ િરવામાાં આવી.  

(૩) સામેલ પત્રિની િોલમ-(૧), (૩), (૬), (૯) મ જબ 

(૪) સામેલ પત્રિની િોલમ-(૧), (૪), (૭), (૧૦) મ જબ 

પત્રિ 

 તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૦-૯-૨૦૧૯ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૯ િી 
તા.૩૦-૯-૨૦૨૦ 

તાલુિાનુું 
નામ 

શરતભુંગના 
િેસોની 
સુંખ્યા 

િસૂલ 
િરેલ દુંડ 
(રૂ.માું) 

પરત લેિામાું 
આિેલ 
સરિારી 
જમીન 

(ચો.મી.માું) 

શરતભુંગના 
િેસોની 
સુંખ્યા 

િસૂલ 
િરેલ દુંડ 
(રૂ.માું) 

પરત લેિામાું 
આિેલ 
સરિારી 
જમીન 

(ચો.મી.માું) 

શરતભુંગના 
િેસોની 
સુંખ્યા 

િસૂલ 
િરેલ દુંડ 
(રૂ.માું) 

પરત લેિામાું 
આિેલ 
સરિારી 
જમીન 

(ચો.મી.માું) 

(૧) (૨) (૩) (૪) (૫) (૬) (૭) (૮) (૯) (૧૦) 

દાાંતા ૧ ૦ ૪૦૪૬.૭૨ ૧ ૦ ૭૩૦૦૦૦ -- -- -- 

સ ઇગામ -- -- -- -- -- -- ૨ ૦ ૧૪૦૪૭૦ 

િુલ ૧ ૦ ૪૦૪૬.૭૨ ૧ ૦ ૭૩૦૦૦૦ ૨ ૦ ૧૪૦૪૭૦ 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાું ઔદ્યોવગિ હેતુ માટે વબનખેતી િરાિેલ જમીન અન્િયે મહેસૂલ 

અતારાાંકિતઃ ૮૫૦૦ (૦૧-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મહ ધા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ખેડા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર પ્રામાકણિ ઔદ્યોકગિ હેત  માટે 
કબનખેતી િરાવવામાાં આવેલ જમીન અન્વયે િેટલ ાં જમીન મહેસૂલ વસૂલવાન ાં બાિી છે, 

(૨) ઉકત જમીન મહેસૂલમાાં િેટલી રિમ કનયકમત જમીન મહેસૂલની અને િેટલી રિમ જમીન મહેસૂલ અકધકનયમ-
૧૮૭૯ ની િલમ ૬૫-ખ ના ખાંડ (૫) હેઠળ કનયત સમયમાાં ઉત્પાદન િે સેવા શરૂ ન િરે તો વધારાના દર મ જબ િેટલી રિમ 
વસૂલવાની થાય છે, 

(૩) ઉકત રિમ સમયસર ભરપાઇ ન િરતા હોઈ તેવા કજલ્લાવાર િેટલા ઇસમો સામે જમીન મહેસૂલના બાિી લેણા 
વસ લવા શા પગલાાં લીધા, અને 

(૪) ઉકત રિમ સમયસર વસ લાઈ તે માટે િોની િોની જવાબદારી થાય છે ?  

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) સામેલ પત્રિ મ જબ 

(૨) સામેલ પત્રિ મ જબ 
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(૩) િ લ ૪૫ ઇસમોને સાંબાંકધત તાલ િા પાંચાયત દ્વારા જમીન મહેસૂલ અકધકનયમ-૧૮૭૯ ની િલમ-૧૫૨ હેઠળ 

નોરટસ આપી વસૂલાત માટે િાયમવાહી િરવા જાણ િરેલ છે. 

 (૪) સાંબાંકધત તલાટી િમ માંત્રીશ્રી/રેવન્ય  તલાટીની 

ખેડા વજલ્લામાું ઔદ્યોવગિ હેતુ માટે વબનખેતી િરાિેલ જમીન અન્િયે મહેસૂલ 

અ.નું. તાલુિા 

બાિી મહેસૂલની રિમ 

ઉક્ત રિમ સમયસર ભરપાઈ 
ન િરતા ઈસમોની સુંખ્યા 

વનયવમત મહેસૂલની 
રિમ રૂ. 

િલમ ૬૫-ખ ના ખુંડ (૫) 
હેઠળ િધારાના દર મુજબ 

િસૂલિાપાત્ર રિમ રૂ. 
િુલ રિમ રૂ. 

૧ મહેમદાવાદ ૨૫૯૯૯ ૦ ૨૫૯૯૯ ૪ 

૨ ખેડા ૭૮૪૬૧ ૦ ૭૮૪૬૧ ૩૪ 

૩ માતર ૫૬૦૧૮૫ ૦ ૫૬૦૧૮૫ ૬ 

૪ િઠલાલ ૧૧૩૯ ૦ ૧૧૩૯ ૧ 

 િુલ ૬૬૫૭૮૪ ૦ ૬૬૫૭૮૪ ૪૫ 

-------- 

સુરેન્રનગર અને મોરબી વજલ્લામાું જમીન સુંપાદનના િળતરની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૬૩ (૦૪-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી ઋવત્સિિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ સ રેન્રનગર અને મોરબી કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન 
સાંપાદનના વળતર  બાબતે થયેલી િેટલી અપીલો પડતર છે, 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી િેટલી અપીલો એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર િેટલી અપીલોનો કનિાલ િરવામાાં આવ્યો ? 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ સ રેન્નનગર અને મોરબી કજલ્લામાાં િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન સાંપાદનના 
વળતર બાબતે થયેલી અપીલો પૈિી પડતર અપીલોની કજલ્લાવાર કવગતો નીચે મ જબ છે, 

