
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
દસમુું સત્ર-૨૦૨૨ 

અતારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૮૭(ક) અન્િયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ના રોજ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂકિામાાં આિેલ 
અતારાાંવકત પ્રશ્નો અને તેના જિાબોની યાદી 

 

ઊંટોને િુરબાની આપિા તથા માુંસ માટે એક્સપોટટ   

અતારાાંવકતઃ ૯૩૩૩ (૨૯-૦૧-૨૦૨૧) શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (વસદ્ધપુર): માનનીય પશુપાલન મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની વથિવતએ ગુજરાતમાાંિી આાંધ્રપ્રદેશ અને દવિણ ભારતના અન્ય રાજ્યોમાાં માાંસ માટે તિા 

બકરી ઈદ વનવમતે્ત કુરબાની આપિા ઊંટોની ગેરકાયદેસર વનકાસ કરિામાાં આિી રહી છે, તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં કેટલા ઊંટોને વનકાસ િતા બચાિી લેિાયા,  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ આરોપીઓ સામે શી કાયષિાહી કરાઈ, અને 

(૪) ઊંટોની ગેરકાયદેસર વનકાસ રોકિા શા પગલાાં લેિાયા છે ? 

પશુપાલન મુંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાું િધારે ફી ઉઘરાિતી શાળાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૩૩૨ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાવતતભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર શૈિવણક િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ અને 

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧માાં ફી રેગ્યુલેટરી કવમટી દ્વારા જાહેર િયેલ ફી કરતાાં કઈ કઈ શાળાઓ િધુ ફી ઉઘરાિતી પકડાઈ, 

(૨) આિી શાળાઓ સામે શા પગલાાં લેિાયા, 

(૩) કઈ કઈ શાળાઓએ ઉઘરાિેલી િધુ ફી િાલીઓને પરત આપી, અને 

(૪) િધુ ફી િાલીઓને પરત ન અપાઈ હોય તો તેના કારણો શા છે અને તે ક્યાાં સુધીમાાં પરત ચૂકિિામાાં આિનાર છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર શૈિવણક િર્ષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ અને 

િર્ષ ૨૦૨૦-૨૦૨૧માાં ફી રેગ્યુલેટરી કવમટી દ્વારા જાહેર િયેલ ફી કરતાાં િધુ ફી ઉઘરાિતી પકડાયેલ શાળાઓની વિગત નીચે મુજબ 

છે. 
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ક્રમ િર્ટ વજલ્લો િધુ ઉઘરાિતી શાળાઓ 

૧. 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ ખેડા 
૧) શાાંવત એવસયાટીક થકૂલ, ખેડા 

૨) દદલ્હી પવલલક થકૂલ, આણાંદ િડતાલ, તા. નદડયાદ. વજ. ખેડા 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ ખેડા 
૧) મધર કેર ગુજરાતી માધ્યમ થકૂલ, નડીયાદ, વજ. ખેડા 

૨) દદલ્હી પવલલક થકૂલ, આણાંદ  િડતાલ, તા. નદડયાદ, વજ. ખેડા 

૨. 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ મહીસાગર શૂન્ય 

૨૦૨૦-૨૦૨૧ મહીસાગર શૂન્ય 

(૨) પત્રક ‘અ’ મુજબ. 

(૩) શાાંવત એવશયાટીક થકૂલ, ખેડા દ્વારા ત્રણ વિદ્યાિીઓને ફી પરત કરેલ છે. 

(૪) પત્રક ‘બ’ મુજબ. 

પત્રિ ‘અ’ 

ક્રમ વજલ્લો શાળાનુું નામ શાળા સામે લીધેલ પગલા 

૧. ખેડા શાાંવત એવશયાટીક થકૂલ, ખેડા વજલ્લા વશિણાવધકારીશ્રીની કચેરી ખેડા દ્વારા તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૨ના 

પત્રિી નોદટસ આપેલ છે. 

૨. ખેડા મધર કેર ગુજરાતી માધ્યમ થકૂલ, 

નડીયાદ, વજ. ખેડા 

વજલ્લા વશિણાવધકારીશ્રીની કચેરી ખેડા દ્વારા તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૨ના 

પત્રિી નોદટસ આપેલ છે. 

૩. ખેડા દદલ્હી પવલલક થકૂલ, આણાંદ 

િડતાલ, તા. નદડયાદ, વજ. ખેડા 

FRC એ શાળાની સને. ૨૦૧૭-૧૮ િી ૨૦૧૯-૨૦ના િર્ો માટે નક્કી 

કરેલ ફી સામેં કરેલ દરવ્યૂ અરજી નાં.૨૬/૨૦૧૯માાં િયેલ 

તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ અને દરવિઝન અરજી નાં. ૧૪૬/૨૦૧૯-૨૦માાં 

િયેલ તા.૧૯-૦૨-૨૦૨૧ના હુકમ સામે શાળાએ નામ. ગુજરાત 

હાઈકોટષમા એસ.સી.એ.નાં. ૭૨૩૨/૨૦૨૧ દાખલ ઉપરોક્ત હુકમો રદ 

કરિા અને તે હુકમો મુજબની કાયષિાહી કરિા સામે થટે આપિા દાદ માાંગેલ 

હતી જ ે અન્િયે નામદાર અદાલતે તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૨ના હુકમિી 

િચગાળાની રાહત આપેલ હોય શાળા સામે કોઈ પગલા લીધેલ નિી. 

પત્રિ ‘બ’ 

ક્રમ શાળાનુું નામ િધુ ફી પરત ન િરિાના િારણો 
િધુ ફી ક્યાું સુધી પરત િરિામાું આિશે 

તેની વિગત 

૧. 

શાાંવત એવશયાટીક થકૂલ, 

ખેડા 

શાળાની રજૂઆત મુજબ િર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ના 

જ ે તે સમયના આચાયષશ્રીની લાપરિાહીના 

કારણે વિદ્યાિીઓની ફી પરત કરિામાાં અસફળ 

રહ્યા છે. 

શાળાની રજૂઆત મુજબ િર્ષ-૨૦૧૯-૨૦માાં 

લીધેલ િધારાની ફીની રકમ િર્ષ-૨૦૨૧-

૨૨ના ચોિા હપ્તામાાં સરભર કરી આપિામાાં 

આિશે. જ ે વિદ્યાિીઓ શાળા છોડીને ચાલ્યા 

ગયા છે, તેિા વિદ્યાિીઓ પૈકી ત્રણ 

વિદ્યાિીઓને RTGS દ્વારા ફી પરત કરી દીધેલ 

છે. બાકીના વિદ્યાિીઓની RTGS િી ફી પરત 

કરિાની કાયષિાહી ચાલુ છે. 
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ક્રમ શાળાનુું નામ િધુ ફી પરત ન િરિાના િારણો 
િધુ ફી ક્યાું સુધી પરત િરિામાું આિશે 

તેની વિગત 

૨. 

મધર કેર ગુજરાતી 

માધ્યમ થકૂલ, 

નડીયાદ, વજ. ખેડા. 

ફી વનયમન સવમવત તરફિી વનયત કરેલ ફી નો 

હુકમ પત્ર તા.૩૧-૦૮-૨૦૨૧ના રોજ મળેલ 

છે આ હુકમ પત્ર મળતા પહેલા િાલીઓ 

પાસેિી ફી ઉઘરાિી દીધેલ હોિાિી 

શાળાના તા.૧૬-૦૨-૨૦૨૨ના પત્રિી િર્ષ-

૨૦૨૦-૨૧માાં લીધેલ િધારાની ફીની રકમ 

િાલીઓને શૈિવણક િર્ષ-૨૦૨૧-૨૨ની 

લેિામાાં આિતી ફી માાંિી સરભર કરિા 

બાાંહેધરી આપેલ છે. 

૩. 

દદલ્હી પવલલક થકૂલ, 

આણાંદ િડતાલ,  

તા. નદડયાદ, વજ. ખેડા 

નામ. ગુજરાત હાઈકોટષમાાં એસ.સી.એ 

નાં.૭૨૩૨/૨૦૨૧ દાખલ કરેલ છે જમેાાં 

નામદાર અદાલતે તા.૧૮-૦૧-૨૦૨૨ના 

રોજ િચગાળાનો હુકમ કરેલ હોિાિી િધુ 

ઉઘરાિેલ ફી પરત કરેલ નિી. 

નામદાર હાઈકોટષના ચૂકાદાને આવધન. 

-------- 

આણુંદ અને નમટદા વજલ્લાની સરિારી શાળાઓ ખાનગી સુંસ્થા/ટરસ્ટને સોંપિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૪૯૧ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાુંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં આણાંદ અને નમષદા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર કઈ સરકારી પ્રાિવમક, 
માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ ખાનગી સાંથિા/ટરથટને સોંપિામાાં આિી, 

(૨) તેના શા કારણો છે, અને 

(૩) સરકારી શાળાઓ ખાનગી સાંથિા/ટરથટને સોંપિાિી સરકારને ઉક્ત િર્ષિાર કેટલો આવિષક બોજો આવ્યો છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરત અને નિસારી વજલ્લાની સરિારી શાળાઓ ખાનગી સુંસ્થા/ટરસ્ટને સોંપિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૫૨૭ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંડિી): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં સુરત અને નિસારી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર કઈ સરકારી પ્રાિવમક, 

માધ્યવમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવમક શાળાઓ ખાનગી સાંથિા/ટરથટને સોંપિામાાં આિી, 

(૨) તેના શા કારણો છે, અને 

(૩) સરકારી શાળાઓ ખાનગી સાંથિા/ટરથટને સોંપિાિી સરકારને ઉક્ત િર્ષિાર કેટલો આવિષક બોજો આવ્યો છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 
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યુવનિવસટટીમાું ગેરરીવત આવથટિ ગોટાળા અને ભ્રષ્ટાચાર સુંબુંધી ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૫૩૨ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યની કઈ કઈ યુવનિવસષટીમાાં ગેરરીવત, આવિષક ગોટાળા 
અને ભ્રષ્ટાચાર સાંબાંધી કેટલી ફદરયાદો રાજ્ય સરકારને મળી, અને 

(૨) મળેલી ફદરયાદો સાંબાંધમાાં રાજ્ય સરકારે શા પગલાાં લીધા ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ સામેલ છે. 

