
 

ત્રીજી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 
તારીખઃ-  
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
અવગયારમુાં સત્ર-૨૦૨૨ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

મોરબી અને િચ્છ વજલ્લામાાં ખેડૂતોને પાિવધરાણમાાં કરફાંડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૭૮ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ની કથિકતએ રાજ્યનાાં ખેડૂતોને પાિ કિરાણ સાત ટિાનાાં િોરણે મળ્યા બાદ ખેડૂતો દ્વારા 
લોનની પુરેપુરી રિમ ભયાા બાદ ૩% િેન્દ્ર સરિાર અને ૪% રાજ્ય સરિાર દ્વારા ખેડૂતોને વ્યાજમાાં રીફાંડ આપવામાાં આવે છે તે હિીિત 
સાચી છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં મોરબી અને િચ્છ કજલ્લામાાં િેટલુ રીફાંડ આપવામાાં આવ્યુાં અને િેટલા ટિા 
રીફાંડ આપવાનુાં બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ રીફાંડ બાિી રહેવાના મુખ્યત્વે િારણો શા છે ? 

સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, ખેડૂત દ્વારા જ ેતે બેંિોમાાંિી લેવામાાં આવેલ ટૂાં િી મુદતના પાિ કિરાણ પૈિી સમયસર કિરાણ પરત ભરપાઇ 
િરવામાાં આવે તેવા કિરાણ પૈિી રૂ.૩/- લાખ સુિીના કિરાણ ઉપર ૩% િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા અને ૪% રાજ્ય સરિાર દ્વારા વ્યાજ રાહત 
આપવામાાં આવે છે. 

(૨) આ યોજના અાંતર્ાત મોરબી અને િચ્છ કજલ્લાની અલર્ દરખાથતો મળતી નિી. પરાંતુ મોરબી અને િચ્છ 
કજલ્લાઓનો પણ સમાવેશ િયેલ હોય તેવી કવકવિ બેંિો તરફિી અત્રેની િચેરીને રજૂ િયેલ એિકત્રત ક્લેઇમ પૈિી િુલ રૂ.પ૭૭ િરોડ 

૨૧ લાખ ૧૩ હજાર ૯૨૬/- ની વ્યાજ રાહતની રિમ સાંબાંકિત બેંિોને ચૂિવી આપવામાાં આવેલ છે.  

જ્યારે મોરબી અને િચ્છ કજલ્લાઓનો પણ સમાવેશ િયેલ હોય તેવી કવકવિ બેંિો તરફિી છેલ્લા બે વર્ામાાં રજૂ િયેલ એિકત્રત 
ક્લેઇમ પૈિી તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૨ની કથિકત એ િુલ.૩૦૬ િરોડ ૦૧ લાખ ૭૬ હજાર ૭૩૯/- ની વ્યાજ રાહતની રિમ ચૂિવવાની 
બાિી હતી જ ે પૈિી રૂ. ૨૫૮ િરોડ ૦૯ લાખ ૮૫ હજાર ૫૦૪/- ની રિમની ચૂિવણી તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ના રોજના હુિમિી 
િરવામાાં આવેલ છે. આજની કથિકતએ હવે રૂ.૪૭ િરોડ ૯૧ લાખ ૯૧ હજાર ૨૩૫/- ચૂિવવાના રહે છે. 

(૩) બેંિો તરફિી અત્રેની િચેરીને રજૂ િયેલ એિકત્રત ક્લેઇમ ચિાસણી/પૂતાતાની િાયાવાહી હેઠળ અિવા માંજૂરીની 
િાયાવાહી હેઠળ હોવાિી રીફાંડ ચૂિવવાના બાિી રહેતાાં હોય છે. 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૧૫ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 
બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

એચબી-૧૮૦-૧ 



2 
 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૩૩ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે

ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ પાટણ અને મહેસાણા કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 
બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ પાટણ અને મહેસાણા કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૬૧ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ ર્ાાંિીનર્ર અને મહેસાણા કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 
બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ ર્ાાંિીનર્ર અને મહેસાણા કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની 
એિપણ અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૭૯ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુિા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 
બાિી છે, 
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(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ?  

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 

અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૮૧ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 

ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ સુરેન્દ્રનર્ર અને મોરબી કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 

બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ સુરેન્દ્રનર્ર અને મોરબી કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 

અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૮૭ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે

ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ જામનર્ર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ 

િરવાના બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ જામનર્ર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની 

એિપણ અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૦૩ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંર્રોળ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ જૂનાર્ઢ અને ર્ીર સોમનાિ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ 
િરવાના બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ જૂનાર્ઢ અને ર્ીર સોમનાિ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની 

એિપણ અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૧૫ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ અમરેલી અને ભાવનર્ર કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 

બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ અમરેલી અને ભાવનર્ર કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૨૬ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ આણાંદ અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ આણાંદ અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 
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મહીસાગર અને નમડદા વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૩૮ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા 
અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ મહીસાર્ર અને નમાદા કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 
બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ મહીસાર્ર અને નમાદા કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 

અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને િલસાડ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૩૬ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેડા અને વલસાડ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેડા અને વલસાડ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૪૫ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમવત ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા 
અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના 
બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 
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િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૫૧ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ વડોદરા અને ભરૂચ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના બાિી 
છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ વડોદરા અને ભરૂચ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 

અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરત અને નિસારી વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૬૦ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ સુરત અને નવસારી કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ સુરત અને નવસારી કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ 
અરજી પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

તાપી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશનિાડડ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૬૫ (૨૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ તાપી અને ડાાંર્ કજલ્લામાાં િેટલા અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાના બાિી છે, 

(૨) તે બાિી રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ બાિી અાંત્યોદય રેશન િાડા  ક્યાાં સુિીમાાં ઇથયુ િરવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ તાપી અને ડાાંર્ કજલ્લામાાં અાંત્યોદય રેશન િાડા  ઇથયુ િરવાની એિપણ અરજી 
પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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બનાસિાાંઠા અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૫૯ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી વશિાભાઈ ભુરીયા (દદયોદર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને ર્ીર સોમનાિ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા 
રેશનિાડા  િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને ર્ીર સોમનાિ કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોના િેટેર્રીવાર અને 
કજલ્લાવાર માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં બનાસિાાંઠા અને ર્ીર સોમનાિ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર 
કજલ્લાવાર તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

 રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડા  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૦ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાિનપુર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ પાટણ અને મહેસાણા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ મહેસાણા અને પાટણ કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોના િેટેર્રીવાર અને કજલ્લાવાર 
માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં મહેસાણા અને પાટણ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 
રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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ગાાંધીનગર અને જામનગર વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૨ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ ર્ાાંિીનર્ર અને જામનર્ર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  
િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ ર્ાાંિીનર્ર અને જામનર્ર કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોના િેટેર્રીવાર અને 
કજલ્લાવાર માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં ર્ાાંિીનર્ર અને જામનર્ર કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર 
કજલ્લાવાર તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 
રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

મોરબી અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૫ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ મોરબી અને જૂનાર્ઢ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  
િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ મોરબી અને જૂનાર્ઢ કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોની િેટેર્રીવાર અને કજલ્લાવાર 
માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં મોરબી અને જૂનાર્ઢ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 
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(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 

િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 

રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૬ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ રાજિોટ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  
િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ રાજિોટ અને પોરબાંદર કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોની િેટેર્રીવાર અને કજલ્લાવાર 

માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં રાજિોટ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 

રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૭ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 

ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ અમરેલી અને ભાવનર્ર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  

િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 

િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 
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અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ અમરેલી અને ભાવનર્ર કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોની િેટેર્રીવાર અને 

કજલ્લાવાર માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં અમરેલી અને ભાવનર્ર કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર કજલ્લાવાર 

તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 

*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 

િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 

રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

આણાંદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૮ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે

ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ આણાંદ અને ડાાંર્ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  

િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 

િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ આણાંદ અને ડાાંર્ કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોની િેટેર્રીવાર અને કજલ્લાવાર 

માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં આણાંદ અને ડાાંર્ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર કજલ્લાવાર તિા 

વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 

*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 

િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 

રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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દાહોદ અને નિસારી વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૭૦ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ દાહોદ અને નવસારી કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  
િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ દાહોદ અને નવસારી કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોની િેટેર્રીવાર અને કજલ્લાવાર 
માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં દાહોદ અને નવસારી કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 
રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િડોદરા અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં રેશનિાડડ  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૭૩ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે

ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  

િારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડા  આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત વર્ાવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 

િરવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મુખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર કજલ્લાના રેશનિાડા  િારિોની િેટેર્રીવાર અને 

કજલ્લાવાર માદહતીનુાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વર્ામાાં વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડાિારિોનુાં િેટેર્રીવાર 

કજલ્લાવાર તિા વર્ાવાર કવર્તો દશાાવતુાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વર્ાવાર રેશનિાડા  રદ્દ િરવામાાં આવ્યા તિા તબદીલ િરવામાાં આવ્યા તેમનુાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 



12 
 

(૪) રેશનિાડા  રદ્દ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંર્ણી િયેલ અિવા મૃત્યુ િયેલ હોવાના િારણે રેશનિાડા  રદ્દ 

િરવામાાં આવેલ છે. 