વજલ્લો પડતર અપીલો 

સ રેન્રનગર ૨૦૯ 

મોરબી ૧ 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર અપીલો નીચે મ જબ છે, અને 

વજલ્લો 
એિ િિમ િરતા િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 
ત્રણ િિમ િરતા િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 

સ રેન્રનગર ૮૨ ૧૨૭ 

મોરબી ૧ શૂન્ય 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં સ રેન્રનગર અને મોરબી કજલ્લામાાં વર્મવાર કનિાલ થયેલ અપીલની કવગતો નીચે 
મ જબ છે. 

િિમ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું 
વનિાલ િયેલ અપીલો 

મોરબી વજલ્લામાું વનિાલ 
િયેલ અપીલો 

૨૦૧૮ ૮૪ શૂન્ય 

૨૦૧૯ ૪૧ શૂન્ય 

૨૦૨૦ ૫૩ શૂન્ય 

િુલ ૧૭૮ શૂન્ય 

-------- 
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દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબુંદર વજલ્લામાું જમીન સુંપાદનના િળતરની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૬૭ (૦૪-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન 
સાંપાદનના વળતર  બાબતે થયેલી િેટલી અપીલો પડતર છે, 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી િેટલી અપીલો એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર છે, 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર િેટલી અપીલોનો કનિાલ િરવામાાં આવ્યો, 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન સાંપાદનના 
વળતર બાબતે થયેલી અપીલો પૈિી પડતર અપીલોની કજલ્લાવાર કવગતો નીચે મ જબ છે, 

વજલ્લો પડતર અપીલો 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૫૨ 

પોરબાંદર ૯ 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર અપીલો નીચે મ જબ છે, અને 

વજલ્લો 
એિ િિમ િરતા િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 
ત્રણ િિમ િરતા િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૫૨ ૦ 

પોરબાંદર ૫ ૪ 

 (૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં વર્મવાર કનિાલ થયેલ અપીલની કવગતો 
નીચે મ જબ છે. 

િિમ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું 
વનિાલ િયેલ અપીલો 

પોરબુંદર વજલ્લામાું વનિાલ 
િયેલ અપીલો 

૨૦૧૮ ૦ ૪૯ 

૨૦૧૯ ૩ ૦ 

૨૦૨૦ ૫૭ ૩૧ 

િુલ ૬૦ ૮૦ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાું જમીન સુંપાદનના િળતરની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૮૦ (૦૪-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી અુંબરીિ ડેર (રાજ લા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન સાંપાદનના વળતર બાબત ે

થયેલી િેટલી અપીલો પડતર છે, 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી િેટલી અપીલો એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર િેટલી અપીલોનો કનિાલ િરવામાાં આવ્યો ? 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન સાંપાદનના વળતર બાબત ે
થયેલી અપીલો પૈિી નીચે મ જબની અપીલો પડતર છે, 

વજલ્લો પડતર અપીલો 

અમરેલી ૩૯૫ 
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(૨) ઉકત અપીલો પૈિી એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર અપીલો નીચે મ જબ છે, અને 

વજલ્લો 
એિ િિમ િરતા િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 
ત્રણ િિમ િરતા િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 

અમરેલી ૩૦૭ ૮૮ 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં નીચે મ જબની કવગતે િ લ-૧૧૧ અપીલોનો કનિાલ િરવામાાં આવેલ છે. 

િિમ વનિાલ િયેલ અપીલો 

૨૦૧૮ - 

૨૦૧૯ ૩૬ 

૨૦૨૦ ૭૫ 

િુલ ૧૧૧ 

-------- 

આણુંદ અને ખેડા વજલ્લામાું જમીન સુંપાદનના િળતરની અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૪૮૩ (૦૪-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી િાુંવતભાઈ સોિા પરમાર (આણાંદ): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ આણાંદ અને ખેડા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન સાંપાદનના 
વળતર બાબતે થયેલી િેટલી અપીલો પડતર છે, 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી િેટલી અપીલો એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં વર્મવાર િેટલી અપીલોનો કનિાલ િરવામાાં આવ્યો ? 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ આણાંદ અને ખેડા કજલ્લામાાં િલેકટર િચેરીઓમાાં જમીન સાંપાદનના વળતર 
બાબતે થયેલી અપીલો પૈિી પડતર અપીલોની કજલ્લાવાર કવગતો નીચે મ જબ છે.  

વજલ્લો પડતર અપીલો 

આણાંદ ૨૬૪ 

ખેડા ૨૮૦૪ 

(૨) ઉકત અપીલો પૈિી એિ વર્મ અને ત્રણ વર્મ િરતાાં વધ  સમયથી પડતર અપીલો નીચે મ જબ છે, અને 

વજલ્લો 
એિ િિમ િતાું િધુ સમયિી 

પડતર અપીલો 
ત્રણ િિમ િરતાું િધુ 

સમયિી પડતર અપીલો 

આણાંદ ૫ ૨૫૯ 

ખેડા શૂન્ય ૨૮૦૪ 

(૩) ઉકત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં આણાંદ અને ખેડા કજલ્લામાાં વર્મવાર કનિાલ થયેલ અપીલની કવગતો નીચે મ જબ છે.  