(૨) તપાસ ચાલતી હોઈ, પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ ત્રણ િર્ટમાું િર્ટિાર રાજ્યની યુવનિવસટટીમાું ગેરરીવત, આવથટિ ગોટાળા અને 
ભ્રષ્ટાચાર સુંબુંધી મળેલ ફકરયાદો 

ક્રમ યુવનિવસટટીનુું નામ િુલ મળેલ રજૂઆતો 

૧ ગુજરાત યુવનિવસષટી, અમદાિાદ ૨૦ 

૨ એમ. એસ યુવનિવસષટી, િડોદરા ૯ 

૩ સૌરાષ્ટર  યુવનિવસષટી, રાજકોટ ૨ 

૪ હેમચાંદ્રાચાયષ ઉત્તર ગુજરાત યુવનિવસષટી, પાટણ ૧૯ 

૫ સરદાર પટેલ યુવનિવસષટી, િલ્લભ વિદ્યાનગર, આણાંદ ૪ 

૬ િીર નમષદ દવિણ ગુજરાત યુવનિવસષટી, સુરત ૩ 

૭ મહારાજા કૃષ્ણકુમારવસાંહજી ભાિનગર યુવનિવસષટી, ભાિનગર ૧૦ 

૮ ક્ાાંતીગુરૂ શ્યામજી કૃષ્ણિમાષ કચ્છ યુવનિવસષટી, કચ્છ ૨ 

૯ ડૉ. બાબાસાહેબ આાંબેડકર ઓપન યુવનિવસષટી, અમદાિાદ ૨ 

૧૦ ઈન્ડીયન ઈંથટીટ્યુટ ઓફ ટીચસષ એજ્યુકેશન, સેક્ટર-૧૫, ગાાંધીનગર ૨ 

૧૧ વચલ્ડરન યુવનિવસષટી, સેક્ટર-૨૦, ગાાંધીનગર ૭ 

૧૨ શ્રી સોમનાિ સાંથકૃત યુવનિવસષટી, િેરાિળ ૪ 

૧૩ ભક્ત કિી નરવસાંહ મહેતા યુવનિવસષટી, જૂનાગઢ ૪ 

૧૪ શ્રી ગોવિાંદ ગુરૂ યુવનિવસષટી, ગોધરા ૧ 

 િુલ ૮૯ 

-------- 

રાજ્યમાું ખાદ્યતેલમાું ભાિ િધારો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૬૬૨ (૨૮-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (િાાંકાનેર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની સુરક્ષા બાબત મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં સીંગતેલ, કપાવસયા તેલ, તલ તેલ, સયૂષમુખીનુાં તેલ, પામોલીન 
તેલ સદહત ખાદ્ય તેલના ભાિમાાં િર્ષ અને માસિાર કેટલો િધારો નોંધાયો, 

(૨) ખાદ્યતેલના ભાિમાાં િધારો િિાના કારણો શાાં છે ? અને 

(૩) ભાિ કાબુમાાં રાખિા સરકારે શાાં પગલાાં લીધા ? 
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અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા મુંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં રાજ્યમાાં છૂટક (૧ વક.ગ્રા) સીંગતેલ, કપાવસયા તેલ, સૂયષમુખીનુાં 

તેલ, પામોલીન તેલના િર્ષિાર અને માસિાર ભાિ દશાષિતુાં પત્રક-૧ અને પત્રક-૨ આ સાિે સામેલ છે. 

જ્યારે તલના તેલનો ભાિ અાંગે ભારત સરકારની યાદીમાાં ન હોિાિી વિગતો ઉપલલધ નિી. 

(૨) કોવિડ-૧૯ િૈવિક મહામારીના કપરા સમયમાાં ખાદ્ય તેલોના ઉત્પાદન એકમોમાાં કામ કરતા મજૂરોની અછતની 

સમથયા, કાચા માલની ખરીદી, માલ પદરિહનની મુશ્કેલી વિગેરે કારણોને લીધે થિાવનક અને રાષ્ટર ીય બજારોમાાં ખાદ્ય તેલના ભાિોમાાં 

વિપરીત અસર િિા પામેલ છે. 

તદ્દઉપરાાંત આાંતરરાષ્ટર ીય બજારોમાાં ખાદ્ય તેલ અને તેલીબીયા, ખાસ કરીને પામોલીન તેલના ભાિોમાાં િતા િધારાની સીધી 

અસર થિાવનક બજારોમાાં અન્ય તમામ તેલોમાાં જોિા મળેલ છે. 

દેશની ખાદ્યતેલની કુલ જરૂદરયાતના આશરે ૫૦ િી ૬૦ ટકા ખાદ્યતેલ આયાત કરિામાાં આિે છે. 

જમેાાં મુખ્યત્િે પામોલીન, સોયાબીન અને સૂયષમુખી તેલ આયાત કરિામાાં આિે છે. 

છેલ્લા અાંદાવજત બે િર્ષ દરમ્યાન િૈવિક બજારોમાાં પામોલીન સદહતના આયાતી તેલોના ભાિમાાં િધારો િિા પામેલ છે. 

આમ, િૈવિક બજારોમાાં ખાદ્ય તેલોના ભાિોમાાં નોંધપાત્ર િધારો િયેલ હોિાિી તેની વિપરીત અસર થિાવનક બજારોમાાં 

પડિાિી ભાિિધારો નોંધાયેલ છે. 

(૩) સીંગતેલ, કપાવસયા તેલ, સૂયષમુખીનુાં તેલ, પામોલીન તેલ સદહતના ખાદ્યતેલના ભાિો અાંકુશમાાં રાખિા ભારત 

સરકાર દ્વારા જરૂરી સૂચના, પદરપત્રો બહાર પાડિામાાં આિે છે અને તે હેઠળ જરૂરી સૂચના, પદરપત્રો રાજ્ય સરકાર દ્વારા જરૂર પડે ત્યારે 

ભાિ િધારો રોકિા બહાર પાડિામાાં આિે છે. 

રાષ્ટર ીય થતરે ભારત સરકાર દ્વારા આયાતી કુ્ડ સોયાબીન તેલ, પામોલીન તેલ અને સનફ્લાિર તેલ પરનો ૧૫ ટકા િેરો 

ઘટાડીને ૧૦ ટકા કરેલ અને ત્યાર બાદ ઘટાડીને ૨.૫ ટકા કરેલ છે. 

જમેાાં ઓક્ટોબર-૨૦૨૧માાં ફરીિી િધુ ઘટાડો કરીને ‘‘શૂન્ય’’ કરિામાાં આવ્યો છે. 

ભારત સરકાર દ્વારા આયાતી રીફાઈન્ડ પામોલીન તેલને ‘‘પ્રવતબાંવધત’’ કેટેગરીમાાંિી ‘‘મુક્ત’’ કેટેગરીમાાં મુકિામાાં આિેલ 

છે. 

ભારત સરકાર દ્વારા ખાદ્યતેલમાાં આત્મવનભષર બનિા માટે તાજતેરમાાં ‘‘રાષ્ટર ીય ખાદ્ય તેલ વમશન’’ની જાહેરાત કરી છે. જ ે

દેશમાાં તેલીબીયાનુાં ઉત્પાદન િધારી ખાદ્ય તેલમાાં આત્મવનભષર િિા માટેનુાં નોંધપાત્ર પગલુાં પુરિાર િશે. 

ખાદ્યતેલોની ગેરકાયદેસરની સાંગ્રહખોરી રોકિા ખાદ્યતેલના ઉત્પાદકો અને િેપારીઓ પાસેના ખાદ્યતેલના સાપ્તાદહક જથ્િાની 

વિગતો માટે ભારત સરકારનુાં પોટષલ કાયષરત કરિામાાં આિેલ છે. 

જમેાાં વજલ્લા થતરેિી જથ્િાની વિગતો દશાષિિા માટેની જરૂરી સૂચના આપિામાાં આિેલ છે. 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર વિતરણ વ્યિથિા હેઠળ િર્ષમાાં બે િખત જન્માષ્ટમી અને દદિાળીના તહેિારો દરમ્યાન બીપીએલ 

અને અાંત્યોદય રેશનકાડષધારકોને રીફાઈન્ડ કપાસીયા તેલના પાઉચનુાં રાહત દરે (મુક્ત બજારના િતષમાન ભાિિી નીચા દરે) કાડષ દીઠ 

૧ લીટર પ્રમાણે વિતરણ કરિામાાં આિે છે. જમેાાં િર્ષ ૨૦૨૧-૨૨િી આ યોજનાનો વ્યાપ બમણો કરીને ઉપર જણાિેલ કાડષધારકો 

વસિાયના રાષ્ટર ીય અન્ન સલામવત કાયદા-૨૦૧૩ (એનએફએસએ) હેઠળ સમાવિષ્ટ તમામ કુટુાંબોને આિરી લઈ િર્ષમાાં બે િખત 

જન્માષ્ટમી અને દદિાળીના તહેિારો દરમ્યાન રીફાઈન્ડ કપાસીયા તેલના પાઉચનુાં રાહત દરે (મુક્ત બજારના િતષમાન ભાિિી નીચા 

દરે) કાડષ દીઠ ૧ લીટર પ્રમાણે વિતરણ કરિામાાં આિે છે. 

િર્ષ ૨૦૨૦ દરમ્યાન અાંદાવજત કુલ ૭૫.૩૦ લાખ (પાંચોતેર લાખ ત્રીસ હજાર) પાઉચનુાં વિતરણ કરિામાાં આિેલ છે. 

િર્ષ ૨૦૨૧ દરમ્યાન અાંદાવજત કુલ ૧૩૦.૫૦ લાખ (એક સો ત્રીસ લાખ પચાસ હજાર) પાઉચનુાં વિતરણ કરિામાાં આિેલ છે. 
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પત્રિ-૧ 

(િર્ટ ૨૦૧૯-૨૦૨૦) 
ગુજરાતના ખાદ્યતેલ છુટિ ભાિ 

(એિમ દીઠ ૧ કિલોનો ભાિ) રૂવપયામાું    (નિેમ્બર-૨૦૧૯ થી ઓક્ટોબર-૨૦૨૧)  

ક્રમ 

નું 

િર્ટ 

૨૦૧૯-૨૦૨૦ 

સીંગતેલ  

રૂ. 

િધારો/ 

ઘટાડો રૂ. 

િપાવસયા 

તેલ રૂ. 

િધારો/ 

ઘટાડો રૂ. 

પામોલીન 

તેલ રૂ. 

િધારો/ 

ઘટાડો રૂ. 

સનફ્લાિર 

તેલ રૂ. 

િધારો/ 

ઘટાડો રૂ. 