  રેશનિાડા  તબદીલ િવાનુાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલુિા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં 
રેશનિાડા  તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

જામજોધપુર વિિધ િાયડિારી સહિારી માંડળીમાાં ચાલતા ડીઝલ પાંપની તપાસ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૧૮ (૨૫-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા 
અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) જામનર્ર કજલ્લાની જામજોિપુર કવવિ િાયાિારી સહિારી માંડળીમાાં ચાલતા િન્દ્ઝયુમર ડીઝલ પાંપ ઉપરિી િતા 
કબન અકિિૃત ડીઝલના વેચાણ સાંબાંિમાાં ર્ાાંિીનર્રિી પુરવઠા ટીમ દ્વારા તા.૨૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ તપાસ િરતાાં તેમાાં જણાવેલ 
ક્ષકતઓ સાંબાંિમાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ શી િાયાવાહી િરી,  

(૨) જો િાયાવાહી િરવાની બાિી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉક્ત િાયાવાહી ક્યાાં સુિીમાાં પૂણા િરવામાાં આવશે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) જામનર્ર કજલ્લાની જામજોિપુર કવવિ િાયાિારી સહિારી માંડળીમાાં ચાલતા િન્દ્ઝયુમર ડીઝલ પાંપ ઉપર 
ર્ાાંિીનર્રિી પુરવઠા ટીમ દ્વારા તા.૨૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ તપાસમાાં જણાયેલ ક્ષકતઓ બાબતે કજલ્લા પુરવઠા અકિિારીશ્રી, 
જામનર્રને યોગ્ય કનયમાનુસાર પર્લા ભરવા જણાવેલ, જ ેઅન્દ્વયે કજલ્લા પુરવઠા અકિિારીશ્રી, જામનર્ર દ્વારા તપાસમાાં જણાયેલ 

ક્ષકતઓને ધ્યાને લઈ, એથસાર ઓઈલ િાંપનીને સદર િન્દ્ઝયુમર ડીઝલ પાંપ પર, તાત્િાકલિ પર્લાાં ભરવા સૂચનાઓ આપવામાાં 
આવેલ છે.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) ઉપર (૧) મુજબ. 

-------- 

રાજ્યમાાં માઇગ્રેટરી (યાયાિર) પક્ષીઓનુાં સાંરક્ષણ 

અતારાાંકિતઃ ૯૭૪૭ (૧૪-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય િન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િયા કવથતારોમાાં માઇગ્રેટરી (યાયાવર) પક્ષીઓની વસાહતો નોંિાઇ છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કવથતારોને રકક્ષત િરવા તિા તેના કવિાસ માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા શુાં આયોજન િરેલ છે, 

અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કવથતારમાાં માઇગ્રેટરી (યાયાવર) પક્ષીઓના સાંરક્ષણ અને તેનો કશિાર ન િાય તે માટે શાાં 

પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) જામનર્ર, સુરેન્દ્રનર્ર, બનાસિાાંઠા,જૂનાર્ઢ, વડોદરા, િચ્છ, રાજિોટ અને અમદાવાદ કજલ્લાના કવથતારોમાાં 

માઇગ્રેટરી (યાયાવર) પક્ષીઓની વસાહતો નોંિાઇ છે, 

(૨) અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કવથતારોને રકક્ષત િરવા તિા તેના કવિાસ માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબ 

આયોજન િરેલ છે. 

૧. નળસરોવર, િોળ, િચ્છના નાન-મોટા રણને અભયારણ્ય અને તરીિે જાહેર િરવામાાં આવેલ છે. 

૨. વડોદરા કજલ્લાના વઢવાણા તળાવને રામસર સાઇટનો દરજ્જો આપી પક્ષીઓના સાંવિાન અને સાંરક્ષણની િામર્ીરી 
િરવામાાં આવે છે. 
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૩. યાયાવર પક્ષીઓની વસાહતના રક્ષણ માટે કે્ષકત્રય થટાફ દ્વારા સતત ફેરણાં િરવામાાં આવે છે, ઉપરાાંત બહોળી પ્રકસકિ 

િરાવતા સમાચારપત્રોમાાં જાહેર ખબર આપી તિા યાયાવર પક્ષી સદહત તમામ વન્દ્યજીવોના સાંરક્ષણ માટે જનજારૃ્કત ઉભી િરવામાાં 
આવે છે.   

૪. યાયાવર પક્ષી સદહત તમામ વન્દ્યજીવોના અપરાિની બાતમી, રેથક્યુ તિા ફદરયાદ મેળવવા માટે ૮૩૨૦૦૦૨૦૦૦ 
હેલ્પલાઇન નાંબર િાયારત િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

રાજ્યમાાં િન્દ્ય પ્રાણીઓનુાં સાંરક્ષણ 

અતારાાંકિતઃ ૯૯૧૫ (૨૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િયા વન્દ્ય પ્રાણીની વથતી કચાંતાજનિ રીતે ઘટી રહી છે, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત વન્દ્ય પ્રાણીની વથતી વિારવા અને તેનુાં સાંરક્ષણ િરવા સરિારે શુાં આયોજન િયુું છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ર્ીિ અને ઘોરાડની સાંખ્યા ઘટી છે. 

(૨) ર્ીિની વથતી વિારવા સાંરક્ષણ માટે લીિેલ પર્લાાંની કવર્તોઃ- 

 ર્ીિના સાંરક્ષણ અને સાંવિાન માટે ર્ીિના આવાસોના મેપીંર્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ર્ીિના રાતવાસા, માળા, ખોરાિની જગ્યાઓ, નજીિના જળાશયો વરે્રે આવાસ થિળો દશાાવતા 

નક્શાઓ તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. 

 પશુઓને આપવામાાં આવતી ડાયક્લોફેનેિ દવાનો ઉપયોર્ ન િરવા પશુપાલિોને સમજાવવામાાં આવે છે. 

 ખેડૂતોના ખેતરમાાં ર્ીિ દ્વારા બનાવવામાાં આવતા માળાિી તિા નુિશાન માટે વળતરની રિમ ચૂિવવામાાં 

આવે છે. 

 ર્ીિના ખોરાિ માટે મૃત પશુઓ રાખવા માટે પ્લેટફોમા બનાવવામાાં આવેલ છે. મૃતઢોર પ્લેટફોમા ઉપર મુિી 

શિાય તેમજ પાણી પીવા માટે હવાડા બનાવવામાાં આવેલ છે. 

 લોિ જારૃ્કતના ભાર્રૂપે ર્ીિ બચાવો સાઈનેઝ બોડા  બનાવવામાાં આવેલ છે. 

 રહેઠાણ માટે મોટા વૃક્ષોની જાળવણી િરવામાાં આવે છે. 

 જારૃ્કત માટે સેકમનાર, કશકબર તિા પેમ્ફ્લેટ પ્રકસિ િરી પ્રચાર-પ્રસાર િરવામાાં આવે છે. 

 ર્ીિોના સાંવિાન માટે મલ્ટી થટેિ હોલ્ડસા ઓરીએન્દ્ટેશન પ્રોગ્રામ યોજવામાાં આવે છે. 

 લોિોમાાં જારૃ્કત લાવવા સતત થટાફ દ્વારા લોિોને માર્ાદશાન આપવામાાં આવે છે. 

 ઘોરાડની વથતી વિારવા અને સાંરક્ષણ માટે લીિેલ પર્લાાંની કવર્તોઃ- 

 ઘોરાડ પક્ષીના સાંરક્ષણ માટે વર્ા ૨૦૧૪ િી દરિવરી પ્લાન અમલમાાં મુિવામાાં આવેલ છે. 

 ઘોરાડ વસાહત કવથતારની સુિારણા િરવામાાં આવે છે. 

 આ કવથતારોને ચેઈનલીંિ ફેન્દ્સીંર્િી સુરકક્ષત િરવામાાં આવેલ છે. 

 ખોરાિ-પાણીની સુકવિા, િુતરાઓનુાં ખસીિરણ તિા જન જારૃ્કતના િામો િરવામાાં આવેલ છે. 

 ભારત સરિારશ્રીના ઘોરાડના પુનઃ વસન માટે િેકપ્ટવ કિદડાંર્ પ્રોગ્રામમાાં રુ્જરાતને ભાર્ીદાર બનાવવામાાં 
આવેલ છે.  

-------- 
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ગીર અભ્યારણ્યમાાં અનઅવધિૃત પ્રિેશ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૦૩૧ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંર્રોળ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ર્ીર અભ્યારણ્ય અને નેશનલ પાિામાાં સન ૨૦૧૯માાં િેટલી વ્યકક્તઓએ 
અનઅકિિૃત પ્રવેશ િયો, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તેઓની સામે શાાં પર્લાાં લેવાયા, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત અભ્યારણ્યમાાં રે્રિાયદે પ્રવેશ અટિાવવા શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની કથિકતએ ર્ીર અભ્યારણ્યમાાં ૨૨૪ વ્યકક્તઓ અને નેશનલ પાિામાાં ૩ વ્યકક્તઓ, એમ 

િુલ-૨૨૭ વ્યકક્તઓએ સને ૨૦૧૯માાં અનઅકિિૃત પ્રવેશ િયો. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તેઓની સામે વન્દ્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકિકનયમ-૧૯૭૨ અન્દ્વયે કનયમોનુસારની િાયાવાહી 
િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩)  

 રે્રિાયદેસર પ્રવેશ અટિાવવા વન્દ્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકિકનયમ-૧૯૭૨ અન્દ્વયે િાયદેસરની િાયાવાહી 
હાિ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ર્ીર જાંર્લમાાં િોઇપણ રે્રિાયદેસર િૃત્ય અટિાવવા માટે તમામ કે્ષકત્રય થટાફને વોિીટોિી, વાહનો, 
હકિયાર જવેા સાિનોિી સરઢ િરવામાાં આવેલ છે. 

 કે્ષકત્રય થટાફ દ્વારા જાંર્લ કવથતારમાાં તેમજ તેને સાંલગ્ન બોડા ર કવથતારોમાાં સઘન ફેરણા િરવામાાં આવેલ છે. 

 જાંર્લ કવથતારમાાં આવેલ િેટલાિ ચેિીંર્ નાિાઓ ઉપર સી.સી.ટીવી િેમેરા લર્ાડવામાાં આવેલ છે. 

 જાંર્લ કવથતારમાાં આવેલ િેટલાિ ચેિીંર્ નાિાઓ ઉપર સી.સી.ટીવી િેમેરા લર્ાડવામાાં આવેલ છે. 

 રે્રિાયદેસર િૃત્યને રોિવા માટે જ ે તે કવભાર્ના લર્ત િાયાકે્ષત્રના અભયારણ્ય બોડા રના ર્ામોમાાં 

વન્દ્યપ્રાણી કમત્રોની કનમણૂિ િરવામાાં આવેલ છે. 