િિમ 
આણુંદ વજલ્લામાું 

વનિાલ િયેલ અપીલો 
ખેડા વજલ્લામાું વનિાલ 

િયેલ અપીલો 

૨૦૧૮ શૂન્ય શૂન્ય 

૨૦૧૯ શૂન્ય શૂન્ય 

૨૦૨૦ શૂન્ય શૂન્ય 

િુલ શૂન્ય શૂન્ય 

-------- 
દસક્રોઈ તાલુિામાું ખેડૂતોને િતા અન્યાયની િકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૧૮ (૧૫-૦૬-૨૦૨૧) શ્રી ઈન્રવજતવસુંહ પરમાર (મહ ધા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં મોજ.ે નવાપ રા, તા.દસક્રોઈ, કજ.અમદાવાદના સરિારી રેિડમ  
ગાયબ િરી ખેડૂતોને અન્યાય બાબતની િેટલી ફરરયાદો મળી, અને 

(૨) ઉકત ફરરયાદ અન્વયે શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 
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મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં મોજ.ે નવાપ રા, તા. દસક્રોઈ, કજ. અમદાવાદના બ્લોિ 
નાં.૫૫, ૫૬, ૬૧ તથા ૬૨ વાળી જમીન મણીભાઈ શાનાભાઈ ઠાિોરને કવરમગામ પ્રાાંતશ્રીના હ િમ નાં.જમીન/નવાપ રા/૧ 
તારીખ.૩૦-૧૦-૧૯૭૧થી રૂ.૫૭૯૫-૨૫ પસૈા લઈ આપવા હ િમ થયેલ હોવાન ાં જણાવી અરજદારશ્રી બળવાંતભાઈ મણીભાઈ 
ઠાિોર, રહે. નવાપ રા (બેટડા) પો. ટીંબા, તા. દસક્રોઈ તથા માન. ધારાસભ્યશ્રી ઈન્રકજતકસાંહ નટવરકસાંહ પરમાર સાહેબ 
(૧૧૮-મહ ધા) તરફથી િ લ-૮ (આઠ) વખત રજૂઆત મળેલ છે.  

(૨) અરજદાર તરફથી િરેલ અરજી તથા  માન.ધારાસભ્યશ્રીની રજૂઆત સાથે પ્રાાંત અકધિારીશ્રી કવરમગામના હ િમ 
નાં.જમીન/નવાપ રા-૧ તા.૩૦-૧૦-૧૯૭૧ નો હ િમ જ ેમામલતદારશ્રી દસક્રોઈના તા.૧૪-૦૯-૧૯૭૨ના પત્રમાાં જણાવેલ પ્રાાંત 
અકધિારીશ્રી કવરમગામના નાંબર જમીન/વશી.૨૧૭૫ તા.૧૩-૦૭-૧૯૭૨ના હ િમની િોઈ નિલ રજૂ થયેલ નથી તેમજ 
િલેકટરશ્રીના રેિડે ગા.ન.નાં. ૬ માાં આવા હ િમોની િોઈ નોંધ પણ થયેલ નરહ હોવાથી જમીન ગ્રાન્ટ િરવાના મૂળ હ િમો મળી આવેલ 
ન હોઈ જમીનમાાં માાંગણી મ જબ દાખલ િરી શિાય તેમ નથી. 

-------- 

ગાુંધીનગર શહેરના રહેણાુંિના પ્લોટમાું િોમશીયલ પ્રિૃવત્ત 

અતારાાંકિતઃ ૮૮૮૭ (૦૭-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય માગમ અને મિાન મુંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ગાાંધીનગર શહેરમાાં સેિટરવાર રાહતદરની જમીનો લઈ 
િોમશીયલ ઉપયોગ િરતા અને હેત ફેર અાંગેના િેટલા િેસો પિડવામાાં આવ્યા,  

(૨) ગ નારહત પ્રવૃકિ િરનારા સામે શા પગલાાં લેવાયા, અને 

(૩) રહેણાાંિના પ્લોટમાાં હેત ફેરના કિથસામાાં િોમશીયલ પ્રવૃકિ બાંધ િરવા શી િાયમવાહી થઈ ? 

માગમ અને મિાન મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ઉકત કથથકતએ આ પ્રિારે િોઈ સવે િરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) અને (૩)  પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

ગાુંધીનગર શહેરમાું રહેણાુંિના મિાનોમાું િાવણવજ્યિ પ્રિૃવત્તઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૧૧ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય માગમ અને મિાન મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૦ની કથથકતએ ગાાંધીનગર શહેરમાાં મોટાભાગના સેિટરોમાાં રહેણાાંિ મિાનોમાાં વાકણકજ્યિ 
પ્રવૃકિઓ મોટા પાયે ચાલી રહી છે, તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) ઉકત કથથકતએ સેિટરવાર મ ખ્યત્વે િઈ િઈ વાકણકજ્યિ પ્રવૃકિઓ ચાલે છે, અને 

(૩) આવી વાકણકજ્યિ પ્રવૃકિઓ બાંધ િરાવવા શા પગલાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