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

(૧) નિેમ્બર-૨૦૧૯ ૧૦૫ - ૮૫ - ૭૧ - ૮૫ - 

(૨) દડસેમ્બર-૨૦૧૯ ૧૦૬ ૧ ૮૬ ૧ ૭૨ ૧ ૮૫ ૦ 

(૩) જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ ૧૦૭ ૧ ૮૭ ૧ ૭૪ ૨ ૮૬ ૧ 

(૪) ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ ૧૦૯ ૨ ૮૮ ૧ ૭૬ ૨ ૮૭ ૧ 

(૫) માચષ-૨૦૨૦ ૧૧૭ ૮ ૮૯ ૧ ૭૭ ૧ ૮૯ ૨ 

(૬) એવપ્રલ-૨૦૨૦ ૧૩૨ ૧૫ ૯૭ ૮ ૭૯ ૨ ૯૨ ૩ 

(૭) મે-૨૦૨૦ ૧૪૦ ૮ ૧૦૦ ૩ ૮૧ ૨ ૯૫ ૩ 

(૮) જૂન-૨૦૨૦ ૧૪૨ ૨ ૧૦૦ ૦ ૮૧ ૦ ૯૬ ૧ 

(૯) જુલાઈ-૨૦૨૦ ૧૪૩ ૧ ૯૯ -૧ ૮૨ ૧ ૯૬ ૧ 

(૧૦) ઓગથટ-૨૦૨૦ ૧૪૩ ૦ ૯૮ -૧ ૮૩ ૧ ૯૮ ૨ 

(૧૧) સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૦ ૧૪૨ -૧ ૯૮ ૦ ૮૫ ૨ ૯૯ ૧ 

(૧૨) ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ ૧૪૩ ૧ ૯૯ ૧ ૮૬ ૧ ૧૦૧ ૨ 

(સ્ત્રોતઃ પીડીએસ સાઈટના દૈવનિ ભાિના ડેટા ઉપરથી સરેરાશ ભાિ) 

પત્રિ-૨ 

(િર્ટ ૨૦૨૦-૨૦૨૧) 

ગુજરાતના ખાદ્યતેલ છુટિ ભાિ 

(એિમ દીઠ ૧ કિલોનો ભાિ) રૂવપયામાું    (નિેમ્બર-૨૦૨૦ થી ઓક્ટોબર-૨૦૨૧) 

ક્રમ નું 
િર્ટ  

૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
સીંગતેલ 

રૂ. 
િધારો/ 
ઘટાડો રૂ. 

િપાવસયા 
તેલ રૂ. 

િધારો/ 
ઘટાડો રૂ. 

પામોલીન 
તેલ રૂ. 

િધારો/ 
ઘટાડો રૂ. 

સનફ્લાિર 
તેલ રૂ. 

િધારો/ 
ઘટાડો રૂ. 

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

(૧) નિેમ્બર-૨૦૨૦ ૧૪૫ ૨ ૧૦૦ ૧ ૮૭ ૧ ૧૦૨ ૧ 

(૨) દડસેમ્બર-૨૦૨૦ ૧૪૯ ૪ ૧૦૪ ૪ ૯૧ ૪ ૧૦૪ ૨ 

(૩) જાન્યુઆરી-૨૦૨૧ ૧૫૭ ૮ ૧૦૬ ૨ ૧૦૪ ૧૩ ૧૧૦ ૬ 

(૪) ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૧ ૧૫૭ ૦ ૧૦૭ ૧ ૧૦૫ ૧ ૧૧૦ ૦ 

(૫) માચષ-૨૦૨૧ ૧૬૪ ૭ ૧૧૨ ૫ ૧૧૧ ૬ ૧૧૩ ૩ 

(૬) એવપ્રલ-૨૦૨૧ ૧૬૨ -૨ ૧૧૭ ૫ ૧૦૮ -૩ ૧૧૫ ૨ 

(૭) મે-૨૦૨૧ ૧૫૭ -૫ ૧૨૦ ૩ ૯૯ -૯ ૧૨૦ ૫ 

(૮) જૂન-૨૦૨૧ ૧૫૮ ૧ ૧૨૫ ૫ ૧૦૨ ૩ ૧૨૩ ૩ 

(૯) જુલાઈ-૨૦૨૧ ૧૫૯ ૧ ૧૨૮ ૩ ૧૦૩ ૧ ૧૨૬ ૩ 

(૧૦) ઓગથટ-૨૦૨૧ ૧૬૦ ૧ ૧૩૦ ૨ ૧૦૪ ૧ ૧૨૬ ૦ 

(૧૧) સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧ ૧૬૨ ૨ ૧૩૨ ૨ ૧૦૭ ૩ ૧૨૭ ૧ 

(૧૨) ઓક્ટોબર-૨૦૨૧ ૧૬૩ ૧ ૧૫૧ ૧૯ ૧૦૮ ૧ ૧૩૪ ૭ 

(સ્ત્રોતઃ પીડીએસ સાઈટના દૈવનિ ભાિના ડેટા ઉપરથી સરેરાશ ભાિ) 

-------- 

રાજ્યમાું સસ્તા અનાજનુું બારોબાર િેચાણ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૨૭ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય અન્ન અને નાગકરિ પૂરિઠા મુંત્રીશ્રી 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર સથતા અનાજનો કેટલો પૂરિઠો 
બારોબાર િેચાઈ જતા પકડાયો, 

(૨) આ ગુનાદહત પ્રિૃવત્તમાાં સાંડોિાયેલા ઈસમો સામે શી કાનૂની કાયષિાહી કરાઈ, અને 

(૩) આિી ઘટનાઓ રોકિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 
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અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા મુંત્રીશ્રી  : (૧૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં ઘઉં-૨૨૧.૦૫૧ મે.ટન, ચોખા-૯૩.૧૬૧ મે.ટનનો 
સથતા અનાજનો પુરિઠો બારોબાર ગેરકાયદેસર સાંગ્રહ િતા/પદરિહન િતા પકડાયેલ છે. જનેી િર્ષિાર અને વજલ્લાિાર વિગતો દશાષિતુાં 
પત્રક નાં.૦૧ િી ૦૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) આ ગુનાદહત પ્રિૃવત્તમાાં સાંડોિાયેલા જણાયેલ ઈસમો સામે કાનૂની કાયષિાહી હેઠળ પોલીસ ફદરયાદ દાખલ કરિામાાં 
આિેલ છે.  

(૩) આિી ઘટનાઓ રોકિા માટે નીચે મુજબની કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે. 

૧. રાજ્યના વજલ્લા/તાલુકા થતરે વજલ્લા પુરિઠા અવધકારીશ્રી, મામલતદારશ્રી દ્વારા વિતરણ અાંગે સતત મોનીટરીંગ 
કરિામાાં આિે છે. 

૨. િાજબી ભાિની દુકાનોની દર માસે આકવથમક અને વનયવમત ધોરણે તેમજ ફદરયાદ અને માદહતીના આધારે 
તપાસણી કરિામાાં આિે  છે. તપાસણી દરમ્યાન જણાયેલ િવતઓ સાંદભે ગુણદોર્ ચકાસીને વનયમોનુસાર સિમ 

અવધકારીશ્રી દ્વારા કાયષિાહી કરિામાાં આિે છે. 

૩. ભારતીય ખાદ્ય વનગમના ગોડાઉનિી ગુજરાત રાજ્ય નાગદરક પુરિઠા વનગમના ગોડાઉન સુધી જથ્િો પદરિહન 
કરતા ટર ાન્સપોટષ  િાહનો તિા નાગદરક પૂરિઠા વનગમના ગોડાઉનિી િાજબી ભાિની દુકાન સુધી ડોર થટેપ 
દડલીિરીિી જથ્િો પહોંચાડિા માટે ઉપયોગમાાં લેિાતા િાહનોનુાં જીપીએસ ટરે કીંગિી મોનીટરીંગ કરિામાાં આિે છે. 

૪. ગુજરાત રાજ્ય નાગદરક પુરિઠા વનગમના ગોડાઉનમાાં આિક/જાિક તિા ઉપલલધ રહેતા જથ્િાનુાં રીયલ ટાઈમ 
મોનીટરીંગ કરિામાાં આિે છે. 

૫. લાભાિીઓને મળિાપાત્ર જથ્િો આધાર બેઈઝ્  ડ બાયોમેટર ીક ઓિેન્ટીકેશનિી મળે તે માટેની વિતરણ પદ્ધવત 
અમલમાાં મૂકિામાાં આિેલ છે. 

૬. િાજબી ભાિની દુકાનિી કાડષધારકોને વિતરણ િતાાં જથ્િાની દેખરેખ માટે ગ્રામ્ય તકેદારી સવમવતના સભ્યોની 
વનમણૂક કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

અ.નું. િર્ટ/સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન બારોબાર 

ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ થતા/પકરિહન થતા પિડાયેલ જથ્થાની વિગત 

આ.ચી.િ જથ્થો (મે.ટન) કિુંમત (રૂા.) 

૧ અમદાિાદ વજલ્લો ૦ ૦ ૦ 

૨ અમદાિાદ શહેર 
ઘઉં ૪૧.૯૧૪ ૮૬૧૩૪ 

ચોખા ૧૯.૦૪૪ ૫૭૦૩૩ 

૩ અમરેલી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૪ અરિલ્લી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૫ આણાંદ ઘઉં ૦.૫૦૦ ૯૭૫૦ 

૬ બનાસકાાંઠા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૯ ભાિનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૦ છોટાઉદેપુર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૨ દાહોદ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૫ ગીર સોમનાિ ઘઉં ૦.૪૦૦ ૭૨૦૦ 



8 
 

અ.નું. િર્ટ/સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન બારોબાર 

ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ થતા/પકરિહન થતા પિડાયેલ જથ્થાની વિગત 

આ.ચી.િ જથ્થો (મે.ટન) કિુંમત (રૂા.) 

૧૬ જામનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૭ જૂનાગઢ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૮ ખેડા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૯ કચ્છ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૦ મહેસાણા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૧ મહીસાગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૨ મોરબી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૩ નિસારી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૪ નમષદા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૬ પાટણ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૮ રાજકોટ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૯ સાબરકાાંઠા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૦ સુરત ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૧ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૨ તાપી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૩ િડોદરા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૪ િલસાડ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

 
િુલ 

ઘઉં ૪૨.૮૧૪ ૧૦૩૦૮૪ 

 ચોખા ૧૯.૦૪૪ ૫૭૦૩૩ 

પત્રિ-૨ 

અ.નું. િર્ટ/સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ દરમ્યાન બારોબાર 

ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ થતા/પકરિહન થતા પિડાયેલ જથ્થાની વિગત 

આ.ચી.િ જથ્થો (મે.ટન) કિુંમત (રૂા.) 