 લોિોમાાં જારૃ્તતા ફેલાવવા નેચર અજ્યુિેશન િેમ્ફપ, મીટીંર્ો, રેડીયો ટોિ કવરે્રેનો ઉપયોર્ િરવામાાં 
આવેલ છે.  

-------- 

રાજ્યના અભ્યારણ્યોમાાં ગેરિાયદે િૃક્ષો િાપિાની ઘટનાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૨૦ (૧૦-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (િાનેરા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ામાાં રાજ્યના અભ્યારણ્યોમાાં રે્રિાયદે વૃક્ષો િાપનારા િેટલા 
ઈસમોની િરપિડ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ આરોપીઓ સામે શી િાયાવાહી હાિ િરાઈ, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત ઘટનાઓ ન બને તે માટે શી વ્યવથિા િરવામાાં આવી છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧)  

અ.નાં. િર્ડ ધરપિડ િરિામાાં આિેલ ઈસમોની સાંખ્યા 

૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯  ૯૭ 

૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ ૧૭૫ 

૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ ૧૩૧ 

િુલ ૪૦૩ 



15 
 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ આરોપીઓ સામે ભારતીય વન અકિકનયમ-૧૯૨૭ તિા વન્દ્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ)  

અકિકનયમ-૧૯૭૨ હેઠળ િાયદેસરની િાયાવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત ઘટનાઓ ન બને તે માટે નીચે મુજબ વ્યવથિા િરવામાાં આવેલ છે. 

 ક્ષેત્રીય થટાફને વોિીટોિી, વાહનો, હકિયાર, ટેબ્લેટ જવેા સાિનોિી સજ્જ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ક્ષેત્રીય થટાફ દ્વારા સઘન ફેરણાં િરવામાાં આવે છે. 

 િેટલાાંિ ચેિીંર્ નાિાઓ ઉપર સીસીટીવી િેમેરા લર્ાડવામાાં આવેલ છે. 

 જાંર્લ કવથતારમાાં બોડા ર પર આવલે ર્ામડાઓમાાં વન્દ્યપ્રાણી કમત્રોની ભરતી િરવામાાં આવેલ છે. 

 રે્રિાયદેસર િૃત્ય િરતા પિડાઇ જાય તો રુ્ન્દ્હેર્ારો સામે રુ્ન્દ્હો નોંિીને િાયદેસરની િાયાવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

 લોિજારૃ્કતના િાયો િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

િચ્છના ઘુડખર અભયારણ્યમાાં સેટલમેન્દ્ટની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૩૩૪ (૧૧-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છના ઘુડખર અભ્યાણ્યમાાં સવે અને સેટલમેન્દ્ટની િામર્ીરી પડતર છે ત ે
હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત િામર્ીરી પડતર રહેવાની શાાં િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત િામર્ીરી ક્યાાં સુિીમાાં પૂણા િરવાનુાં આયોજન છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) અને (૨) કવશાળ કવથતારમાાં અને હક્કદાવાની વિુ સાંખ્યાના િારણે ઘુડખર અભ્યાણ્યમાાં સેટલમેન્દ્ટની 
િામર્ીરીમાાં વિુ સમય વ્યતીત િયેલ છે. 

(૩) શક્ય તેટલુાં જલદીિી. 

-------- 

િચ્છમાાં ઘોરાડ પક્ષી અભ્યારણ્યમાાં ઘોરાડ પક્ષીની િસ્તી 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૪૩૮ (૦૨-૦૯-૨૦૨૧) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છમાાં આવેલ ગ્રેટ ઈન્દ્ડીયન બથટાડા  (ઘોરાડ) પક્ષીના અભ્યારણ્યમાાં 
એિપણ ઘોરાડ પક્ષી બચવા પામ્ફયુાં નિી તે હિીિત સાચી છે, અને 

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

(૩) ઉક્ત પક્ષીને પુનઃ વસાવવા શાાં પર્લાાં લેવામાાં આવ્યા ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના જી, તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ ઘોરાડ પક્ષીના અભ્યારણ્ય તિા વસાહત કવથતારમાાં ૪ (ચાર) ઘોરાડ 
પક્ષી જોવા મળેલ છે. 

(૨) લારુ્ પડતુાં નિી. 

(૩)  

 ઘોરાડ પક્ષીના સાંરક્ષણ માટે વર્ા ૨૦૧૪ િી રીિવરી પ્લાન અમલમાાં મુિવામાાં આવેલ છે. 

 ઘોરાડ વસાહત કવથતારની સુિારણા િરવામાાં આવે છે. 
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 આ કવથતારને ચેઈનલીિ ફેકન્દ્સાંર્િી સુરકક્ષત િરવામાાં આવેલ છે. 

 ખોરાિ-પાણીની સુકવિા, િુતરાઓનુાં ખસીિરણ તિા જન જારૃ્કતના િામો િરવામાાં આવેલ છે. 

 ભારત સરિારશ્રીના ઘોરાડના પુનઃ વસન માટે િેકપ્ટવ કિડીંર્ પ્રોગ્રામમાાં રુ્જરાતને ભાર્ીદાર બનાવવામાાં આવેલ 
છે.  

-------- 

િેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફથી મળેલ સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૬૭૩ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િાવન્દ્તભાઇ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૭-૧૮ના નાણાિીય વર્ામાાં રાજ્યમાાં વેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફિી િેટલી સહાય મળી, 

(૨) મળેલ સહાયનો રાજ્યમાાં ક્યા ક્યા વેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે શી િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) મળેલ સહાય પૈિી િેટલી રિમ તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૧ની કથિકતએ ક્યા િારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) સને ૨૦૧૭-૧૮ના નાણાિીય વર્ામાાં રાજ્યમાાં વેટલેન્દ્ડ સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફિી િોઇ સહાય મળી 
નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

િેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફથી મળેલ સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૭૨૬ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૨૦-૨૧ના નાણાિીય વર્ામાાં રાજ્યમાાં વેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફિી િેટલી સહાય મળી, 

(૨) મળેલ સહાયનો રાજ્યમાાં ક્યા ક્યા વેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે શી િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) મળેલ સહાય પૈિી િેટલી રિમ તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૧ની કથિકતએ ક્યા િારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) સને ૨૦૨૦-૨૧ના નાણાિીય વર્ામાાં રાજ્યમાાં વેટલેન્દ્ડ સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફિી િોઇ સહાય મળી નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

િેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફથી મળેલ સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૭૩૦ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૮-૧૯ના નાણાિીય વર્ામાાં રાજ્યમાાં વેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફિી િેટલી સહાય મળી, 

(૨) મળેલ સહાયનો રાજ્યમાાં ક્યા ક્યા વેટલેન્દ્ડના સાંરક્ષણ માટે શી િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) મળેલ સહાય પૈિી િેટલી રિમ તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૧ની કથિકતએ ક્યા િારણોસર વણવપરાયેલ રહી ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) સને ૨૦૧૮-૧૯ના નાણાિીય વર્ામાાં રાજ્યમાાં વેટલેન્દ્ડ સાંરક્ષણ માટે િેન્દ્ર સરિાર તરફિી િોઇ સહાય મળી નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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રાજ્યમાાં આિેલ હાથીઓના મેકડિલ ચેિ અપ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૮૫ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા હાિી છે, 

(૨) હાિીના મેડીિલ ચેિ અપ વર્ામાાં ક્યારે ક્યારે િરવામાાં આવે છે, 

(૩) ઉક્ત તમામ હાિીઓના વર્ા-૨૦૨૦ અને વર્ા-૨૦૨૧ દરકમયાન ક્યારે ક્યારે મેદડિલ ચેિ અપ િરવામાાં 
આવ્યા, અને 

(૪)  ઉક્ત પૈિીના બાિી રહેલ હાિીઓના મેદડિલ ચેિ અપ ક્યારે િરવામાાં આવનાર છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર હાિી નીચે મુજબ છે. 

અ.નાં. વજલ્લો હાથીની સાંખ્યા 

૧ વડોદરા ૦૨ 

૨ અમદાવાદ ૧૬ 

૩ જામનર્ર ૧૦૮ 

૪ મોરબી ૦૨ 

(૨) દર વર્ે એિવાર તિા હાિીને એિ થિળેિી બીજા થિળે વાહતુિ િરતા પહેલા મેદડિલ ચેિ અપ િરાવવામાાં આવ ે
છે. 

(૩) ઉક્ત તમામ હાિીઓના વર્ા ૨૦૨૦માાં તા. ૧૧-૦૩-૨૦૨૦ િી તા. ૧૫-૧૨-૨૦૨૦ દરમ્ફયાન તિા વર્ા 
૨૦૨૧માાં તા. ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ િી તા. ૦૬-૦૭-૨૦૨૧ દરમ્ફયાન મેદડિલ ચેિ અપ િરાવવામાાં આવ્યા.  

(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

યાયાિર પક્ષીઓનો અભ્યાસ પ્રોજકે્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૯૧ (૧૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) યાયાવર પક્ષીઓના અભ્યાસ પ્રોજકે્ટની બોમ્ફબે નેચરલ દહથટર ી સોસાયટીને તા.૦૩-૦૮-૨૦૧૬ના રોજ માંજૂરી 

અપાઇ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ પ્રોજકે્ટ અન્દ્વયે શી િામર્ીરી િઇ અને તેના રીપોટા  સરિારને ક્યારે મળ્યા, અને 

(૩) રીપોટામાાં યાયાવર પક્ષીના સાંરક્ષણ માટે શી ભલામણો િરાઇ છે અને સરિારે તા. ૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ 
િેટલી ભલામણોનો અમલ િયો છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) સદરહુ પ્રોજકે્ટ અન્દ્વયે નીચે મુજબ િાયાવાહી િરવામાાં આવી. 

 િૂલ-૧૫૬૬ યાયાવર પક્ષીઓને રીંર્ િરવામાાં આવ્યા. 

 નળ સરોવર અને િોળ અભયારણ્યના થટાફને તાલીમ આપવામાાં આવી. 