માગમ અને મિાન મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ઉકત કથથકતએ આ પ્રિારે િોઈ સવે િરવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) અને (૩)  પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજ્યમાું રાષ્ટ્ર ીય િૃધ્ધ પેન્શન યોજનાની પડતર અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૨૦ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ધ પેન્શન યોજના અન્વયે િેટલી અરજીઓ 
પડતર છે, 
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(૨) અરજીઓ પડતર રહેવાના મ ખ્ય શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉકત પડતર અરજીઓ કયાાં સ ધીમાાં માંજૂર િરવામાાં આવનાર છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી  : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રાષ્ટ્ર ીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના અન્વયે નીચેની અરજીઓ 
પડતર હતી. 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની વથિવતએ 

પડતર અરજીઓ 

૧ અમદાવાદ ૦ 

૨ અમરેલી ૧૩૬ 

૩ આણાંદ ૨૯ 

૪ અરવલ્લી ૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૫૦ 

૬ ભરૂચ ૦૨ 

૭ ભાવનગર ૩૦ 

૮ બોટાદ ૦૮ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૦૨ 

૧૦ દાહોદ ૨૭ 

૧૧ ડાાંગ ૨૬ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૩ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૦ 

૧૪ ગીર સોમનાથ ૦૭ 

૧૫ જામનગર ૨૨ 

૧૬ જૂનાગઢ ૦ 

૧૭ િચ્છ ૦૯ 

૧૮ ખેડા ૩૨ 

૧૯ મહેસાણા ૫૨ 

૨૦ મરહસાગર ૦૨ 

૨૧ મોરબી ૧૧ 

૨૨ નમમદા ૧૦૯ 

૨૩ નવસારી ૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦ 

૨૫ પાટણ ૧૦૯ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૫ 

૨૭ સાબરિાાંઠા ૬૯ 

૨૮ સ રત ૩૩ 

૨૯ સ રેન્રનગર ૫૮ 

૩૦ રાજિોટ ૧૫૭ 

૩૧ તાપી ૨૩ 

૩૨ વડોદરા ૧૦ 

૩૩ વલસાડ ૦૩ 

િુલ ૧૦૫૪ 

(૨) આધાર પ રાવા અધ રા હોવાથી અને અરજીઓ મે-૨૦૨૧ના છેલ્લા અઠવારડયામાાં આવેલ હોવાથી અરજીઓ પડતર 
રહેલ. 

(૩) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ પડતર તમામ અરજીઓનો કનિાલ િરી દેવામાાં આવેલ હોઈ પ્રશ્ન ઉપકથથત 
થતો નથી. 

-------- 
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રાજ્યમાું િોવિડ-૧૯ ને િારણે અનાિ બાળિોને વિનામૂલ્યે વશિણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૩૧ (૧૦-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપ ર): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા એિ વર્મમાાં વર્મવાર રાજ્યમાાં િોકવડ-૧૯ને િારણે મૃત્ય  પામેલા  
મા-બાપના અનાથ બાળિોને કવનામૂલ્યે કશક્ષણ આપવા રાજ્ય સરિારે િોઈ  યોજના બનાવી છે િે િેમ, 

(૨) જો હા, તો તેની કવગતો શી છે, અને 

(૩) તેનો અમલ  કયારથી િરવામાાં આવેલ છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં િોકવડ-૧૯ને િારણે મૃત્ય  પામેલા મા-બાપના અનાથ બાળિોને 
કવનામૂલ્યે કશક્ષણ આપવા આ કવભાગ હેઠળ િોઈ  યોજના અમલમાાં નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજ્યમાું કિન્નરોને મિત વશિણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૨૩૭ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અન ે
અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ નામદાર સ પ્રીમ િોટમના નેશનલ લીંગલ સકવમસીસ ઓથોરીટી કવરૂધ્ધ ય કનયન 
ઓફ ઈન્ડીયાના િેસમાાં તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૪ના રોજ આપવામાાં આવેલ જજમેન્ટ અન સાર રાજ્યમાાં િેટલા કિન્નરો માટે મફત  
કશક્ષણની વ્યવથથા િરવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉકત કિન્નરોને કયાાં સ ધી મફત કશક્ષણ પ રૂાં પાડવાન ાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ કિન્નરોને મફત કશક્ષણ માટેના આદેશો/ઠરાવો કયારે બહાર પાડવામાાં આવેલ છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) મફત કશક્ષણની િોઈ યોજના અત્રે અમલમાાં નથી પરાંત  ટર ાન્સજને્ડર (કિન્નર) કવદ્યાથીઓને કપ્ર-મેટર ીિ અને 
પોથટ-મેટર ીિ કશષ્યવૃકિ આપવાની યોજના અમલમાાં છે. 

(૨) લાગ  પડત ાં નથી. 

(૩) લાગ  પડત ાં નથી. 