૧ અમદાિાદ વજલ્લો ૦ ૦ ૦ 

૨ અમદાિાદ શહેર 
ઘઉં ૨૫.૭૫૪ ૫૧૫૦૭ 

ચોખા ૩.૯૮૫ ૧૧૯૯૫ 

૩ અમરેલી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૪ અરિલ્લી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૫ આણાંદ ઘઉં ૨.૫૦૦ ૪૦૦૦૦ 

૬ બનાસકાાંઠા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૯ ભાિનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૦ છોટાઉદેપુર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૨ દાહોદ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 
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અ.નું. િર્ટ/સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ દરમ્યાન બારોબાર 

ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ થતા/પકરિહન થતા પિડાયેલ જથ્થાની વિગત 

આ.ચી.િ જથ્થો (મે.ટન) કિુંમત (રૂા.) 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૬ જામનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૭ જૂનાગઢ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૮ ખેડા 
ઘઉં ૧૧.૪૬૬ ૨૨૯૩૧ 

ચોખા ૫.૦૧૯ ૧૫૦૫૬ 

૧૯ કચ્છ 
ઘઉં ૫.૨૦૦ ૧૦૪૦૦૦ 

ચોખા ૪.૪૦૦ ૯૪૨૦૦ 

૨૦ મહેસાણા 
ઘઉં ૯.૯૦૦ ૩૫૮૦૦ 

ચોખા ૧.૦૫૦ ૨૪૧૫૦ 

૨૧ મહીસાગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૨ મોરબી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૩ નિસારી 
ધઉં ૯.૧૬૬ ૩૨૦૧૭ 

ચોખા ૯.૨૮૫ ૨૪૮૫૫ 

૨૪ નમષદા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૬ પાટણ 
ઘઉં ૨૦.૦૪૦ ૩૩૭૬૫૦ 

ચોખા ૧૨.૮૫૦ ૨૫૮૦૦૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૮ રાજકોટ ચોખા ૨.૩૫૦ ૮૯૩૦૦ 

૨૯ સાબરકાાંઠા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૦ સુરત ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૧ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૨ તાપી ઘઉં ૨.૫૫૦ ૩૮૨૫૦ 

૩૩ િડોદરા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૪ િલસાડ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

 
િુલ 

ઘઉં ૮૬.૫૭૬ ૬૬૨૧૫૫ 

 ચોખા ૩૭.૯૩૯ ૫૧૭૫૫૬ 

પત્રિ-૩ 

અ.નું. િર્ટ/સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન બારોબાર 

ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ થતા/પકરિહન થતા પિડાયેલ જથ્થાની વિગત 

આ.ચી.િ જથ્થો (મે.ટન) કિુંમત (રૂા.) 

૧ અમદાિાદ વજલ્લો ૦ ૦ ૦ 

૨ અમદાિાદ શહેર 
ઘઉં ૧૨.૨૯૪ ૧૨૦૦૬૩ 

ચોખા ૪.૯૨૮ ૫૦૪૫૩ 

૩ અમરેલી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 
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અ.નું. િર્ટ/સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન બારોબાર 

ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ થતા/પકરિહન થતા પિડાયેલ જથ્થાની વિગત 

આ.ચી.િ જથ્થો (મે.ટન) કિુંમત (રૂા.) 

૪ અરિલ્લી ઘઉં ૩.૩૫૦ ૧૦૦૫૦ 

૫ આણાંદ ઘઉં ૨.૬૫૫ ૫૩૦૮૦ 

૬ બનાસકાાંઠા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૯ ભાિનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૦ છોટાઉદેપુર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૨ દાહોદ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૬ જામનગર ચોખા ૧૫.૦૫૦ ૨૨૫૭૫૦ 

૧૭ જૂનાગઢ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૮ ખેડા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૧૯ કચ્છ ઘઉં ૮.૮૫૦ ૧૪૧૬૦૦ 

૨૦ મહેસાણા ઘઉં ૧૧.૨૫૦ ૨૧૩૭૫૦ 

૨૧ મહીસાગર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૨ મોરબી ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૩ નિસારી 
ઘઉં ૧.૬૫૦ ૩૩૦૦ 

ચોખા ૪.૬૦૦ ૧૩૮૦૦ 

૨૪ નમષદા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૬ પાટણ 
ઘઉં ૨.૩૩૭ ૫૬૦૭૦ 

ચોખા ૦.૭૦૦ ૩૮૫૦૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૨૮ રાજકોટ 
ઘઉં ૩.૪૫૦ ૬૯૦૦ 

ચોખા ૦.૨૦૦ ૬૦૦ 

૨૯ સાબરકાાંઠા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૦ સુરત ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૧ સુરેન્દ્રનગર 
ઘઉં ૪૨.૯૭૫ ૯૨૫૨૭૫ 

ચોખા ૯.૪૦૦ ૨૨૭૦૦૦ 

૩૨ તાપી ઘઉં ૨.૮૫૦ ૭૦૬૨૫ 

  ચોખા ૧.૩૦૦ ૩૮૪૧૫ 

૩૩ િડોદરા ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

૩૪ િલસાડ ૦ ૦.૦૦૦ ૦ 

 
િુલ 

ઘઉં ૯૧.૬૬૧ ૧૬૦૦૭૧૩ 

 ચોખા ૩૬.૧૭૮ ૫૯૪૫૧૮ 

-------- 
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રાજ્યમાું અનાજના જાહેર વિતરણમાું િપરાતા િાહનોમાું જી.પી.એસ. સીસ્ટમ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૫૩ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી જશુભાઈ પટેલ (બાયડ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પૂરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં જાહેર વિતરણ માટેનુાં અનાજ લઈ જતા િાહનોમાાંિી અનાજનુાં બારોબાર 
િેચાણ ના િાય તે માટે જી.પી.એસ. કે તેિી િધુ આદુ્યવનક સીથટમ લગાિિા રાજ્ય સરકારે કોઈ યોજના કરી છે, કે કેમ, 

(૨) જો હા, તો તેની શી વિગતો છે, અને 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા િાહનોમાાં જી.પી.એસ. મુકિામાાં આિેલ છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પરુિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા જી.પી.એસ. કે તેિી િધુ આદુ્યવનક સીથટમ લગાિિા કોઈ યોજના કરી નિી પરાંતુ ગુજરાત રાજ્ય 
નાગદરક પુરિઠા વનગમ લી. દ્વારા જી.પી.એસ. અાંગેની આદુ્યવનક સીથટમ અમલી બનાિિામાાં આિેલ છે. 

(૨) ગુ.રા.ના.પુ.વન.લી. દ્વારા,  

 જાહેર વિતરણ વ્યિથિા હેઠળ FCIના ગોડાઉનિી ગુ.રા.ના.પુ.વનગમના ગોડાઉન સુધી અનાજના જથ્િાનુાં 
પદરિહન કરતા િાહનો તિા  

 ગુ.રા.ના.પુ.વનગમના ગોડાઉનિી િાજબી ભાિની દુકાન સુધી ડોરથટેપ દડવલિદર કરતાાં િાહનોમાાં ઓનલાઈન 
ટરે કીંગ/મોનીટરીંગ િડે સરકારી અનાજના જથ્િાનુાં ડાયિઝષન ના િાય તેમજ લાભાિીઓને જરૂરી મળિાપાત્ર જથ્િો 
મળી રહે તે માટે એન્ડ ટુ એન્ડ કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન સીથટમ અમલી કરેલ છે. 

(૩) સાંખ્યાઃ- ૪૩૩૫ 

-------- 

રાજ્યમાું ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ િરેલ ખાદ્ય માલ પિડિા દરોડા 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૯૫ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાવળયા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે

ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પુરિઠા ખાતાએ ગેરકાયદેસર સાંગ્રહ કરેલ 
ખાદ્ય માલ પકડિા કેટલા દરોડા પાડયા,  

(૨) તેમાાં કેટલી રકમનો જથ્િો રાજ્યસાત કયો છે, અને 

(૩) ઉક્ત ઘટનાના જિાબદારો સામે શી કાયષિાહી િઈ છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પરુિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પુરિઠા ખાતાએ ગેરકાયદેસર સાંગ્રહ કરેલ 
ખાદ્યમાલ પકડિા ૮૫ દરોડા પાડિામાાં આિેલ છે. વજલ્લાિાર પત્રક-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન રાજ્યમાું ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ િરેલ ખાદ્ય માલ 

જપ્ત િરિા પાડેલ દરોડાની વિગત દશાટિતુું પત્રિ 

અ.નું. વિગત પાડિામાું આિેલ દરોડા 

૧ ૨ ૩ 

૧ અમદાિાદ વજલ્લો ૭ 

૨ અમદાિાદ શહેર ૨ 

૩ અમરેલી ૮ 

૪ અરિલ્લી ૧ 

૫ બનાસકાાંઠા ૫ 
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તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન રાજ્યમાું ગેરિાયદેસર સુંગ્રહ િરેલ ખાદ્ય માલ 

જપ્ત િરિા પાડેલ દરોડાની વિગત દશાટિતુું પત્રિ 

અ.નું. વિગત પાડિામાું આિેલ દરોડા 

૬ બોટાદ ૫ 

૭ ભાિનગર ૧ 

૮ ગીર સોમનાિ ૧૨ 

૯ જામનગર ૧ 

૧૦ જૂનાગઢ ૨ 

૧૧ ખેડા ૫ 

૧૨ કચ્છ ૨ 

૧૩ નિસારી ૧ 

૧૪ પાંચમહાલ ૬ 

૧૫ પાટણ ૬ 

૧૬ પોરબાંદર ૨ 

૧૭ રાજકોટ ૧ 

૧૮ સુરત ૯ 

૧૯ સુરેન્નગર ૪ 

૨૦ તાપી ૩ 

૨૧ િડોદરા ૨ 

 િુલ ૮૫ 

(૨) ઉક્ત દરોડા સાંદભે રૂ.૯૮,૫૮,૦૯૦/- રકમનો જથ્િો રાજ્યસાત કરિામાાં આવ્યો. 

(૩) ઉક્ત ઘટના સાંદભે જિાબદારો સામે નીચે મુજબની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

પરિાના અનામત રાજ્યસાત (રૂ.) ૧૬,૦૦૦/- 

દાંડ (રૂ.) ૮,૮૬,૭૮૨/- 

પરિાના મોકૂફ ૭ 

પરિાના રદ ૨ 

કોટષ  કેસ ૮ 

ઈસમો સામે કરેલ પોલીસ ફદરયાદ ૪ 

પી.બી.એમ. ૮ 

-------- 

િેરોસીન-અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા પાડેલ રેડ  

અતારાાંવકતઃ ૧૧૫૩૦ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેરોસીન-અનાજના કાળાબજાર અટકાિિા 
કેટલી રેડ પાડિામાાં આિી, અને  

(૨) તે અન્િયે કેટલા દુકાનદારો આિી ગેરકાનૂની પ્રિૃવત્ત કરતા પકડાયા અને તેઓ સામે શાાં પગલાાં લેિામાાં આવ્યા ? 
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અન્ન, નાગકરિ પરુિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેરોસીન-અનાજના કાળાબજાર અટકાિિા 
કરિામાાં આિેલ તપાસની વજલ્લાિાર વિગત પત્રક-૧ મુજબની છે.  