તા. ૧૮-૧૧-૨૦૨૦ના રોજ બોમ્ફબે નેચરલ દહથટર ી સોસાયટી તરફિી અહેવાલ મળેલ છે. 

(૩) સદરહુ રીપોટામાાં પક્ષી સાંરક્ષણ માટે િોઇ ભલામણ િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 
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ગીર જાંગલ બહાર ખુલ્લા િુિાઓને સુરવક્ષત િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૧૯ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી નથાભાઇ પટેલ (િાનેરા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ ર્ીર જાંર્લ બહારના ૧૦ કિ.મી. રેવન્દ્યુ કવથતારમાાં િેટલા ખુલ્લા િૂવા આવેલ છે, 

(૨) તે તમામે પેરાપેટ વોલિી સુરકક્ષત િરવા શી િાયાવાહી િઇ છે, અને 

(૩) તે ક્યાાં સુિીમાાં સુરકક્ષત િરશે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ ર્ીર જાંર્લ બહારના ૧૦ કિ.મી રેવન્દ્યુ કવથતારમાાં અાંદાજીત િુલ ૬૯૯૨ ખુલ્લા 
િુવાઓ આવેલ છે. 

(૨) રેવન્દ્યુ કવથતારમાાં અસુરકક્ષત ખુલ્લા િુવાઓને સુરકક્ષત િરવાની િામર્ીરીને ટોચ અગ્રતા આપી, િુવા સુરકક્ષત િરવા 
માટે ખેડૂતો પોતે અિવા િોન્દ્ટર ાક્ટરો દ્વારા MOU િરી ભૌકતિ તેમજ નાણાિીય લક્ષયાાંિની મયાાદામાાં પ્રવતામાન કનયમોનુસાર વન 
કવભાર્ દ્વારા િાયાવાહી આવે છે.  

(૩) ખુલ્લા િુવા સુરકક્ષત િરવાની િામર્ીરી એ સતત ચાલતી િામર્ીરી છે. ઉપલબ્િ બજટે પ્રમાણે િાયાવાહી િરવામાાં 
આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ગીધની િસ્તી ગણતરી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૩૨ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાિનપુર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ર્ીિની છેલ્લી ર્ણતરી ક્યારે યોજાઇ, 

(૨) આ ર્ણતરી મુજબ ર્ીિની િેટલી વથતી કજલ્લાવાર જોવા મળી, અને  

(૩) ર્ીિની વથતી વિારવા શા પર્લા લેવામાાં આવ્યા ? 

િન માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ર્ીિની છેલ્લી વથતી ર્ણતરી સને-૨૦૧૮માાં યોજાઈ. 

(૨) આ ર્ણતરી મુજબ ર્ીિની વથતી કજલ્લાવાર નીચે મુજબ જોવા મળેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લા છેલ્લા િસ્તી અાંદાજ (જૂન-૨૦૧૮) 

મુજબ ગીધની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૫૦ 

૨ અમરેલી ૨૭ 

૩ આણાંદ ૯૪ 

૪ અરવલ્લી ૦૦ 

૫ બનાસિાાંઠા ૭૯ 

૬ ભરૂચ ૦૦ 

૭ ભાવનર્ર ૮૮ 

૮ બોટાદ ૦૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦૦ 

૧૦ દાહોદ ૦૦ 

૧૧ ડાાંર્ ૦૮ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦૦ 

૧૩ ર્ાાંિીનર્ર ૧૦ 

૧૪ ર્ીર સોમનાિ ૧૬ 

૧૫ જામનર્ર ૦૦ 

૧૬ જુનાર્ઢ ૧૪૭ 

૧૭ િચ્છ ૪૪ 



19 
 

ક્રમ વજલ્લા છેલ્લા િસ્તી અાંદાજ (જૂન-૨૦૧૮) 
મુજબ ગીધની સાંખ્યા 

૧૮ ખેડા ૦૦ 

૧૯ મહીસાર્ર ૨૧ 

૨૦ મહેસાણા ૫૯ 

૨૧ મોરબી ૦૦ 

૨૨ નમાદા ૦૦ 

૨૩ નવસારી ૦૦ 

૨૪ પાંચમહાલ ૦૮ 

૨૫ પાટણ ૦૩ 

૨૬ પોરબાંદર ૦૦ 

૨૭ રાજિોટ ૦૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૬૩ 

૨૯ સુરત ૦૦ 

૩૦ સુરેન્દ્રનર્ર ૪૮ 

૩૧ તાપી ૦૧ 

૩૨ વડોદરા ૦૦ 

૩૩ વલસાડ ૫૪ 

(૩)  

 ર્ીિના સાંરક્ષણ અને સાંવિાન માટે ર્ીિના આવાસો મેપીંર્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ર્ીરના રાતવાસા, માળા, ખોરાિની જગ્યાઓ, નજીિના જળાશયો વરે્રે આવાસ થિળો દશાાવતા નિશાઓ તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

 પશુઓને આપવામાાં આવતી ડાયક્લોફોનીિ દવાનો ઉપયોર્ ન િરવા પશુપાલિોને સમજાવવામાાં આવે છે. 

 ખેડૂતોના ખેતરમાાં ર્ીિ દ્વારા બનાવવામાાં આવતા માળાિી િતા નુિશાન માટે વળતરની રિમ ચૂિવવામાાં આવે 

છે. 

 ર્ીિના ખોરાિ માટે મૃત પશુઓ રાખવા માટે પ્લેટફોમા ઉપર મૂિી શિાય તેમજ પાણી પીવા માટે હવાડા 

બનાવવામાાં આવેલ છે. 

 લોિ જારૃ્કતના ભાર્રૂપે ર્ીિ બચાવો સાઇનેઝ બોડા  બનાવવામાાં આવે છે. 

 રહેઠાણ માટે મોટા વૃક્ષોની જાળવણી િરવામાાં આવે છે. 

 જારૃ્કત માટે સેકમનાર, કશકબર તિા પેમ્ફફલેટ પ્રકસિ િરી પ્રચાર પ્રસાર િરવામાાં આવે છે. 

 ર્ીિોના સાંવિાન માટે મલ્ટી થટેિ હોલ્ડસા ઓરીએન્દ્ટેશન પ્રોર્ામ યોજવામાાં આવે છે. 

 લોિોમાાં જારૃ્કત લાવવા સતત થટાફ દ્વારા લોિોને માર્ાદશાન આપવામાાં આવે છે. 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લાના જળાશયો તથા પક્ષી અભયારણ્યમાાં વિદેશી પક્ષીઓના વશિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૭૦ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ામાાં વર્ાવાર પોરબાંદર નજીિ િરલી જળાશય ૧-૨-૩-૪ પાસ ે
ટોબરા ડેમ તિા જુ ાંઘા બેટ કવથતાર તેમજ પોરબાંદર કજલ્લાના છાયા-રતનપર-ઓડદર-મોિર-ટરિડા-ર્ોસા, િેશોદ (લૂાંશાળા), 
રાજપર (નવાર્ામ) નજીિના િરલી જળાશય યોજના તિા મોિર િેશોદ પાસે આવેલ પક્ષી અભ્યારણ્યમાાં િેટલા યાયાવર પક્ષીઓના 
કશિાર િયા, 

(૨) ઉક્ત વર્ાવાર રે્રિાયદેસર કશિાર િરતા િેટલા ઇસમોને પિડી પાડવામાાં આવ્યા અને તેની સામે શી િાયાવાહી 
િરવામાાં આવી, અને 
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(૩) ઉપરોક્ત જળાશયો તિા ખાસ પક્ષી અભ્યારણ્યોમાાં પક્ષીના કશિાર અટિાવવા અને તેને સાંરક્ષણ આપવા શી 

િાયાવાહી ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પક્ષીઓના કશિારના િોઇ રુ્ન્દ્હા નોંિાયેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પોરબાંદર પક્ષી અભ્યારણ્યમાાં પક્ષીઓનો કશિાર િતો નિી.  અન્દ્ય જળાશયોમાાં પક્ષીઓનો કશિાર ન િાય તે માટે 
કનયકમત પેટર ોકલાંર્ િરવામાાં આવે છે જરૂર જણાય તેવા થિળે િામચલાઉ ચોિી ઉભી િરવામાાં આવે છે. નજીિના ર્ામોના આરે્વાનો 
તિા થિાકનિ લોિોને સાિે રાખી પક્ષી સાંરક્ષણ માટે લોિ જારૃ્કતના િાયાક્રમો િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

ગીર જાંગલ વિસ્તારમાાં ગેરિાયદેસર લાયન શો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૫૮ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લાાં ત્રણ વર્ામાાં વર્ાવાર ર્ીર જાંર્લ અને આજુબાજુના કવથતારોમાાં 
રે્રિાયદેસર િેટલા લાયન શો યોજાયા,  

(૨) લાયન શોના સાંચાલિો અને ભાર્ લેનારા સામે શી િાનૂની િાયાવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) રે્રિાયદે લાયન શો બાંિ િરાવવા શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી છે ? 

િન માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ામાાં વર્ાવાર ર્ીર જાંર્લ અને આજુ-બાજુના કવથતારોમાાં 
રે્રિાયદેસર લાયન શોના નીચે કવર્તે બનાવો નોંિાયા છેઃ  

૧ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૭ 

૨ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ િી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

૦૧ 

૩ તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૧ િી 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

૦૧ 

 એિાંદરે િુલ ૦૯ 

(૨) લાયન શોના સાંચાલિો અને ભાર્ લેનારા સામે વન્દ્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકિકનયમ-૧૯૭૨ અન્દ્વયે િાયદેસરની 
િાયાવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩)  

 રે્રિાયદેસર લાયન શો બાંિ િરાવવા વન્દ્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકિકનયમ-૧૯૭૨ અન્દ્વયે િાયદેસરની િાયાવાહી 
હાિ િરવામાાં આવે છે.  

 ર્ીર જાંર્લમાાં િોઈ પણ રે્રિાયદેસર િૃત્ય અટિાવવા માટે તમામ કે્ષકત્રય થટાફને વોિીટોિી, વાહનો, હકિયાર જવેા 
સાિનોિી સુરઢ િરવામાાં આવેલ છે. ક્ષેકત્રય થટાફ દ્વારા જાંર્લ કવથતારમાાં તેમજ તેને સલાંગ્ન બોડા ર કવથતારોમાાં 
સઘન ફેરણા િરવામાાં આવે છે.  