-------- 

રાજ્યમાું કિન્નરોને મિત વશિણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૨૪૫ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રીમતી ચુંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ નામદાર સ પ્રીમ િોટમના નેશનલ લીંગલ સકવમસીસ ઓથોરીટી કવરૂધ્ધ ય કનયન 
ઓફ ઈન્ડીયાના િેસમાાં તા.૨૦-૦૪-૨૦૧૪ના રોજ આપવામાાં આવેલ જજમેન્ટ અન સાર રાજ્યમાાં િેટલા કિન્નરો માટે મફત  
કશક્ષણની વ્યવથથા િરવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉકત કિન્નરોને કયાાં સ ધી મફત કશક્ષણ પ રૂાં પાડવાન ાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ કિન્નરોને મફત કશક્ષણ માટેના આદેશો/ઠરાવો કયારે બહાર પાડવામાાં આવેલ છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) મફત કશક્ષણની િોઈ યોજના અત્રે અમલમાાં નથી પરાંત  ટર ાન્સજને્ડર (કિન્નર) કવદ્યાથીઓને કપ્ર-મેટર ીિ અને 
પોથટ-મેટર ીિ કશષ્યવૃકિ આપવાની યોજના અમલમાાં છે. 

(૨) લાગ  પડત ાં નથી. 

(૩) લાગ  પડત ાં નથી. 

-------- 
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એનીમલ બિમ િુંટર ોલ રૂલ્સ અન્િયે રચાતી મોનીટરીંગ િમીટીમાું એસ.પી.સી.એ. ના સભ્ય 

અતારાાંકિતઃ ૯૨૬૫ (૨૯-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી િાુંવતભાઈ સોિા પરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં એનીમલ બથમ િાં ટર ોલ (ડોગ) રૂલ્સ-૨૦૦૧ અન્વયે રચાતી મોનીટરીંગ િમીટીમાાં એસ.પી.સી.એ. ના એિ 
સભ્ય ફરકજયાત મ િવાની જોગવાઈ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની કથથકતએ રાજ્યમાાં િઈ  મ્ય કનકસપાલીટી દ્વારા ઉપરોિત િકમટીમાાં 
એસ.પી.સી.એ. ના પ્રકતકનકધ કનમાયા નથી. 

(૩) તેના શા િારણો છે, અને 

(૪) આવી કનમણૂાંિ કયાાં સ ધીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૨૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) હા, જી. 

(૨) સાવલી, છોટાઉદેપ ર, ખાંભાત, બોરસદ, પેટલાદ, િરમસદ, આાંિલાવ, સોજીત્રા, અાંજાર, મ ન્રા-બારોઈ, 
માાંડવી, ધોરાજી, ભાયાવદર, મોરબી, વાાંિાનેર, હળવદ, માળીયા કમાંયાણા, જામ-જોધપ ર, કસક્કા, ઓખા, દ્વારિા, ખાંભાળીયા, 
ભાણવડ, જામરાવલ, રાણાવાવ, આમોદ, રાજપીપળા, માાંડવી, વ્યારા, સોનગઢ, પારડી, કસહોર, પાલીતાણા, તળાજા, 
ગારીયાધાર, મહ વા, વલ્લભીપ ર, રાજ લા, બગસરા, દામનગર, ચલાલા, માાંગરોળ, માણાવદર, ચોરવાડ, બાાંટવા, િોડીનાર, 
તાલાલા, સ ત્રાપાડા, વેરાવળ-પાટણ, બાવળા, સાણાંદ, ધાંધ િા, કવરમગામ, બારેજા, મહ ધા, િણજરી, ચિલાસી, િપડવાંજ, 
ડાિોર, ખેડા, િઠલાલ, મહેમદાવાદ, નડીયાદ, બરવાળા, ગઢડા, બોટાદ, લીંમડી, ધ્ાગાંધ્ા, પાટડી, થાનગઢ, ચોટીલા. 

(૩) સામાન્ય સભામાાં ઠરાવ િરવાના બાિી છે. 

(૪) સામાન્ય સભામાાં માંજૂરી મેળવી ઠરાવ થયેથી કનમણૂાંિ િરવામાાં આવશે. 

-------- 

થટેટ થલોટર હાઉસ િવમકટ દ્વારા ગેરિાયદેસર િતલખાના શોધી િાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૭૦ (૨૯-૦૭-૨૦૨૧) ડૉ. અવનલ જોિીયારા (કભલોડા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગ જરાત થટેટ થલોટર હાઉસ િકમટી દ્વારા ૨૦૧૯માાં િેટલા ગેરિાયદે િતલખાના શોધી િાઢવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી િેટલાને બાંધ િરાવવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિીના ગેરિાયદે િતલખાના કયાાં સ ધીમાાં બાંધ િરાવવામાાં આવનાર છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૨૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) શ ન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

થટેટ થલોટર હાઉસ િવમકટ દ્વારા ગેરિાયદેસર િતલખાના શોધી િાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૭૩ (૨૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) વર્મ ૨૦૨૦માાં ગ જરાત થટેટ થલોટર હાઉસ િકમટી દ્વારા િેટલા ગેરિાયદે િતલખાના શોધી િાઢવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ િેટલાને બાંધ િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિી રહેલ ગેરિાયદે િતલખાના બાંધ િરવા શી િાયમવાહી િરવામાાં આવી ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૨૪-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) શ ન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રમતગમત પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું અિસાન પામેલ િમમચારીઓને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૯૦ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપ ર): માનનીય રમતગમત, યુિા અને સાુંથિૃવતિ 
પ્રિૃવત્તઓ મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રમતગમત  પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયમીત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય 

સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ના િ લ િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે. 