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન રાજ્યમાું િેરોસીન-અનાજના િાળાબજાર અટિાિિા 
િરિામાું આિેલ તપાસણીની વિગત દશાટિતુું પત્રિ 

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ િુલ તપાસો 

૧ ૨ ૩ 

૧ અમદાિાદ વજલ્લો ૬૨૫ 

૨ અમદાિાદ શહેર ૪૯૭ 

૩ અમરેલી ૮૫૦ 

૪ અરિલ્લી ૭૦૭ 

૫ આણાંદ ૧૮૧૩ 

૬ બનાસકાાંઠા ૪૦૮૯ 

૭ બોટાદ ૧૫૨૧ 

૮ ભરૂચ ૩૨૪૨ 

૯ ભાિનગર ૧૯૪૬ 

૧૦ છોટાઉદેપુર ૨૪૩૯ 

૧૧ ડાાંગ ૪૫૮ 

૧૨ દાહોદ ૨૦૩૩ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૯૪૨ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૧૨૮૧ 

૧૫ ગીર સોમનાિ ૧૦૩૭ 

૧૬ જામનગર ૬૫૫ 

૧૭ જૂનાગઢ ૬૧૬ 

૧૮ ખેડા ૨૪૮૫ 

૧૯ કચ્છ ૧૫૬૫ 

૨૦ મહેસાણા ૮૧૨ 

૨૧ મહીસાગર ૧૯૮૨ 

૨૨ મોરબી ૫૩૫ 

૨૩ નિસારી ૪૭૨ 

૨૪ નમષદા ૧૧૦૨ 

૨૫ પાંચમહાલ ૮૭૭ 

૨૬ પાટણ ૬૬૬ 

૨૭ પોરબાંદર ૭૫૪ 

૨૮ રાજકોટ ૧૦૦૫ 

૨૯ સાબરકાાંઠા ૮૯૭ 

૩૦ સુરત ૫૩૪ 
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અ.નું. વજલ્લાનુું નામ િુલ તપાસો 

૧ ૨ ૩ 

૩૧ સુરેન્દ્રનગર ૩૦૯૭ 

૩૨ તાપી ૮૫૨ 

૩૩ િડોદરા ૧૭૦૮ 

૩૪ િલસાડ ૧૩૭૧ 

 એિુંદરે િુલ ૪૫૪૬૫ 

(૨) ઉપરોક્ત સાંદભે દુકાનદારો સામે કરાયેલ કાયષિાહીની વિગત પત્રક-૨ માાં દશાષિેલ છે.  

પત્રિ-૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન રાજ્યમાાં કેરોસીન-અનાજના કાળાબજાર અટકાિિા કરેલ તપાસ અન્િયે 

લીધેલ પગલાાંની વિગત દશાષિતુાં પત્રક 

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ 

ગેરરીવતિાળી 

તપાસોની િુલ 

સુંખ્યા 

૬ એ હેઠળ પગલાું ખાતારાહે પગલાું અતય પગલાું 

જથ્થો 

કિલો/ લીટર 

સીઝર જથ્થોની 

કિુંમત (રૂ.) 

જથ્થો 

કિલો/ લીટર 

રાજ્યસાત 

જથ્થોની કિુંમત 

(રૂ.) 

પરિાના 

અનામત 

રાજ્યસાત 

દુંડની રિમ 
પરિાના 

મોિૂફ 

પરિાના 

રદ 

િોટટ  

િેસ 

પી.બી.એમ. 

(PBM)* 

દુિાનદાર અતય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ અમદાિાદ 

વજલ્લો 

૧૩૩ ૮૪૯૯ ૮૫૪૬૯ ૮૪૯૯ ૮૫૪૬૯ ૫૪૩૦૦૦ ૧૭૩૬૯૫૦ ૬ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૨ અમદાિાદ 

શહેર 

૪૪૭ ૧૦૭૮૭૭ ૩૯૯૧૮૯ ૯૧૧૬૮ ૨૪૦૪૧૪ ૧૨૩૬૦૦૦ ૨૬૯૮૭૮૮ ૯૨ ૨૨ ૧ ૦ ૨ 

૩ અમરેલી ૪૧૦ ૩૫૦૦૪૧ ૨૨૦૬૭૮૪ ૧૬૫૦૭૬ ૧૫૦૨૦૬૫ ૪૮૧૫૦૦ ૧૪૦૪૪૬૯૧ ૧૪ ૩૬ ૬ ૧ ૨ 

૪ અરિલ્લી ૩૭૭ ૪૨૫૦૦ ૭૧૬૦૫૫ ૧૫૩૭ ૪૩૦૩૬ ૩૦૨૭૫૦ ૬૮૮૪૩૪ ૭ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૫ આણાંદ ૪૨૯ ૧૭૦૫૨૨ ૧૮૬૭૬૮૬ ૫૪૦૦૫ ૪૬૬૬૭૫ ૪૪૮૫૦૦ ૭૯૩૧૪૨૮ ૩૯ ૧૮ ૬ ૦ ૦ 

૬ બનાસકાાંઠા ૪૨૮ ૧૧૩૧૦૪ ૧૨૧૮૪૬૧ ૧૦૩૬૮૨ ૧૦૯૬૨૦૩ ૫૦૩૭૫૦ ૮૮૪૯૯૭૭ ૧૧૧ ૩ ૧ ૦ ૦ 

૭ બોટાદ ૧૭ ૮૨૧૦૧ ૧૧૧૩૮૪૯ ૩૫૯૮૬ ૭૪૨૭૦૫ ૭૮૫૦૦ ૦ ૩ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૮ ભરૂચ ૧૨૨ ૨૧૯૯૮ ૩૬૯૯૭૧ ૧૫૦૨ ૪૪૯૮૭ ૩૦૦૭૫૦ ૧૭૫૩૮૯૫ ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૯ ભાિનગર ૪૩૮ ૧૨૨૬૬૧ ૪૧૩૯૩૫ ૨૩૧૨૦૦ ૪૬૦૫૧૫૦ ૫૦૪૨૫૦ ૯૨૪૬૯૭ ૪૧ ૮ ૨ ૦ ૦ 

૧૦ છોટાઉદેપુર  ૩૭૩ ૮૭૨૨૩ ૭૨૯૮૮૧ ૧૬૯૮૨ ૧૩૪૨૯૧ ૪૯૮૫૦૦ ૨૨૬૧૨૧૬ ૩૮ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ ડાાંગ ૪૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૭૫૦૦ ૩૮૫૬૭૨ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ દાહોદ ૧૯૪૭ ૨૮૮૦૭ ૫૮૪૪૦૬ ૧૧૩૬૪ ૨૨૨૭૯૦ ૧૩૬૦૭૫૦ ૫૦૩૧૭૪૬ ૭૪ ૮ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ દેિભૂવમ 

દ્વારકા 

૪૯ ૨૪૬૯૫ ૩૦૫૩૫૪ ૦ ૦ ૬૦૦૦ ૮૫૯૯૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૫૫૦ ૬૮૦૦ ૧૫૭૭૪ ૧૧૯૫૦ ૨૭૮૦૦ ૫૫૦૦૦ ૨૮૧૪૬૨૦ ૧૦ ૧૬ ૦ ૦ ૪ 

૧૫ ગીર 

સોમનાિ 

૯૦૮ ૪૨૭૮૪ ૭૪૭૭૩૮ ૬૨૬૬ ૫૭૮૯૬ ૭૭૭૫૦૦ ૭૦૮૨૭૭ ૭ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ જામનગર ૭૯ ૩૨૦૮૧૭ ૨૪૪૪૨૩૭ ૩૪૧૦૪ ૪૯૬૩૪૧ ૪૪૫૦૦ ૧૫૭૨૦૦ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ જૂનાગઢ ૫૯૦ ૧૦૩૩૫૪ ૬૮૫૦૮૦ ૫૪૩૫૮ ૨૨૨૪૦૦ ૩૫૦૦૦૦ ૧૭૬૦૨૫ ૫ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ ખેડા ૪૦૧ ૨૯૦૨૮૧ ૧૭૧૨૦૭૦ ૧૨૩૧૦૯ ૬૯૪૯૧૮ ૧૦૧૭૭૫૦ ૧૧૯૦૬૯૫ ૨૦ ૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ કચ્છ ૧૩૮ ૯૬૬ ૧૬૭૯૬ ૧૦૫૬૪ ૨૫૨૯૮૮ ૭૧૦૫૦૦ ૧૩૭૦૧૦૩ ૩૦ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ મહેસાણા ૮૧૧ ૧૩૭૬૭૯ ૨૩૭૭૦૧૦ ૪૫૩૬૫ ૧૩૩૨૩૦૧ ૧૯૪૫૨૫૦ ૧૩૫૭૮૦૦૬ ૭૧ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ મહીસાગર ૩૯ ૩૮૫૭૩ ૩૧૨૬૫૨ ૦ ૦ ૧૦૩૬૨૫ ૩૨૪૧૦૨ ૧૯ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ મોરબી ૧૫ ૪૫૧૫૧ ૧૨૯૩૮૧૪ ૨૬૧૯૮ ૫૬૬૧૮૫ ૨૭૮૯૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ નિસારી ૩૪૧ ૧૮૯૦૩૭ ૩૦૯૬૮૧૫ ૩૭૮૪૬ ૩૩૧૬૫૦ ૪૮૪૭૧૦ ૩૫૬૭૫૦ ૧૪ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ નમષદા ૧૩૪ ૬૯૩૦ ૪૩૨૨૧ ૬૯૩૦ ૪૩૨૨૧ ૧૭૨૦૦૦ ૧૧૦૫૩૩૦ ૨૭ ૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ પાંચમહાલ ૮૭૬ ૪૨૯૦૨ ૫૦૪૦૯૬ ૧૬૯૭૮ ૩૭૫૦૯૭ ૧૭૧૮૦૦૦ ૩૬૩૭૦૧૪ ૮૫ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પાટણ ૬૬૬ ૩૫૮૮૮ ૬૯૦૨૨૦ ૩૫૧૮૮ ૬૫૧૭૨૦ ૯૪૯૫૦૦ ૯૦૨૯૫૭૪ ૩૧ ૧૨ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ પોરબાંદર ૧૪૧ ૩૮૮૨ ૪૮૭૪૧ ૧૨૫૦ ૨૩૫૦૦ ૨૨૦૦૦ ૪૬૩૮૫૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ રાજકોટ ૪૪૪ ૧૧૭૧૨૮ ૮૭૫૪૭૪ ૮૨૫૪૬ ૩૫૦૦૨૯ ૮૮૦૨૫૦ ૨૦૯૧૫૪૬ ૫૨ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 
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અ.નું. વજલ્લાનુું નામ 

ગેરરીવતિાળી 

તપાસોની િુલ 

સુંખ્યા 

૬ એ હેઠળ પગલાું ખાતારાહે પગલાું અતય પગલાું 

જથ્થો 

કિલો/ લીટર 

સીઝર જથ્થોની 

કિુંમત (રૂ.) 