 જાંર્લ કવથતારમાાં આવેલ ચેિીંર્ નાિાઓ ઉપર સી.સી. ટીવી િેમેરા લર્ાડવામાાં આવેલ છે. રે્રિાયદેસર િૃત્યને 

રોિવા માટે જ ે તે કવભાર્ના લર્ત િાયાકે્ષત્રના અભયારણ્ય બોડા રના ર્ામોમાાં વન્દ્યપ્રાણી કમત્રોની કનમણૂાંિ 
િરવામાાં આવેલ છે.  

 સાસણ ખાતેના પ્રવાસી જીપ્સીમાાં જી.પી.એસ. ફીટ િરી મોનીટરીંર્ િરવામાાં આવે છે. લોિોમાાં જારૃ્તતા ફેલાવવા 
નેચર એજયુિેશન િેમ્ફપ, મીટીંર્ો, રેડીયો ટોિ કવરે્રેનો ઉપયોર્ િરવામાાં આવે છે. પિડાયેલ રુ્ન્દ્હેર્ારો સામે સખ્ત 
િાયદાિીય િાયાવાહી િરવામાાં આવે છે. 

-------- 
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નળસરોિરના પક્ષીઓના સાંરક્ષણ અથે ટાસ્િફોસડ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૮૦ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) નળસરોવરના પક્ષીના સાંરક્ષણ માટે વર્ા ૨૦૧૯માાં રુ્જરાત હાઇિોટાના ઓડા રિી ટાથિફોસાની રચના િરાઇ છે તે 
હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો તેની રચના િયેિી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ટાથિફોસે શી શી િામર્ીરી િરી, 

(૩) ટાથિફોસે િેટલા પક્ષીના કશિાર િતા બચાવ્યા, અને 

(૪)  કશિાર િરતા પિડાયેલા ઇસમો સામે શી િાયાવાહી િરી ? 

િન માંત્રીશ્રી  : (૨૩-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. 

નળ સરોવરની યોગ્ય જાળવણી માટે નામ.રુ્જરાત હાઇિોટામાાં ૧૨૭/૨૦૧૭ સુઓ મોટો પીઆઇએલ જનેા અનુસાંિાને 
રાજ્ય સરિાર ધ્વારા નળસરોવરના સાંરક્ષણ અને સાંવિાન માટે તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ટાથિ ફોસાની રચના િરવામાાં આવેલ 
છે. 

(૨) ઉક્ત ટાથિફોસાની રચના િયેિી નીચે પ્રમાણે િામર્ીરી િરવામાાં આવી છે. 

•  અમદાવાદ ગ્રામ્ફય અને સુરેન્દ્રનર્ર પોલીસના સાંબાંકિત પોલીસ સબ ઇન્દ્થપેિટરશ્રીઓ સાિે પક્ષી કશિાર તેમજ 
અન્દ્ય રે્રિાયદેસરની પ્રવૃકતઓ રોિવા બાબતે સાંયુક્ત બેઠિો િરવામાાં આવે છે. તેમજ માહીતીની આપ-લે 
િરવામાાં આવે છે.  

•  નળિાાંઠાના તમામ ર્ામોના પાયાની સુકવિાનો કવિાસ િરવા માટે કવિાસની િામર્ીરીની યાદી નાયબ વન 

સાંરક્ષિશ્રી, સાણાંદ દ્વારા કજલ્લા કવિાસ અકિિારી, અમદાવાદ / સુરેન્દ્રનર્રને પૂરી પાડવામાાં આવેલ છે.  

•  પઢાર યુવાનોને નૌિાકવહાર રારા વૈિકલ્પિ રોજર્ારી પ્રાપ્ત િાય તે માટે ૩૦ બોટોની ખરીદી િરવામાાં આવેલ છે 
અને વન્દ્યજીવ લર્ત તાલીમો િરવામાાં આવેલ છે.  

•  પક્ષી રક્ષણ બાબતે િાાંઠાના ર્ામોના સાંરપાંચશ્રીઓ સાિે બેઠિ િરવામાાં આવેલ છે. અને વન્દ્યજીવ સાંરક્ષણ, 
સાંવિાન બાબતે તેઓ સાિે ચચાા કવચારણા િરવામાાં આવેલ છે.  

•  અધ્યક્ષ દ્વારા સવે અને દડમાિેશન િામર્ીરી સત્વરે પૂણા િરવા DILR સુરેન્દ્રનર્ર અને અમદાવાદને સૂચના 
આપાવમાાં આવી તેમજ સાંપાદનની િાયાવાહી સત્વરે પૂણા િરવા સૂચના િરેલ છે.  

•  વૈિકલ્પિ રોજર્ારી બાબતઃ- નળિાાંઠાના આજુબાજુમાાં હયાત જળાશયો તેમજ સરિારી ખરાબા/પડતર 
જમીનમાાં વૈિકલ્પિ માછીમારી મત્સ/ઝીંર્ાના તળાવ બનાવવા બાબતે અધ્યક્ષશ્રીએ કજલ્લા મત્થય 

અકિિારીશ્રી અમદાવાદ/ સુરેન્દ્રનર્રને સૂચના આપેલ. 

•  નળસરોવર ગ્રીન પાિાની સામે નળસરોવર કવથતારમાાં પીઆઇ િક્ષાનુાં પોકલસ થટેશન ચાલુ િરવામાાં આવેલ છે.  

•  ઓનલાઇન ટીિીટ બુકિાંર્ કસથટમનુાં અમલીિરણ િરવા સૂચન િરેલ જ ેબાબતે િાયાવાહી ર્તીમાાં છે. જ ે ટૂાં િ 
સમયમાાં ઓનલાઇન દટિીટ બુકિાંર્ પિકત કવિસાવવામાાં આવનાર છે.  

(૩) નળસરોવર ખાતે પ્રોટેક્શન માટે દર વર્ે SRP/BWH ફાળવવામાાં આવે છે. વન કવભાર્નો થટાફ અને SRP/ 
BWH ના જવાનો ૨૪ િલાિ ફેરણાં િરતાાં હોય છે. ટાથિફોસાની રચના િયા બાદ પક્ષી રક્ષણની િામર્ીરી રારા ૭૦૭ પક્ષીઓ 
કશિારની જાળોમાાંિી બચાવી િુદરતી વાતાવરણમાાં મુક્ત િરવામાાં આવેલ છે.  

(૪)  વન્દ્યજીવ ( સાંરક્ષણ ) અકિકનયમ -૧૯૭૨ અન્દ્વયે રુ્ન્દ્હો નોંિી િાયદેસરની િાયાવાહી િરવામાાં આવેલ છે . 

-------- 

ઘુડખર અભયારણ્યમાાં સેટલમેન્દ્ટની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૨૩ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ઘુડખર અભ્યારણ્યમાાં સેટલમેન્દ્ટની િામર્ીરી િેટલા સમયિી પડતર છે, 



22 
 

(૨) ઉક્ત સેટલમેન્દ્ટની િામર્ીરી પૂરી ન િવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) આ િામર્ીરી ક્યાાં સુિીમાાં પૂરી િરવામાાં આવનાર છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) અને (૨) કવશાળ કવથતાર અને હક્કદાવાની વિુ સાંખ્યાના િારણે ઘુડખર અભ્યારણ્યમાાં સેટલમેન્દ્ટની િામર્ીરીમાાં 
વિુ સમય વ્યતીત િયેલ છે. 

(૩) શક્ય તેટલુાં જલ્દી.  
-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં પ્રવતબાંવધત વિસ્તારમાાં ગેરિાયદે ખવનજ અને રેતીનુાં ઉત્ખનન  

અતારાાંકિતઃ ૯૫૭૫ (૨૨-૦૩-૨૦૨૧) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ામાાં વર્ાવાર દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં દરીયા / 
ખાડીની હાઇટાઇડ લાઇનિી ૫૦૦ મીટરના પ્રકતબાંકિત િોથટલ રેગ્યુલેશન ઝોન કવથતારમાાં રે્રિાયદેસર ખકનજ અને રેતીનુાં 
ઉત્ખનનના િેટલા કિથસાઓ સરિારને ધ્યાને આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કિથસાઓ અન્દ્વયે િેટલા ઇસમો સામે ઉક્ત કજલ્લાવાર શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત રે્રિાયદેસર પ્રવૃકિઓ બાંિ િરવા માટે સરિારે શી િાયાવાહી િરેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૦૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧)  

સમયગાળો વજલ્લા 

દેિભૂવમ દ્વારિા પોરબાંદર 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૦૯ ૩૫ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ િી  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

૦૭ ૨૪ 

િુલ ૧૬ ૫૯ 

(૨)  

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો  

િુલ 
ઇસમોની 
સાંખ્યા 

િસુલાત નોટીસ અપીલ પોલીસ ફકરયાદ 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

૧૬ ૦૭ ૫.૦૨ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧ ૧૦.૨૭ ૦૮ ૨૯.૩૭ 

 

પોરબાંદર વજલ્લો  

િુલ 
ઇસમોની 
સાંખ્યા 

િસુલાત નોટીસ અપીલ પોલીસ ફકરયાદ 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ઇસમોની 
સાંખ્યા 

રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

૫૯ ૫૯ ૩૩.૦૩ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

(૩) ઉક્ત રે્રિાયદેસર પ્રવૃકિઓ બાંિ િરવા માટે કજલ્લાઓની કે્ષત્રીય ટીમો દ્વારા અવાર-નવાર રાત્રે તમેજ દદવસના 
સમયે દદરયા કિનારા કવથતારોમાાં ચેકિાંર્ની િામર્ીરી હાિ િરવામાાં આવે છે તેમજ મરીન પોલીસ, દફસરીઝ દડપાટા મેન્દ્ટ, વન કવભાર્ને 
આ બાબતે જાણ િરી તેઓને પણ ચેકિાંર્ની િામર્ીરી િરવા જણાવવામાાં આવે છે. તેમજ રે્રિાયદેસર ખનીજ ખનન/વહન િરતા 
વાહનો/મશીનરી જપ્ત િરી સરિારશ્રીના કનયમોનુસાર દાંડિીય રિમ સમાિાન પેટે વસુલવા અાંરે્ની િાયાવાહી હાિ િરવામાાં આવેલ છે 
તેમજ દાંડિીય રિમ ન ભરપાઈ િરતા હોય તેવા ઈસમો સામે પોલીસ ફદરયાદની િાયાવાહી હાિ િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
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જુનાગઢ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજનામાાં થયેલ ગેરરીવતઓની અવધિારીઓ સામે મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૯૦૮૧ (૧૮-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંર્રોળ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથિકતએ છેલ્લા ૩ વર્ામાાં જૂનાર્ઢ કજલ્લામાાં મનરેર્ા યોજનામાાં નાણાિીય રે્રરીકત તેમજ 
વહીવટી િામર્ીરીમાાં રે્રરીકત બાબતની િેટલી ફદરયાદો સરિારને મળી, 

(૨) તે અન્દ્વયે શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) જો િાયાવાહી ન િરવામાાં આવી હોય તો તેના શાાં િારણો છે ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૪-૨૦૨૨) 

(૧) ૦૯ ફદરયાદો સરિારને મળી, 

(૨) પત્રિ-અ મુજબ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ – અ 

િર્ડ ૨૦૧૮ માાં મળેલ ફકરયાદોની વિગત 

ક્રમ  ફરીયાદ િરનારનુાં નામ અને તારીખ  ફરીયાદની વિગત  થયેલ િાયડિાહીની વિગત  

૧ જર્દીશ પુનાભાઇ ચુડાસમા 
મુ.ર્દોઇ તા. વાંિલી 

ખેતતલાવડી િયેલ ભ્રષ્ટાચાર 
બાબત  

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ નાયબ કજલ્લા પ્રોગ્રામ િો-ઓડીનેટર 
(મનરેર્ા) ના તપાસ અહેવાલ ને ધ્યાને લેતા 
ભ્રષ્ટાચાર િયેલ ન હોય તેમ જણાવેલ છે. 

િર્ડ ૨૦૧૯ માાં મળેલ ફકરયાદોની વિગત 

ક્રમ  ફરીયાદ િરનારનુાં નામ અને તારીખ  ફરીયાદની વિગત  થયેલ િાયડિાહીની વિગત  

૧ કિરીટભાઇ પટેલ, કજલ્લા અધ્યક્ષ  નરેર્ા યોજનામાાં ભ્રષ્ટાચાર બાબત. કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ અરજદારશ્રીની અરજીમાાં િરેલ માાંર્ણી 
મુજબ તા.૧૯-૦૧-૨૦૨૧ િી સદરહુ 
િમાચારીની કવસાવદર ખાતેિી માળીયા ખાતે 

બદલી િરવામાાં આવેલ છે તિા ફદરયાદ દફતરે 

િરેલ છે. 

૨ પી. વી. દેલવાડીયા, કસકનયર 
કસટીજન 

મનરેર્ા યોજનામાાં હેતુલક્ષી 
િામર્ીરી િરવા બાબત. 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ કજલ્લા િક્ષાએિી િાયાવાહી િરી અરજીનો 
કનિાલ િરેલ છે. 

૩ રાઠોડ નાનજીભાઇ કવરાભાઇ  
તા. ૨૮-૦૨-૨૦૧૯ 

ભેસાણ તાલુિાના સાાંિરોળા ર્ામે 
મનરેર્ા યોજનામાાં ભ્રષ્ટાચાર અાંરે્ની 
કનસપક્ષ તપાસ િરવા બાબત. 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ તાલુિા કવિાસ અકિિારીશ્રી, ભેસાણ ના 
તા.૨૨-૦૩-૨૦૧૯ના અહેવાલને ધ્યાને લઈ 
ફદરયાદમાાં તથ્ય ના હોય ફદરયાદ દફતરે િરવામાાં 
આવેલ છે. 

૪ વાાંિ પ્રદદપભાઇ દડુભાઇ  

તા.૨૫-૦૫-૨૦૧૯ 

જુનાર્ઢ તાલુિામાાં મનરેર્ા 

યોજનામાાં ચાલતા ભ્રષ્ટાચાર અને 
સરિારશ્રી સાિે િમાચારીઓ દ્વારા 
િરવામાાં આવતી નાણાિીય 
છેતરકપાંડી સામે તપાસ િરવા 
બાબત.  

 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 

મુજબ તાલુિા કવિાસ અકિિારીશ્રી, જુનાર્ઢના 
તા.૨૬-૦૭-૨૦૧૯ તપાસ અહેવાલને ધ્યાને 
લઈ ફરીયાદમાાં તથ્ય ન હોય ફદરયાદ દફતરે 
િરવામાાં આવેલ છે. 
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િર્ડ ૨૦૨૦ માાં મળેલ ફકરયાદોની વિગત 

ક્રમ  ફરીયાદ િરનારનુાં નામ અને તારીખ  ફરીયાદની વિગત  થયેલ િાયડિાહીની વિગત  

૧ સુરેશ વાલજીભાઇ સોલાંિી  
તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૯ 

દલીત પરીવારને સરિારી યોજના 
સહીતના લાભો આપવા બાબત. 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ તાલુિા કવિાસ અકિિારીશ્રી, વાંિલીના 
તા.૨૧-૧૧-૨૦૧૯ પત્રન ે ધ્યાને લઈ 
ફરીયાદમાાં તથ્ય ના હોય ફદરયાદ દફતરે િરવામાાં 
આવેલ છે. 

૨ કવરજીભાઇ સીદીભાઇ સોલાંિી, 
ભેસાણ. છોડવડી રોડ, ચુનાની 
ભઠી પાસે. 

૧૦૦ દદવસનુાં મજૂરી િામ આપવા 
બાબત. 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ તાલુિા કવિાસ અકિિારીશ્રી, ભેસાણના 
તા.૦૨-૦૯-૨૦૨૧ના પત્ર મુજબ અરજદારશ્રી 
દ્વારા ગ્રામ પાંચાયતને હાલ િોઇ િામની માાંર્ણી 

િરેલ નિી. 

૩ બાલુભાઇ દહરાભાઇ િટારા  
તા. ૨૫-૦૭-૨૦૨૦ 

િેશોદ તાલુિાના િાણેરી ર્ામે 
મનરેર્ાના િામમાાં િયેલ રે્રરીકત 
બાબત 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ તાલુિા કવિાસ અકિિારીશ્રી, વાંિલીના 
તા.૦૭-૧૨-૨૦૨૦ તપાસ અહેવાલને ધ્યાને 
લઈ ફરીયાદમાાં તથ્ય ના હોય ફદરયાદ દફતરે 
િરવામાાં આવેલ છે. 

૪ સી. જ.ે જાદવ, સરપાંચ, મેખડી-
ગ્રામ પાંચાયત, તા. માાંર્રોળ 

મેખડી ર્ામે મનરેર્ા યોજના હેઠળ 
બનેલ સેગ્રીરે્શન શેડના ચૂિવાના 
િરવા બાબત. 

કનયામિશ્રી, જી.ગ્રા.કવ.એ, જૂનાર્ઢના અહેવાલ 
મુજબ જી.ગ્રા.કવ.એ, જુનાર્ઢના તા.૦૪-૦૭-
૨૦૨૦ પત્રિી લર્ત ગ્રામ પાંચાયતને િામનુાં 
ચૂાંિવણાં િયેલ છે તિા તેઓને હવે િોઇ પ્રશ્ન 
રહેતો નિી. 

 -------- 

ખેડા તાલુિામાાં ગૌચર જમીન પર િરેલ દબાણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૬૨૫ (૦૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુિા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેડા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલી ર્ૌચર જમીનમાાં દબાણ િયેલ છે, 

(૨) ઉક્ત દબાણ દુર િરવા અાંરે્ તાલુિાવાર િેટલી ફદરયાદો મળી, અને 

(૩) ફદરયાદો સામે શાાં પર્લાાં ભરવામાાં આવ્યા ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) : (૩૧-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ દબાણનુાં ક્ષેત્રફળ (હે.આરે.ચો.મી.) 

૧ નડીયાદ ૦.૮૧.૯૨ 

૨ મહુિા ૦.૫૯.૦૦ 

૩ માતર ૦.૬૬.૭૭ 

(૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ મળેલ ફકરયાદની સાંખ્યા 

૧ મહુિા ૨ 

(૩) ઉક્ત મળેલ ફદરયાદો સાંબાંિે રુ્જરાત પાંચાયત અકિકનયમ-૧૯૯૩ની િલમ-૧૦૫ મુજબ િાયાવાહી િરવામાાં 
આવેલ છે. 

-------- 
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અમરેલી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં શૂન્દ્ય ગૌચર 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૫૬૫ (૦૯-૦૯-૨૦૨૧) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ અમરેલી અને રાજિોટ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િેટલા ર્ામોમાાં કબલિુલ ર્ૌચર નિી 
અિવા શૂન્દ્ય ર્ૌચર છે? 

(૨) આ ર્ામોમાાં ર્ૌચર શૂન્દ્ય િવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) શૂન્દ્ય ર્ૌચર સામે ખૂટતા ર્ૌચરની ફાળવણી ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) અમરેલી-૨૨ ર્ામોમાાં 

  રાજિોટ-૫૬ ર્ામોમાાં 

(૨) આ ર્ામોમાાં પ્રમોલરે્શન વખતિી જ ર્ૌચર નીમ િયેલ ન હોવાિી રૈ્ૌચર શૂન્દ્ય છે. 

(૩) પાંચાયત તરફિી દરખાથત મળેલ ન હોઈ હાલ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં શૂન્દ્ય ગૌચર 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૫૭૨ (૦૯-૦૯-૨૦૨૧) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ ભાવનર્ર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િેટલા ર્ામોમાાં કબલિુલ ર્ૌચર નિી અિવા 
શૂન્દ્ય ર્ૌચર છે ? 