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી ફરરયાદો ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત ફરરયાદોનો કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

રમતગમત, યુિા અને સાુંથિૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં રમતગમત પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં 
કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયમીત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો િરારીય 
સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ના િ લ ૨ િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે. 

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી એિ ફરરયાદ ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) વહીવટી અન િૂળતાએ ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય ચૂિવી આપવામાાં આવશે. 

-------- 

રમતગમત પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું અિસાન પામેલ િમમચારીઓને ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૬૯૨ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાુંથિૃવતિ 
પ્રિૃવત્તઓ મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ય વા, સાાંથિૃકતિ પ્રવૃકિઓ પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયમીત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો 
િરારીય સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ના િ લ િેટલા િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે. 

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 

નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી િેટલી ફરરયાદો ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) ઉકત ફરરયાદોનો કયાાં સ ધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

રમત-ગમત, યુિા અને સાુંથિૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ય વા, સાાંથિૃકતિ પ્રવૃકિઓ પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારની ફીકસ પગારની નીકત અન્વયે કનયમીત જગ્યાઓ ઉપર કનમણૂાંિ પામેલ અને પાાંચ વર્મનો 
િરારીય સમયગાળો પૂણમ િયામ પહેલા અવસાન પામેલ હોઈ, તેવા વગમ-૩ના િ લ ૨ િમમચારીઓ નોંધાયેલ છે. 

(૨) સામાન્ય વહીવટ કવભાગના તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવ મ જબ ઉકત બાબતે તેઓના વારસદારોને ઉચ્ચિ 
નાણાિીય સહાય ચૂિવવાની બાિી છે, તેવી એિ ફરરયાદ ઉકત કથથકતએ પડતર છે, અને 

(૩) વહીવટી અન િૂળતાએ ઉચ્ચિ નાણાિીય સહાય ચૂિવી આપવામાાં આવશે. 

-------- 
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યુિા અને સાુંથિૃવતિ પ્રિૃવત્તઓના પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાું અવધિારી/િમમચારીઓના પેન્શન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૨૯ (૨૩-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના): માનનીય રમત-ગમત, યુિા અને સાુંથિૃવતિ 
પ્રિૃવતઓ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ય વા અને સાાંથિૃકતિ પ્રવૃકિઓના પ્રભાગના તાબા 
હેઠળની િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારીઓ/િમમચારીઓ પૈિી િેટલા અકધિારીઓ/ 
િમમચારીઓના ઉકત કથથકતએ અવસાન થયેલ છે, 

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને સાંબાંકધત સિામાંડળ તરફથી પેન્શન ચૂિવણ શરૂ 
િરવામાાં આવેલ નથી તે ફરીયાદથી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, જો હા તો તેના િારણો શાાં છે, અને 

(૩) ઉકત કથથકતએ બાિી તમામ અકધિારીઓ/િમમચારીઓના વારસદારોને કયાાં સ ધીમાાં પેન્શનનો લાભ આપવામાાં 
આવશે ? 

રમત-ગમત, યુિા અને સાુંથિૃવતિ પ્રિૃવત્તઓ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૧-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ વર્મમાાં ય વા, સાાંથિૃકતિ પ્રવૃકિઓ પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓમાાં કજલ્લાવાર નવ-વકધમત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અકધિારી/િમમચારીઓ પૈિી ‘‘િોઈપણ’’ અકધિારી/િમમચારીઓન ાં 
ઉકત કથથકતએ અવસાન થયેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી, અને  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી 

-------- 

િીજ મિિોમાું અિથમાતના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૯૫૭૯ (૨૩-૦૩-૨૦૨૧) શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપ ર): માનનીય ઉજામમુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથથકતએ છેલ્લા બે વર્મમાાં રાજ્યમાાં વર્મવાર સરિારી, અધમસરિારી અને ખાનગી વીજ 
મથિોમાાં અિથમાતના િ લ િેટલા બનાવો બન્યા, 

(૨) તે પૈિી સરિારી, અધમસરિારી અને ખાનગી વીજ મથિોમાાં અિથમાતમાાં િેટલા વ્યકકતઓ ઘાયલ થયા અને િેટલા 
વ્યકકતઓના મૃત્ય  થયા, 

(૩) મૃત્ય  પામનારના વારસદારોને અને ઘાયલ થયેલ વ્યકકતઓને િેટલ ાં વળતર ચૂિવવામાાં આવ્ય ાં, અને 

(૪) આવા અિથમાતના બનાવો ન બને તે માટે સરિારે શી િાયમવાહી િરી ? 

ઉજામ મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથથકતએ છેલ્લા બે વર્મમાાં વર્મવાર વીજ મથિોમાાં થયેલ અિથમાતના બનાવોની કવગતો નીચે 

મ જબ છે. 

 રાજ્ય સરિાર હથતિની વીજ િાંપની ગ જરાત થટેટ ઈલેકટર ીસીટી િોપોરેશન લીમીટેડ (જીએસઈસીએલ) દ્વારા 
સાંચાલીત કવદ્ય ત મથિોમાાં અિથમાતના બનાવો. 

િિમ િુંપનીના િમચામરીઓ િોન્ટર ાક્ટરના શ્રમયોગીઓ િુલ 

૨૦૧૯ ૨૨ ૨૧ ૪૩ 

૨૦૨૦ ૧૯ ૧૨ ૩૧ 

 ખાનગી વીજ મથિોમાાં અિથમાતના િ લ ૪(ચાર) બનાવ બનેલ છે. 