જથ્થો 

કિલો/ લીટર 

રાજ્યસાત 

જથ્થોની કિુંમત 

(રૂ.) 

પરિાના 

અનામત 

રાજ્યસાત 

દુંડની રિમ 
પરિાના 

મોિૂફ 

પરિાના 

રદ 

િોટટ  

િેસ 

પી.બી.એમ. 

(PBM)* 

દુિાનદાર અતય 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૨૯ સાબરકાાંઠા ૧૩૦ ૨૫૮૩૫ ૫૫૩૨૫૩ ૧૫૧૭૧ ૩૧૮૬૪૨ ૨૦૩૦૦૦ ૭૨૭૪૨૦ ૪૪ ૦ ૦ ૦ ૭ 

૩૦ સુરત ૫૩૪ ૬૭૬૭૬ ૩૬૧૬૭૬ ૧૦૩૪૦ ૩૪૬૮૦ ૫૮૩૧૨૫ ૪૫૩૬૬૦૦ ૨૭ ૪ ૩ ૦ ૧ 

૩૧ સુરેન્દ્રનગર ૧૫૨ ૧૬૫૪૮૯ ૪૭૬૯૯૮૯ ૬૯૬૫ ૧૪૭૯૯૧ ૨૧૦૦૦ ૨૮૮૧૫૬ ૨ ૭ ૧ ૧ ૩ 

૩૨ તાપી ૭૦૭ ૮૨૩૭૦ ૧૭૫૦૭૬૮ ૧૯૫૬૮ ૨૯૭૫૮૬ ૫૪૩૦૦૦ ૪૩૧૩૧૫૩ ૨૬ ૮ ૯ ૦ ૦ 

૩૩ િડોદરા ૪૬૬ ૮૪૦૭૭ ૨૦૯૨૩૭ ૫૬૬૩૯ ૧૭૧૮૫૯ ૫૨૮૯૮૩ ૨૨૪૫૦૩૧ ૩૪ ૮ ૨ ૦ ૦ 

૩૪ િલસાડ ૩૬૫ ૧૭૩૪૫૦ ૨૪૮૨૩૩૬ ૧૧૩૦ ૪૬૫૧ ૨૯૫૩૨૨ ૧૯૭૨૫૭ ૨૩ ૪ ૦ ૦ ૦ 

એિુંદરે િુલ ૧૩૬૯૭ ૩૧૪૧૦૯૭ ૩૫૦૦૨૦૩૭ ૧૩૨૩૪૬૬ ૧૫૫૮૫૨૪૦ ૧૭૯૯૫૬૬૫ ૯૫૭૦૪૧૯૫ ૯૬૧ ૨૧૭ ૩૨ ૨ ૨૦ 

*PBM= આિશ્યક ચીજિથતુઓનાાં કાળાબજાર વનિારણ અને પુરિઠો જાળિી રાખિા બાબત અવધવનયમ-૧૯૮૦ 

-------- 

રાજ્યના જુંગલોમાું દાિાનળની ઘટનાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૨૨ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી િાતતીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં કેટલા જાંગલોમાાં દિ(આગ) લાગિાની કેટલી 

ઘટનાઓ બની,  

(૨) તેમાાં કેટલી િન્ય સાંપવત્ત નાશ પામી, અને 

(૩) આિી ઘટનાઓને િૈજ્ઞાવનક રીતે રોકિા શી વ્યિથિા િઈ છે ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

ક્રમ િર્ટ બનાિની સુંખ્યા 
અસરગ્રસ્ત વિસ્તાર 

(હેક્ટરમાું) 

૧. ૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૨૭ ૩૬૦૫.૭૭ 

૨. ૨૦૧૯-૨૦ ૭૫૩ ૨૩૬૦.૫૧ 

૩. ૨૦૨૦-૨૧ (તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ની વથિવતએ) ૧૨૧૧ ૩૫૬૩.૫૩ 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ૯૫૨૯.૮૧ હેક્ટર િન વિથતાર અસરગ્રથત િયેલ હતો; જમેાાં કોઈ િન્યપ્રાણી કે પિીને ઈજા કે મૃત્યુ 
િયેલ નિી. મુખ્યત્િે ડાળી-ડાાંખરા, સૂકા પાાંદડાઓ અને ઘાસને નુકશાન િયેલ હતુાં.  

(૩) (૧) િેવત્રય કમષચારીઓની ફોરેથટ સિે ઓફ ઈવન્ડયાના ફાયર એલટષ  વસથટમ ઉપર  નોંધણી કરિામાાં આિેલ 
 છે જિેી દિના બનાિની જાણ તેમના મોબાઈલ પર તાત્કાવલક િાય  છે. 

 (૨) િન વિથતારમાાં આગ લાગે તો તેને તાત્કાવલક બુઝાિિા માટે આદુ્યવનક સાધન-સામગ્રીઓનો 
 ઉપયોગ કરિામાાં આિે છે. 

 (૩) દિના બનાિોની સમયસર જાણ િાય તેમજ તેને બુઝાિિા માટે સમયસર ત્િદરત પગલાાં લઈ શકાય તે 
 હેતુ િનોમાાં ખાસ જગ્યાઓ ઉપર ચોકીઓ/િોચ ટાિર ઉભા કરી િન કમષચારી/દિગાડષ ને મુકિામાાં 
 આિે છે. 

 (૪) િન વિથતારમાાં થટાફનુાં સદ્યન ફેરણાં િાય છે.  

 (૫) દિને અટકાિિા માટે િનોમાાં દિ રેખાની રચના કરિામાાં આિે છે તેમજ તેમની વનયવમત ધોરણે 
 જાળિણી કરિામાાં આિે છે. 

-------- 
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રાજ્યમાું પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેતરોના જજટકરત મિાનો  

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૮૮ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપુત (િરાદ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના મકાન જજષદરત હાલતમાાં 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત મકાનોને ક્યાાં સુધીમાાં રીપેરીંગ કરિાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા  ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા 

૧ અરિલ્લી ૦૨ ૧૨ પાટણ ૦૩ 

૨ અમરેલી ૦૪ ૧૩ રાજકોટ ૦૧ 

૩ આણાંદ ૦૫ ૧૪ સાબરકાાંઠા ૦૨ 

૪ બનાસકાાંઠા ૦૧ ૧૫ સુરેન્દ્રનગર ૦૨ 

૫ ભરૂચ ૦૨ ૧૬ સુરત ૦૧ 

૬ છોટાઉદેપુર ૦૩ ૧૭ િડોદરા ૦૧ 

૭ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦૧ ૧૮ દાહોદ ૦૫ 

૮ ગીર સોમનાિ ૦૪ ૧૯ તાપી ૦૨ 

૯ જામનગર ૦૩ ૨૦ ખેડા ૦૧ 

૧૦ મહેસાણા ૦૩ ૨૧ ડાાંગ ૦૨ 

૧૧ નમષદા ૦૭ િુલ (પ્રા.આ. િેતરો) ૫૫ 

(૨) ઉક્ત ૫૫ પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રો જજષદરત અને વબન િપરાશમાાં હોઈ તાાંવત્રક તેમજ નાણાકીય મુદ્દાઓને ધ્યાને 
લેતાાં રીપેરીંગ કરી શકાય નહીં. ઉક્ત ૫૫ પૈકીના ૪૧ પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન મકાન બાાંધકામ માટે નાણાકીય જોગિાઈ િયેલ 

છે. જ્યારે ૧૪ પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન બાાંધકામ કરિા બાબતે આગામી િર્ોમાાં નાણાકીય જોગિાઈ િયેિી વિચારણા કરિામાાં 
આિશે. 

-------- 

રાજ્યમાું સામૂકહિ આરોગ્ય િેતરોના જજટકરત મિાનો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૯૧ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 

કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના મકાન જજષદરત હાલતમાાં 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત મકાનોને ક્યાાં સુધીમાાં રીપેરીંગ કરિાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ વજલ્લાિાર કુલ-૧૩ સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના મકાન જજષદરત હાલતમાાં છે. 
વજલ્લાિાર જજષદરત સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વિગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા 

૧ અમરેલી ૦૨ 

૨ આણાંદ ૦૧ 
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ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા 

૩ અરિલ્લી ૦૧ 

૪ બનાસકાાંઠા ૦૧ 

૫ ભરૂચ ૦૨ 

૬ ભાિનગર ૦૨ 

૭ ખેડા ૦૨ 

૮ કચ્છ ૦૧ 

૯ મહેસાણા ૦૧ 

િુલ ૧૩ 

(૨) ઉપરોક્ત સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રો જજષદરત અને વબન િપરાશમાાં હોઈ તાાંવત્રક તેમજ નાણાકીય મુદ્દાઓને ધ્યાને લેતાાં 

રીપેરીંગ કરી શકાય એમ નિી. ઉપરોક્ત ૧૩ પૈકીના ૧૧ સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન મકાન બાાંધકામ માટે નાણાકીય જોગિાઈ 

િઈ ગયેલ છે. જ્યારે ૦૨ સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન મકાનના બાાંધકામ કરિા બાબતે આગામી િર્ોમાાં નાણાકીય જોગિાઈ 

િયેિી વિચારણા કરિામાાં આિશે. 

-------- 

રાજ્યમાું પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેતરોના જજટકરત મિાનો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૨૨ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર-ઉત્તર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના મકાન જજષદરત હાલતમાાં 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત મકાનોને ક્યાાં સુધીમાાં રીપેરીંગ કરિાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા 

૧ અરિલ્લી ૦૨ 

૨ અમરેલી ૦૪ 

૩ આણાંદ ૦૫ 

૪ બનાસકાાંઠા ૦૧ 

૫ ભરૂચ ૦૨ 

૬ છોટાઉદેપુર ૦૩ 

૭ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦૧ 

૮ ગીર સોમનાિ ૦૪ 

૯ જામનગર ૦૩ 

૧૦ મહેસાણા ૦૩ 

૧૧ નમષદા ૦૭ 
 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા 

૧૨ પાટણ ૦૩ 

૧૩ રાજકોટ ૦૧ 

૧૪ સાબરકાાંઠા ૦૨ 

૧૫ સુરેન્દ્રનગર ૦૨ 

૧૬ સુરત ૦૧ 

૧૭ િડોદરા ૦૧ 

૧૮ દાહોદ ૦૫ 

૧૯ તાપી ૦૨ 

૨૦ ખેડા ૦૧ 

૨૧ ડાાંગ ૦૨ 

િુલ (પ્રા.આ.િેતરો) ૫૫ 
 

(૨) ઉક્ત ૫૫ પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રો જજષદરત અને વબન િપરાશમાાં હોઈ તાાંવત્રક તેમજ નાણાકીય મુદ્દાઓને ધ્યાને 

લેતાાં રીપેરીંગ કરી શકાય નહી. ઉક્ત ૫૫ પૈકીના ૪૧ પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન મકાન બાાંધકામ માટે નાણાકીય જોગિાઈ િયેલ 

છે. જ્યારે ૧૪ પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન બાાંધકામ કરિા બાબતે આગામી િર્ોમાાં નાણાકીય જોગિાઈ િયેિી વિચારણા કરિામાાં 

આિશે. 