(૨) આ ર્ામોમાાં ર્ૌચર શૂન્દ્ય િવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) શૂન્દ્ય ર્ૌચર સામે ખૂટતા ર્ૌચરની ફાળવણી ક્યાાં સુિીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ૪૮ ર્ામોમાાં 

(૨) આ ર્ામોમાાં પ્રમોલરે્શન વખતિી જ ર્ૌચર નીમ િયેલ ન હોવાિી, સીટી લીમીટમાાં સમાકવષ્ઠ િતા હોવાિી, 
બાજુના ર્ામમાાં ર્ૌચર નીમ િયેલ હોવાિી કવરે્રે િારણોસર ર્ૌચર શૂન્દ્ય છે. 

(૩) સાંબાંકિત ગ્રામ પાંચાયત તરફિી માાંર્ણી િયેલ ન હોઈ હાલ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં પશુ ચકરયાણ માટે િસ્તીનાાં પ્રમાણમાાં ગૌચર જમીન 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૭૩૩ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મહેસલૂ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્ય સરિારના પ્રથિાકપત િોરણ ૧૦૦ પ્રાણીદીઠ ર્ામમાાં ૪૦ એિર જમીન 
પશુના ચદરયાણ માટે ર્ૌચર જમીન હોવી જોઈએ તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો તે સામે ભાવનર્ર કજલ્લામાાં ઉક્ત િોરણ મુજબ તાલુિાવાર િેટલી ર્ૌચર જમીન ઉપલબ્િ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ જ ેર્ામોમાાં ર્ૌચર જમીન ઓછી છે ત્યાાં વૈિકલ્પિ જમીન ફાળવવા/નીમ િરવા માટે છેલ્લા ત્રણ 
વર્ામાાં શી િાયાવાહી િરવામાાં આવી ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૩૧-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) સામેલ પત્રિ-અ મુજબ 

(૩) જ ે ર્ામોમાાં ર્ૌચરની જમીન ઓછી છે ત્યાાં વૈિકલ્પિ જમીન ફાળવવા/નીમ િરવા ગ્રામ પાંચાયત તરફિી િોઈ 
દરખાથત મળેલ ન હોવાિી, પ્રશ્ન હાલ ઉપકથિત િતો નિી. 
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પત્રિ-અ 

તાલુિાનુાં નામ હાલ ઉપલબ્ધ ગૌચરની જમીન (હે.આરે.ચો.મી.માાં) 

ભાવનર્ર સીટી ૩૯૯-૮૧-૧૧ 

ભાવનર્ર ગ્રામ્ફય ૩૫૫૯-૦૧-૬૪ 

ઘોઘા ૩૫૩૫-૪૮-૭૮ 

કશહોર ૫૮૨૨-૭૬-૪૧ 

ઉમરાળા ૨૭૪૨-૨૯-૮૧ 

વલ્લભીપુર ૩૧૩૮-૪૦-૧૧ 

પાલીતાણા ૫૬૨૭-૩૭-૯૫ 

ર્ારીયાિર ૨૯૪૪-૩૧-૮૪ 

તળાજા ૫૭૪૨-૪૭-૧૪ 

મહુવા ૫૨૦૬-૮૮-૦૪ 

જસેર ૨૯૯૯-૮૦-૬૨ 

િુલ ૪૧૭૧૮-૬૩-૪૫ 

-------- 

સામાવજિ ન્દ્યાય અને અવધિારીતા વિભાગ હસ્તિના બોડડ/વનગમોને રાજ્ય અને િેન્દ્ર સરિારની લોન  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૧૨ (૧૭-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુિા): માનનીય સામાવજિ ન્દ્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લાાં બે વર્ામાાં સામાકજિ ન્દ્યાય અને અકિિારીતા કવભાર્ હેઠળના 

બોડા/કનર્મોમાાં બોડા/કનર્મવાર લોન પેટે િેટલી રિમ રાજ્ય સરિાર અને િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત પૈિી િેટલી રિમ વાપરવામાાં આવી, અને 

(૩) િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી, તેના િારણો શા છે ? 

સામાવજિ ન્દ્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૦૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ-(૧) મુજબ 

(૨) પત્રિ-(૨) મુજબ 

(૩) પત્રિ-(૩) મુજબ 

પત્રિ-(૧) 

ક્રમ બોડડ/વનગમનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ છેલ્લાાં બે િર્ડમાાં રાજ્ય સરિાર 
અને િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા ફાળિિામાાં આિેલ રિમ (લાખમાાં) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ફાળિેલ 
લોનની રિમ (લાખમાાં) 

િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા ફાળિેલ 
લોનની રિમ (લાખમાાં) 

૧ રુ્જરાત અનુસૂકચત જાકત કવિાસ િોપોરેશન રૂ. ૧૩૦૦.૦૦ રૂ.૧૪૪૭.૦૦ 

૨ રુ્જરાત સફાઈ િામદાર કવિાસ કનર્મ રૂ.૧૯૭૧.૫૦ રૂ.૮૧.૪૫ 

૩ ડૉ. આાંબેડિર અાંત્યોદય કવિાસ કનર્મ રૂ.૯૦૦.૦૦ - 

૪ રુ્જરાત ઠાિોર અને િોળી કવિાસ કનર્મ રૂ.૩૦૮૮.૮૧ રૂ.૧૫૦૦.૦૦ 

૫ રુ્જરાત પછાત વર્ા કવિાસ કનર્મ રૂ.૨૨૧૬.૫૫ - 

૬ રુ્જરાત ર્ોપાલિ કવિાસ કનર્મ રૂ.૨૦૧૫.૫૨ રૂ.૨૦૦.૦૦ 

૭ રુ્જરાત અલ્પસાંખ્યિ નાણા અને કવિાસ કનર્મ રૂ.૨૩૧૬.૫૫ રૂ.૭૬૪.૦૦ 

૮ રુ્જરાત કવચરતી અને કવમુક્ત જાકત કવિાસ કનર્મ રૂ.૧૮૨૯.૨૩ - 

૯ રુ્જરાત કબનઅનામત શૈક્ષકણિ અને આકિાિ કવિાસ 
કનર્મ 

રૂ.૫૪૪૪૪.૦૦ - 

૧૦ રુ્જરાત રાજ્ય કવિલાાંર્ (દદવ્યાાંર્) નાણા અને કવિાસ 
કનર્મ 

રૂ.૩૦.૭૫ - 
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પત્રિ-(૨) 

ક્રમ બોડડ/વનગમનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ િપરાયેલી રિમ 
(લાખમાાં) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
ફાળિેલ લોન પૈિી 

િપરાયેલ રિમ 
(લાખમાાં) 

િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા ફાળિેલ 
લોન પૈિી િપરાયેલ રિમ 

(લાખમાાં) 

૧ રુ્જરાત અનુસૂકચત જાકત કવિાસ િોપોરેશન ૦ ૦ 

૨ રુ્જરાત સફાઈ િામદાર કવિાસ કનર્મ ૦ રૂ.૮૧.૪૫ 

૩ ડૉ. આાંબેડિર અાંત્યોદય કવિાસ કનર્મ ૦ - 

૪ રુ્જરાત ઠાિોર અને િોળી કવિાસ કનર્મ રૂ.૩૦૮૮.૮૧ રૂ.૧૫૦૦.૦૦ 

૫ રુ્જરાત પછાત વર્ા કવિાસ કનર્મ રૂ.૧૮૦૬.૨૧ - 

૬ રુ્જરાત ર્ોપાલિ કવિાસ કનર્મ રૂ.૧૫૪૩.૪૯ રૂ. ૨૦૦.૦૦ 

૭ રુ્જરાત અલ્પસાંખ્યિ નાણા અને કવિાસ કનર્મ રૂ.૧૯૫૫.૫૩ રૂ. ૭૬૪.૦૦ 

૮ રુ્જરાત કવચરતી અને કવમુક્ત જાકત કવિાસ કનર્મ રૂ.૧૮૨૯.૨૩ - 

૯ રુ્જરાત કબનઅનામત શૈક્ષકણિ અને આકિાિ કવિાસ 
કનર્મ 

રૂ.૫૪૪૪૪.૦૦ - 

૧૦ રુ્જરાત રાજ્ય કવિલાાંર્ (દદવ્યાાંર્) નાણા અને કવિાસ 
કનર્મ 

૦ - 

પત્રિ-(૩) 

ક્રમ બોડડ/વનગમનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ િણ િપરાયેલી રિમ અને તેના િારણો 

    રિમ (લાખમાાં) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ફાળિેલ લોન પૈિી 
િપરાયેલ રિમ (લાખમાાં) 

િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા ફાળિેલ લોન પૈિી 
િપરાયેલ રિમ (લાખમાાં) 

૧ રુ્જરાત અનુસૂકચત જાકત કવિાસ 
િોપોરેશન 

 

 

રૂ. ૧૩૦૦.૦૦ 

* વતામાનપત્રમાાં જાહેરાત આપી અરજીઓ 

મેળવવામાાં આવેલા છે. જ ે ટૂાં િ સમયમાાં 
િોમ્ફપ્યુટરાઈઝડ ડર ો િરી લાભાિીઓની 
પસાંદર્ી િરવામાાં આવનાર છે. 

રૂ. ૧૪૪૭.૦૦ 

* યોજનાની ફેરબદલ માટે 

એન.એસ.એફ.ડી.સી. ને પત્ર લખેલ 
છે. જનેી માંજૂરી મળતા વહીવટી પ્રદક્રયા 
પૂરી િરી ખચા િરવામાાં આવશે. 

૨ રુ્જરાત સફાઈ િામદાર કવિાસ 
કનર્મ 

રૂ. ૧૯૭૧.૫૦ 

* ઉક્ત રિમ િોરોના મહામારીના િારણે 
વણવપરાયેલ છે. 

* વર્ા ૨૦૨૦-૨૧માાં રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
ફાળવેલ લોનની રિમ રૂ.૧૦૦૦.૦૦ 
લાખની જાહેરાત નવેમ્ફબર-૨૦૨૧માાં 
પ્રકસિ િરવામાાં આવેલ છે. અને તે અન્દ્વયે 
લાભાિી પસાંદર્ીની િાયાવાહી પ્રર્કતમાાં છે. 