(૨)  અિથમાતના બનાવોમાાં ઘાયલ થયેલ િે મૃત્ય  પામેલ વ્યકકતઓની કવગતો નીચે મ જબ છે. 

 રાજ્ય સરિાર હથતિની વીજ િાંપની ગ જરાત થટેટ ઈલેકટર ોસીટી િોપોરેશન લીમીટેડ (જીએસઈસીએલ) 
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િિમ ઘાયલ િયેલ વ્યવક્તઓની સુંખ્યા મૃત્સયુ પામેલ વ્યવક્તઓની સુંખ્યા 

િુંપનીના િમચામરીઓ િોન્ટર ાક્ટરના 
શ્રમયોગીઓ 

િુંપનીના 
િમચામરીઓ 

િોન્ટર ાક્ટરના 
શ્રમયોગીઓ 

૨૦૧૯ ૨૨ ૧૯ ૦ ૨ 

૨૦૨૦ ૧૯ ૧૨ ૦ ૦ 

 ખાનગી વીજ મથિોમાાં બનેલ અિથમાતમાાં ૫(પાાંચ) વ્યકકતઓને સામાન્ય ઈજાઓ થયેલ અને તે પૈિી, િોઈ 
વ્યકકત ગાંભીર રીતે ઘવાયેલ નથી િે મૃત્ય  પામેલ નથી. 

(૩) સરિારી, અધમસરિારી અને ખાનગી વીજ મથિોમાાં અિથમાતમાાં િોઈ િમમચારીન ાં મૃત્ય  થયેલ નથી. આથી, વીજ 
િાંપની દ્વારા વળતર ચૂિવવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

 ઉકત વીજ મથિોમાાં ઘાયલ થયેલ, િમમચારીઓને અિથમાતની સારવાર માટે ૧૦૦% દવા ખચમ અને પ રેપ રી 
માાંદગીની રજા આપવામાાં આવે છે. 

 વધ માાં, ગ જરાત થટેટ ઈલેકટર ીસીટી િોપોરેશન લીમીટેડ (જીએસઈસીએલ) દ્વારા સાંચાલીત કવદ્ય ત મથિોમાાં 

અિથમાતમાાં મૃત્ય  પામેલ િે ઘાયલ થયેલ, િોન્ટર ાકટરના શ્રમયોગીઓના કિથસામાાં વિમ  િોન્ટર ાકટના કનયમો 
અન સાર િોન્ટર ાકટર દ્વારા મૃતિના પરરવાર/શ્રમયોગીને વળતરની રિમ ચૂિવવામાાં આવે છે. વળતર ચૂિવવાની 
સાંપૂણમ જવાબદારી િોન્ટર ાકટરની રહે છે. 

(૪) આવા અિથમાતના બનાવો ન બને તે માટે િરવામાાં આવેલ િાયમવાહીની કવગતો નીચે મ જબ છે. 

(૧) અિથમાતોના તપાસ રીપોટમમાાં જણાવેલી ભલામણોને કનધામરીત સમયમાાં પ રી િરવા માટેનાાં પગલાાં લેવામાાં 
આવે છે. 

(૨) કનયમીત ધોરણે સ રક્ષાની તાલીમ બાહ્ય િ શળ સાંથથા દ્વારા આપવામાાં આવે છે. 

(૩) વીજ મથિોમાાં કવકવધ િોન્ટર ાકટ હેઠળના િામદારોને િામ શરૂ િરતા પહેલા સ રક્ષા અાંગેની તાલીમ આપવી. 

(૪) દર છ મરહને / ત્રણ મરહને થથળ પર આપાતિાલીન પરરકથથકતન ાં કનમામણ િરીને એિ વખત મોિ ડર ીલ 
િરવામાાં આવે છે. 

(૫) િામ દરમ્યાન કવકવધ યાંત્રોના ઉત્પાદરો દ્વારા આપવામાાં આવેલ સ રક્ષા િાયમપધ્ધકતન ાં પાલન િરવામાાં આવે 
છે તથા સ રક્ષા િાયમપધ્ધકતની માગમદકશમિા બનાવવામાાં આવેલ છે. 

(૬) દર ત્રણ મરહને સ રક્ષા સકમકતની મીટીંગ દરેિ વીજ મથિે મેનેજમેન્ટના સભ્યો, શ્રમયોગીના સભ્યો અને 
િામદાર ય કનયનના પ્રકતકનકધની હાજરીમાાં િરવામાાં આવે છે. 

(૭) વીજ મથિમાાં િામ િરતા તમામ િામદારો દ્વારા સ રક્ષા માટે લેવામાાં આવતા પગલાન ાં સમયાાંતરે મૂલ્યાાંિન 
િરવામાાં આવે છે. 

(૮) િામના પ્રિારને આધારીત િમમચારીઓને ઉચ્ચ ગ ણવિાવાળા સ રક્ષાના થવરક્ષણાત્મિ સાધનો પ રા 
પાડવામાાં આવે છે. 