-------- 
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િડોદરા વજલ્લા વસવિલ હોવસ્પટલમાું ઓપરેશન વથયેટરની સુવિધા 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૭૩ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી રાજતેરવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ િડોદરા વજલ્લા વસવિલ હોવથપટલમાાં કેટલા નિા ઓપરેશન વિયેટરોની જરૂદરયાત 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ક્યાાં સુધીમાાં નિા ઓપરેશન વિયેટરો શરૂ કરિાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૧-૦૩-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ િડોદરા વજલ્લાની એસ.એસ.જી. હોવથપટલ ખાતે પુરતા પ્રમાણમાાં ઓપરેશન 
વિયેટરો ઉપલલધ છે. 

(૨) લાગુ પડતુાં નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું સામૂકહિ આરોગ્ય િેતરોના જજટકરત મિાનો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૮૧ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કયા કયા સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના મકાન જજષદરત હાલતમાાં 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત મકાનોને ક્યાાં સુધીમાાં રીપેરીંગ કરિાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ વજલ્લાિાર કુલ-૧૩ સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના મકાનો જજષદરત હાલતમાાં છે. 
વજલ્લાિાર જજષદરત સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોની વિગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ સુંખ્યા સા.આ.િેતરનુું નામ વિશેર્ 

૧ અમરેલી ૦૨ 
ધારી   

 

 

 નિીન મકાન બાાંધકામ માટે 
નાણાકીય જોગિાઈ િયેલ છે. 

બગસરા 

૨ આણાંદ ૦૧ કઠાણા 

૩ અરિલ્લી ૦૧ મેઘરજ 

૪ બનાસકાાંઠા ૦૧ દદયોદર 

૫ ભરૂચ ૦૨ 
િાવલયા 

હાાંસોટ 

૬ ભાિનગર ૦૨ 
મોટા ખુાંટિડા આગામી િર્ોમાાં નાણાકીય જોગિાઈ િયેિી 

વિચારણા કરિામાાં આિશે. િલ્લભીપુર 

૭ ખેડા ૦૨ 
કઠલાલ   

 નિીન મકાન બાાંધકામ માટે 
નાણાકીય જોગિાઈ િયેલ છે. 

કપડિાંજ 

૮ કચ્છ ૦૧ જનાન 

૯ મહેસાણા ૦૧ ખેરાલુ 

િુલ ૧૩   

(૨) ઉપરોક્ત સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રો જજષદરત અને વબન િપરાશમાાં હોઈ તાાંવત્રક તેમજ નાણાકીય મુદ્દાઓને ધ્યાને લેતાાં 
રીપેરીંગ કરી શકાય નદહ. ભાિનગર વજલ્લાના ૦૨ સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્રોના નિીન મકાન બાાંધકામ કરિા બાબતે આગામી િર્ોમાાં 
નાણાકીય જોગિાઈ િયેિી વિચારણા કરિામાાં આિશે. 

-------- 
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બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૦૦ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપુત (િરાદ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 

શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

બનાસિાુંઠા  િચ્છ 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૧ ૧૨ ૬ ૧૦૦ ૩૭ ૧૬ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૭૩ ૧૧ ૩ ૮૯ ૩૭ ૭ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૫૪ ૩૪ ૩૪ ૬૩ ૪૩ ૧૯ 

િુલ ૨૦૮ ૫૭ ૪૩ ૨૫૨ ૧૧૭ ૪૨ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

- હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ  

-  કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ બનાસકાાંઠા વજલ્લાના કુલ-૩૦૮ અને કચ્છ વજલ્લાના કુલ-૪૧૧ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી 
પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 

નિી. 

-------- 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૦૮ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (વસદ્ધપુર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 
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(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

પાટણ  મહેસાણા 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૬ ૧૦ ૩ ૬૩ ૧૨ ૪ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૮ ૬ ૧ ૩૯ ૧૨ ૫ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૩૩ ૧૬ ૪ ૫૫ ૫૩ ૧૬ 

િુલ ૯૭ ૩૨ ૮ ૧૫૭ ૭૭ ૨૫ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 

અમદાિાદ  

-  કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

-  કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 

આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ પાટણ વજલ્લાના કુલ-૧૩૭ અને મહેસાણા વજલ્લાના કુલ-૨૫૯ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી 

પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 

નિી. 

-------- 

સાબરિાુંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૧૨ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર સાબરકાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 

શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર સાબરકાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 
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ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ 

અરિલ્લી સાબરિાુંઠા 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૯ ૩ ૩ ૧૬૧ ૩૫ ૨૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૩૦ ૧ ૨ ૬૦ ૨૨ ૧૧ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૩૨ ૫ ૩ ૪૭ ૨૨ ૧૪ 

િુલ ૧૦૧ ૯ ૮ ૨૬૮ ૭૯ ૪૫ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

- હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ  

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

-  કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 

આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ અરિલ્લી વજલ્લાના કુલ-૧૧૮ અને સાબરકાાંઠા વજલ્લાના કુલ-૩૯૨ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 
પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

ગાુંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૨૪ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 

શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

ગાુંધીનગર  મહેસાણા 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૮ ૨૮ ૩ ૬૩ ૧૨ ૪ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૪૮ ૧૯ ૩ ૩૯ ૧૨ ૫ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૭ ૧૭ ૧૦ ૫૫ ૫૩ ૧૬ 

િુલ ૧૧૩ ૬૪ ૧૬ ૧૫૭ ૭૭ ૨૫ 
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(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

- હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ  

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

-  કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ ગાાંધીનગર વજલ્લાના કુલ-૧૯૩ અને મહેસાણા વજલ્લાના કુલ-૨૫૯ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 

પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૩૫ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

અમદાિાદ  બોટાદ 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭ ૮ ૦ ૨૩ ૧૨ ૧૯ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૪૭ ૮ ૨ ૧૯ ૧૯ ૧૮ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૨૦ ૯૮ ૭૬ ૧૮ ૧૧ ૧૪ 

િુલ ૧૮૪ ૧૧૪ ૭૮ ૬૦ ૪૨ ૫૧ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

- હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ  
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- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ અમદાિાદ વજલ્લાના કુલ-૩૭૬ અને બોટાદ વજલ્લાના કુલ-૧૫૩ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 
પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

સુરેતરનગર અને મોરબી વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૩૭ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

સુરેતરનગર મોરબી 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧ ૨૦ ૧૦ ૪૬ ૧૦ ૨ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૪ ૧૦ ૭ ૨૧ ૯ ૩ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૨ ૯ ૧૫ ૯૦ ૧૧ ૮ 

િુલ ૨૩૭ ૩૯ ૩૨ ૧૫૭ ૩૦ ૧૩ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

- હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ 

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાના કુલ-૩૦૮ અને મોરબી વજલ્લાના કુલ-૨૦૦ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 
પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 



24 
 

રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૪૧ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજકોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજકોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 

શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િગટ 

વજલ્લાનુું નામ  

રાજિોટ પોરબુંદર 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૨ ૧૦ ૧૧ ૨૨ ૬ ૨ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૪૦ ૧૦ ૭ ૪૬ ૯ ૬ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૧ ૧૨ ૧૩ ૮૦ ૧૩ ૨૩ 

િુલ ૧૨૩ ૩૨ ૩૧ ૧૪૮ ૨૮ ૩૧ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ 

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ રાજકોટ વજલ્લાના કુલ-૧૮૬ અને પોરબાંદર વજલ્લાના કુલ-૨૦૭ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી 
પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 

નિી. 

-------- 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૪૫ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાિડ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર જામનગર અને દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર 
પ્રાિવમક શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 
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(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર જામનગર અને દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર 
પ્રાિવમક શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

જામનગર દેિભૂવમ દ્વારિા 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૫ ૭ ૧૦ ૩૦ ૯ ૧૨ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૧ ૫ ૯ ૧૯ ૭ ૧૦ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૨ ૩ ૮ ૨૧ ૧૧ ૧૩ 

િુલ ૫૮ ૧૫ ૨૭ ૭૦ ૨૭ ૩૫ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 

અમદાિાદ 

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 

આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ જામનગર વજલ્લાના કુલ-૧૦૦ અને દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લાના કુલ-૧૩૨ વિદ્યાિીઓને તબીબી 

સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 

નિી. 

-------- 

ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૫૯ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ગીર સોમનાિ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર 

પ્રાિવમક શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ગીર સોમનાિ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર 
પ્રાિવમક શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 
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ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

ગીર સોમનાથ જૂનાગઢ 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૯ ૯ ૨ ૬ ૨ ૩ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૪૪ ૭ ૩ ૧૦૦ ૨ ૦ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૦૮ ૨૬ ૨૩ ૩૧ ૧૧ ૮ 

િુલ ૨૨૧ ૪૨ ૨૮ ૧૩૭ ૧૫ ૧૧ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ 

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 

આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ ગીર સોમનાિ વજલ્લાના કુલ-૨૯૧ અને જૂનાગઢ વજલ્લાના કુલ-૧૬૩ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 
પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૬૨ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

અમરેલી ભાિનગર 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૮ ૨૦ ૨ ૨૨૧ ૩૧ ૧૫ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૪ ૧૧ ૪ ૧૮૫ ૨૭ ૧૫ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૧૦૫ ૩૪ ૩૩ ૪૩ ૨૩ ૩૩ 

િુલ ૧૯૭ ૬૫ ૩૯ ૪૪૯ ૮૧ ૬૩ 
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(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ 

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત વથિવતએ અમરેલી વજલ્લાના કુલ-૩૦૧ અને ભાિનગર વજલ્લાના કુલ-૫૯૩ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 

પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

આણુંદ અને પુંચમહાલ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૬૮ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાુંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

આણુંદ પુંચમહાલ 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૬૯ ૨૧ ૪ ૨૬ ૧ ૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૮૩ ૨૦ ૧૩ ૨૯ ૩ ૦ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૫૨ ૨૮ ૨૨ ૨૧૩ ૪૨ ૨૫ 

િુલ ૫૦૪ ૬૯ ૩૯ ૨૬૮ ૪૬ ૨૫ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ  
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- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યટૂ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

-  કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ આણાંદ વજલ્લાના કુલ-૬૧૨ અને પાંચમહાલ વજલ્લાના કુલ-૩૩૯ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર 
પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૭૩ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાવતતભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

ખેડા મહીસાગર 

હદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૬ ૧૬ ૭ ૯ ૧૨ ૭ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૦૩ ૨૮ ૩ ૫ ૧૫ ૪ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૪૭ ૩૭ ૨૩ ૪ ૬ ૩ 

િુલ ૨૨૬ ૮૧ ૩૩ ૧૮ ૩૩ ૧૪ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામૂદહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

-  હદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ સેન્ટર, 
અમદાિાદ  

- કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, અમદાિાદ 

- કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે સારિાર 
આપિામાાં આિેલ છે.     