* વર્ા ૨૦૨૧-૨૨માાં રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
ફાળવેલ લોનની રિમ રૂ. ૯૭૧.૫૦ની 
જાહેરાત ટૂાં િ સમયમાાં  પ્રકસિ િરવામાાં 
આવશે. 

૦ 
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ક્રમ બોડડ/વનગમનુાં નામ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ િણ િપરાયેલી રિમ અને તેના િારણો 

    રિમ (લાખમાાં) 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા ફાળિેલ લોન પૈિી 
િપરાયેલ રિમ (લાખમાાં) 

િેન્દ્ર સરિાર દ્વારા ફાળિેલ લોન પૈિી 
િપરાયેલ રિમ (લાખમાાં) 

૩ ડૉ. આાંબેડિર અાંત્યોદય કવિાસ 
કનર્મ 

રૂ. ૯૦૦.૦૦ 
* િોરોના મહામારીના િારણે સમગ્ર 
ભારતમાાં લોિડાઉન જાહેર િયેલ હોવાના 
િારણે જાહેરાત આપવામાાં આવેલ ન 
હોવાિી, આ રિમ વપરાશ િઈ શિેલ નિી, 
િોરોનાના િારણ અર્ાઉના વર્ાની 
કિરાણની પ્રદક્રયામાાં પણ લાભાિીઓને 
લોન ડોક્યુમેન્દ્ટ જમા આપવા બાબતે સમય 
વિારો આપવામાાં આવેલ હોવાિી નવી 
જાહેરાત આપી શિાયેલ નિી. 
હાલ કનર્મ પાસે ૪૧૬૯ પેન્દ્ડીર્ 
અરજીઓમાાંિી િોમ્ફપ્યુટરાઈઝડ ડર ો િરી  
રૂ. ૯૦૦.૦૦ લાખની રિમનો ઉપયોર્ 
િરવાનુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે. 

- 

૪ રુ્જરાત ઠાિોર અને િોળી કવિાસ 
કનર્મ 

૦ ૦ 

૫ રુ્જરાત પછાત વર્ા કવિાસ કનર્મ રૂ. ૪૧૦.૩૪ 

* જ ે લાભાિીઓ તરફિી સમય મયાાદામાાં 
લોન ડોક્યુમેન્દ્ટ પૂણા િરવામાાં ન આવતા 
વણવપરાયેલ ગ્રાન્દ્ટ રહેલ છે. 

- 

૬ રુ્જરાત ર્ોપાલિ કવિાસ કનર્મ રૂ. ૪૭૨.૦૩ 
* અરજદારો તરફિી લોન દથતાવેજ રજૂ 
િયેલ ન હોઈ, ગ્રાન્દ્ટ વણવપરાયેલી રહેલ 
છે. 

૦ 

૭ રુ્જરાત અલ્પસાંખ્યિ નાણા અને 
કવિાસ કનર્મ 

રૂ. ૩૬૧.૦૨ 
* િોરોનાની મહામારીના િારણે લાભાિીઓ 
દ્વારા લોન દથતાવેજીિરણની પ્રદક્રયા સમય 

મયાાદામાાં િરી શિેલ નિી. 

૦ 

૮ રુ્જરાત કવચરતી અને કવમુક્ત 
જાકત કવિાસ કનર્મ 

૦ - 

૯ રુ્જરાત કબનઅનામત શૈક્ષકણિ 
અને આકિાિ કવિાસ કનર્મ 

૦ - 

૧૦ રુ્જરાત રાજ્ય કવિલાાંર્ 
(દદવ્યાાંર્) નાણા અને કવિાસ 

કનર્મ 

રૂ.૩૦.૭૫ 
* ઉક્ત સમયર્ાળા દરમ્ફયાન રાજ્ય સરિાર 
દ્વારા જ ે રિમ ફાળવવામાાં આવેલા છે ત ે
રાષ્ટર ીય કવિલાાંર્ નાણા અને કવિાસ 
કનર્મની રિમ સામે મેચીંર્ ફાળો હોય અને 

તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ રાષ્ટર ીય 
કવિલાાંર્ નાણા અને કવિાસ કનર્મ દ્વારા 
િોઈ જ રિમ ફાળવણી િરવામાાં આવેલ ન 
હોય માટે મેચીંર્ ફાળો પણ વણવપરાયેલ 
છે. 

- 

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

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાર્ ૧૧૩૭૮ ૦૧ 

૨ અન્ન, નાર્દરિ પુરવઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોનો 
કવભાર્ 
  

૧૧૨૧૫, ૧૧૨૩૩, ૧૧૨૬૧, ૧૧૨૭૯, ૧૧૨૮૧, 
૧૧૨૮૭, ૧૧૩૦૩, ૧૧૩૧૫, ૧૧૩૨૬, ૧૧૩૩૮, 
૧૧૩૩૬, ૧૧૩૪૫, ૧૧૩૫૧, ૧૧૩૬૦, ૧૧૩૬૫, 
૧૧૫૫૯, ૧૧૫૬૦, ૧૧૫૬૨, ૧૧૫૬૫, ૧૧૫૬૬, 
૧૧૫૬૭, ૧૧૫૬૮, ૧૧૫૭૦, ૧૧૫૭૩, ૧૧૬૧૮ 

૨૫ 

૩ વન અને પયાાવરણ કવભાર્ ૯૭૪૭, ૯૯૧૫, ૧૦૦૩૧, ૧૦૧૨૦, ૧૦૩૩૪, 
૧૦૪૩૮, ૧૦૬૭૩, ૧૦૭૨૬, ૧૦૭૩૦, ૧૦૮૮૫, 
૧૦૯૯૧, ૧૧૨૧૯, ૧૧૨૩૨, ૧૧૨૭૦, ૧૧૪૫૮, 

૧૧૪૮૦, ૧૧૫૨૩ 

૧૭ 

૪ ઉદ્યોર્ અને ખાણ કવભાર્ ૯૫૭૫ ૦૧ 

૫ પાંચાયત, ગ્રામ રૃ્હ કનમાાણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાર્ ૯૦૮૧, ૧૦૬૨૫ ૦૨ 

૬ મહેસૂલ કવભાર્ ૧૦૫૬૫, ૧૦૫૭૨, ૧૦૭૩૩ ૦૩ 

૭ સામાકજિ ન્દ્યાય અને અકિિારીતા કવભાર્ ૧૧૬૧૨ ૦૧ 

િુલ ૫૦ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ાાંિીનર્ર. 



ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
અવગયારમુું સત્ર, ૨૦૨૨ 

ગુરૂિાર, તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 

શુવધધપત્રક 

પ્રથમ અતારાુંકકત યાદી 
 

અ.નં. અતારાંકિત 

પ્રશ્ન ક્રમાંિ 

પા.નં. કિગત અશુધ્ધ શુધ્ધ 

૧ ૧૧૫૭૯ ૪૦ જિાબ ખંડના પત્રિ-િમાં િલસાડ 

કજલ્લાની માહિતીમાં િુલ સામે 3 

િર્ષથી િધુ સમયની ખાલી જગ્યાઓ 

િોલમની અંકતમ રો 

૨ ૦ 

૨ ૧૧૫૮૭ ૫૬ કિર્ય સુરેન્દ્રરગર સુરેન્દ્રનગર 

 
બીજી અતારાુંકકત યાદી 

 

 

અ.નું. અતારાુંકકત 
પ્રશ્ન ક્રમાુંક 

પા.નું. વિગત અશુધધ શુધધ 

૧ ૧૧૫૩૭ ૨૮ અતારાંકિત યાદીમાં સમાિેલા પ્રશ્નો 

અને તેના જિાબોના પત્રિમાં ક્રમ-

૭માં િોલમ-૩ની ત્રીજી  
લીટી  

૧૧૫૩૪ ૧૧૫૩૭ 

 
ત્રીજી અતારાુંકકત યાદી 

અ.નું. અતારાુંકકત 

પ્રશ્ન ક્રમાુંક 

પા.નું. વિગત અશુધધ શુધધ 

૧ ૧૦૩૩૪ ૧૫ જિાબ ખંડ-૧ અને ૨માં કિશાળ કિસ્તારમાં અને કિશાળ કિસ્તાર અને 

૨ ૯૫૭૫ ૨૨ મંત્રીશ્રીનો િોદ્દો માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-

ખનીજ) 

૩ ૯૦૮૧ ૨૩ જિાબ ખંડ-૨ના પત્રિ-અમાં 

ક્રમ-૧ની ત્રીજી િોલમ 

ખેતતલાિડી ખેતતલાિડીમાં 

૪ ૧૦૫૬૫ ૨૫ મંત્રીશ્રીનો િોદ્દો માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (મહેસૂલ) 

૫ ૧૦૫૭૨ ૨૫ મંત્રીશ્રીનો િોદ્દો માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (મહેસૂલ) 

 
ચોથી અતારાુંકકત યાદી 

અ.નું. અતારાુંકકત 

પ્રશ્ન ક્રમાુંક 

પા.નું. વિગત અશુધધ શુધધ 

૧ ૧૧૬૩૧ ૯ જિાબ ખંડ-૧ની બીજી લીટી ગીર સોનાથ, ગીર સોમનાથ, 

૨ ૯૫૨૪ ૧૦ પ્રશ્નમાં  (૦૩-૦૩-૨૦૨૨) (૦૩-૦૩-૨૦૨૧) 

૩ ૧૦૪૭૨ ૫૪ જિાબ ખંડ-૨ની ચોથી લીટી િૌચર ગૌચર 

૪ ૭૮૭૮ ૫૫ પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી ધી િૂડ સેફટી સ્ટાન્દ્ડડષ  

ઓથોહરટી ઓફ ઈ કન્દ્ડયા,  

ધી ફૂડ સેફટી સ્ટાન્દ્ડડષ  ઓથોહરટી ઓફ 

ઈ કન્દ્ડયા, 

૫ ૯૨૧૫ ૫૬ પ્રશ્ન નંબર ૨૯૨૧૫ ૯૨૧૫ 

 

 