(૯) અિથમાત સાંભકવત કવથતારોમાાં સ રક્ષાની  મારહતી આપતા બેનરો/પોથટરો પ્રદકશમત િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 
રાજ્યમાું મકહલાઓ માટે િીમેન હોથટેલો 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૨૩ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) ડૉ. અવનલ જોિીયારા (કભલોડા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ 
મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ િયા શહેરોમાાં મરહલા નોિરીયાતો તથા ઉચ્ચ અભ્યાસ િરતી 
મરહલાઓ માટે વીમેન હોથટેલો બનાવવાની જરૂરરયાત છે, અને 

(૨) ઉકત જરૂરરયાત મ જબની વીમેન હોથટેલો કયાાં સ ધીમાાં બનાવવાન ાં આયોજન છે ? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી: (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં વકિિંગ વીમેન હોથટેલ બનાવવાની િોઈ માાંગણી અત્રે મળેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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રાજ્યમાું વનરાધાર મકહલાઓ માટે આશ્રય ગૃહ બનાિિાની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૪૩ (૧૦-૦૮-૨૦૨૧) ગનેીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથથકતએ રાજ્યમાાં રહાંસાનો ભોગ બનેલી અને કનરાધાર મરહલાઓ માટે આશ્રય ગૃહ 
બનાવવાની યોજના અન્વયે િયા આશ્રય ગૃહ બનાવવાના બાિી છે, અને 

(૨) ઉકત કથથકતએ ઉકત બાિી આશ્રય ગૃહો કયાાં સ ધીમાાં બનાવવાન ાં આયોજન છે ? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૯-૨૦૨૧) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 
-------- 

અતારાુંકિત યાદીમાું સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુું નામ પ્રશ્ન ક્રમાુંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ ૯૧૬૦, ૯૬૪૫, ૯૬૮૦, ૯૭૭૪, ૯૭૮૩, 
૯૮૯૯, ૯૯૪૨, ૯૯૮૪, ૧૦૦૪૩, ૧૦૨૪૯ 

૧૦ 

૨ અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોનો કવભાગ ૯૬૫૬, ૯૭૬૩, ૯૮૨૯, ૧૦૩૩૯ ૪ 

૩ વન અને પયામવરણ કવભાગ ૯૬૯૯, ૯૭૩૨, ૯૭૭૯, ૯૭૮૫, ૧૦૦૩૮, 
૧૦૧૮૬ 

૬ 

૪ આરોગ્ય અને પરરવાર િલ્યાણ કવભાગ  ૯૧૭૦, ૯૭૪૯, ૯૭૫૦, ૯૭૯૩, ૯૮૩૬, 
૯૯૫૯, ૯૯૬૧, ૯૯૯૬, ૧૦૦૪૫, ૧૦૧૨૫, 
૧૦૧૬૩ 

૧૧ 

૫ ગૃહ કવભાગ ૯૩૧૭, ૯૩૨૯, ૯૩૩૪, ૯૩૪૩, ૯૩૫૦, 

૯૩૫૩, ૯૩૬૩, ૯૩૬૮, ૯૩૭૦, ૯૩૭૫, 
૯૩૭૮, ૯૩૮૧, ૯૩૮૩, ૯૩૯૦, ૯૪૦૩, 
૯૪૦૪, ૯૪૦૯, ૯૪૧૬, ૯૪૧૮, ૯૪૨૪, 
૯૪૨૭, ૯૪૩૧, ૯૪૩૨, ૯૪૩૬, ૯૪૩૯, 
૯૪૫૧, ૯૭૨૨, ૯૯૫૦, ૧૦૦૩૪, ૧૦૩૨૫ 

૩૦ 

૬ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૫૨૮૧, ૫૩૯૫, ૯૫૮૦ ૩ 

૭ મારહતી અને પ્રસારણ કવભાગ ૯૬૮૬, ૯૭૨૪ ૨ 

૮ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૯૭૧૮, ૯૭૫૨ ૨ 

૯ નમમદા, જળસાંપકિ, પાણી પ રવઠા અને િલ્પસર કવભાગ ૯૬૫૩, ૯૬૯૧, ૯૬૯૬, ૯૯૮૭, ૧૦૧૫૪ ૫ 

૧૦ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમામણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ ૪૫૪૨, ૮૮૬૭, ૮૯૧૭ ૩ 

૧૧ મહેસૂલ કવભાગ ૭૯૮૩, ૮૫૦૦, ૯૪૬૩, ૯૪૬૭, ૯૪૮૦, 
૯૪૮૩, ૯૬૧૮ 

૭ 

૧૨ માગમ અને મિાન કવભાગ ૮૮૮૭, ૯૮૧૧ ૨ 

૧૩ સામાકજિ ન્યાય અને અકધિારીતા કવભાગ ૯૮૨૦, ૧૦૧૩૧, ૧૦૨૩૭, ૧૦૨૪૫ ૪ 

૧૪ શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ કનમામણ કવભાગ ૯૨૬૫, ૯૯૭૦, ૯૯૭૩ ૩ 

૧૫ રમતગમત, ય વા અને સાાંથિૃકતિ પ્રવૃકિઓનો કવભાગ ૯૬૯૦, ૯૬૯૨, ૯૭૨૯ ૩ 

૧૬ ઉજામ અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ ૯૫૭૯ ૧ 

૧૭ મરહલા અને બાળ કવિાસ કવભાગ ૯૮૨૩, ૯૯૪૩ ૨ 

િુલ ૯૮ 

------ 

સરિારી મધ્યથથ મ રણાલય, ગાાંધીનગર. 