(૩) ઉક્ત વથિવતએ ખેડા વજલ્લાના કુલ-૩૪૦ અને મહીસાગર વજલ્લાના કુલ-૬૫ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી 
પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 
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દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૮૧ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમતી ચુંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 
શાળાના કેટલા વિદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં કયા કયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જોિા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ કેટલા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) બાકીના વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડિામાાં આિનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર દાહોદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પ્રાિવમક 

શાળાના વિદ્યાિીઓ નીચે મુજબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રવસત જણાયા. 

ક્રમ િર્ટ 

વજલ્લાનુું નામ  

દાહોદ ભરૂચ 

હ્રદય કિડની િેતસર હદય કિડની િેતસર 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૯ ૧૪ ૪ ૬૮ ૧૧ ૧૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૭૬ ૯ ૫ ૪૯ ૧૧ ૫ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૪૪ ૧૫ ૬ ૩૩ ૧૪ ૪ 

િુલ ૧૯૯ ૩૮ ૧૫ ૧૫૦ ૩૬ ૧૯ 

(૨) ઉક્ત વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિા નીચે પ્રમાણે કાયષિાહી કરિામાાં આિી, 

  (૧) થિળ પર સારિાર, 

  (૨) િધુ વબમારીિાળા બાળકને સામદૂહક આરોગ્ય કેન્દ્ર/વજલ્લા હોવથપટલ ખાતે સાંદભષ સેિા  

  (૩) ગાંભીર વબમારીિાળા બાળકોમાાં 

  હ્રદયની વબમારીિાળા બાળકોને યુ.એન.મહેતા ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કાડીયોલોજી અને રીસચષ 

સેન્ટર, અમદાિાદ  

  કીડનીની વબમારીિાળા બાળકોને ઇન્થટીટ્યૂટ ઓફ કીડની ડીસીસ અને રીસચષ સેન્ટર, 

અમદાિાદ 

  કેન્સરની વબમારીિાળા બાળકોને એમ.પી.શાહ કેન્સર હોવથપટલ, અમદાિાદ ખાતે વિનામૂલ્યે 

સારિાર આપિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ દાહોદ વજલ્લાના કુલ-૨૫૨ અને ભરૂચ વજલ્લાના કુલ-૨૦૫ વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી 
પાડિામાાં આિી, અને 

(૪) ગાંભીર વબમારીિાળા વિદ્યાિીઓને તબીબી સારિાર પૂરી પાડિામાાં આિેલ હોઈ એક પણ બાળક સારિારમાાં બાકી 
નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું લેપ્ટોસ્પાયરોસીસના િેસો 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૪૩૯ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર વજલ્લાિાર લેપ્ટોથપાઈરોસીસના કેટલા કેસો 
નોંધાયા, 

(૨) ઉક્ત રોગનાાં કારણે કેટલી વ્યવક્તઓના મૃત્યુ િયા, અને 
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(૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત રોગને કાબુમાાં લેિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં વજલ્લાિાર લેપ્ટોથપાઈરોસીસના નોંધાયેલ કેસોની 
વિગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું નામ િર્ટ-૨૦૧૯ િર્ટ-૨૦૨૦ િર્ટ-૨૦૨૧ 

સુરત ૧૨ ૦૨ ૦૮ 

નિસારી ૦૫ ૦૦ ૦૧ 

તાપી ૦૬ ૦૨ ૦૬ 

િલસાડ ૦૩ ૦૨ ૦૪ 

િુલ ૨૬ ૦૬ ૧૯ 

(૨) ઉક્ત રોગનાાં કારણે કેટલી વ્યવક્તઓના મૃત્યુ િયા તેની વિગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુું નામ િર્ટ-૨૦૧૯ િર્ટ-૨૦૨૦ િર્ટ-૨૦૨૧ 

સુરત ૦૧ ૦૧ ૦૩ 

નિસારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તાપી ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િલસાડ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૨ ૦૧ ૦૩ 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત રોગને કાબુમાાં લેિા નીચે મુજબની કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે. 

 િર્ષની શરૂઆતમાાં થટેટ ટાથક ફોસષની બેઠક યોજિામાાં આિે છે. 

 સુરત રીજીયનના સુરત, તાપી, નિસારી અને િલસાડ વજલ્લાના સાંબાંવધત વિભાગના અવધકારીઓ સાિે આાંતર 
વિભાગીય બેઠક કરીને માગષદશષન આપિામાાં આિે છે. 

 તમામ મેડીકલ, પેરા મેડીકલ થટાફ તિા આશાઓને જૂન માસ પહેલાાં લેપ્ટોથપાઈરોસીસ રોગચાળા અટકાયત 
કામગીરી માટે તાલીમ આપિામાાં આિે છે. 

 સેટકોમના માધ્યમિી આરોગ્ય કમષચારીઓ અને આશાને માગષદશષન આપિામાાં આિે છે. 

 હાઈરીથક ગામોની યાદી તૈયાર કરી તેના ઉપર િધુ ધ્યાન આપિામાાં આિે છે. 

 આરોગ્ય કમષચારીઓ દ્વારા ઘરે-ઘરે ફરીને તાિના કેસો શોધી સારિાર આપિામાાં આિે છે. 

 ખેતીિાડી અને પશુપાલનની કામગીરી સાિે સાંકળાયેલા વ્યવક્તઓને આશા મારફતે કેપ. ડોક્સીસાયક્લીનની 
કીમોપ્રોફાઈલેિીસ સારિાર આપિામાાં આિે છે. 

 જઓેના હાિ પગમાાં ચીરા હોય અને તેઓ પશુપાલન અને ખેતીિાડીની કામગીરી સાિે સાંકળાયેલ હોય તેિા 
વ્યવક્તઓને આ રોગિી બચિા આયોડીન મલમ આપિામાાં આિે છે. 

 તમામ કેન્દ્રો ખાતે આ રોગ માટે જરૂરી દિા ઉપલલધ કરાિિામાાં આિે છે. 

 જ ેદદીઓમાાં શાંકાથપદ લેપ્ટોથપાઈરોસીસના લિણો જોિા મળે તેિા દદીઓને પ્રાિવમક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે પ્રાયમરી 

સારિાર આપ્યા બાદ લેપ્ટોથપાઈરોસીસના ચોક્કસ વનદાન અને િધુ સારિાર અિે હોવથપટલમાાં રીફર કરિામાાં આિે છે. 

 ખેતીિાડી વિભાગ દ્વારા ઊંદર વનયાંત્રણની કામગીરી હાિ ધરિામાાં આિે છે. 

 પશુપાલન વિભાગ દ્વારા એવનમલ સીરો સિેલન્સની કામગીરી કરિામાાં આિે છે. 

 ગ્રામ્ય સાંજીિની સવમવતની બેઠકમાાં સભ્યોને લેપ્ટોથપાઈરોસીસ રોગ અટકાયતી પગલાાં વિર્ે વિથતૃત માદહતી 

આપિામાાં આિે છે. 

 આ રોગ વિર્ે જાહેર જનતામાાં જાગૃવત આિે તે માટે પ્રચાર પ્રસારની કામગીરી કરિામાાં આિે છે. 

 વજલ્લા કિાના, તાલુકા કિાના અવધકારીશ્રીઓ અને તબીબી અવધકારીશ્રીઓ મારફતે સિેલન્સ કામગીરીનુાં 
સુપરિીઝન અને મોનીટરીંગ કરિામાાં આિે છે. 

-------- 
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અમદાિાદ શહેરમાું સરિારી, મ્યુવનવસપલ િોપોરેશન સુંચાવલત તેમજ ખાનગી હોવસ્પટલમાું િાવસલ્ય અને 

આયુષ્યમાન િાડટની માતયતા 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૫૯૭ (૦૯-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ અમદાિાદ શહેરમાાં િાત્સલ્ય કાડષ , આયુષ્માન કાડષ  કઇ સરકારી, અમદાિાદ 
મ્યુવનવસપલ કોપોરેશન સાંચાવલત અને ખાનગી હોવથપટલમાાં માન્ય રાખિામાાં આિે છે, 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ અમદાિાદ મ્યુવનવસપલ કોપોરેશન સાંચાવલત એસિીપી હોવથપટલમાાં ઉક્ત કાડષ  માન્ય રાખિામાાં ન 
આિતા હોિાની ફદરયાદિી સરકાર િાકેફ છે કે કેમ, અને 

(૩) જો હા, તો ઉક્ત કાડષ  માન્ય રહે તે માટે સરકારે ઉક્ત વથિવતએ શી કાયષિાહી કરી છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) *પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) હા, જી. 

(૩) સરકારે આ બાબતે હોવથપટલને ઉક્ત કાડષ  માન્ય રાખિા માટે સૂચના આપેલ છે. 

(*પત્રક સવચિશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાું િારની ચોરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૬૯૪ (૨૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલી કારની ચોરી િઇ,  

(૨) ઉક્ત વથિવતએ તે પૈકી વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધી માવલકને પરત સોંપાઈ, 

(૩) વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધિાની બાકી છે, અને 

(૪) બાકીની કાર શોધિા માટે શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

(૨) અને (૩) પત્રક-૨ મુજબ. 

(૪) અગાઉ આ પ્રકારના ગુનામાાં સાંડોિાયેલા આરોપીઓની તેમજ જૂની કાર લે-િેચનો ધાંધો કરતા િેપારીઓની ઘવનષ્ટ 
પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે તેમજ આ ચોરાયેલ કાર કોઈ ઇસમો િેચિા આિે તો તુરત જ પોલીસને જાણ કરિા સમજ આપિામાાં આિેલ 
છે. આર.ટી.ઓ.ને પણ આ અાંગે યાદી પાઠિિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૫૯ ૪૨ ૪૨ 

૨ રાજકોટ શહેર ૮ ૨ ૩ 

૩ સુરત શહેર ૬૧ ૨૭ ૧૭ 

૪ િડોદરા શહેર ૩૨ ૨૫ ૨૦ 

૫ અમદાિાદ રૂરલ ૫ ૦ ૭ 

૬ ખેડા ૮ ૪ ૧૧ 

૭ આણાંદ ૬ ૪ ૧૨ 



32 
 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

૮ ગાાંધીનગર ૨૩ ૨૪ ૧૮ 

૯ સાબરકાાંઠા ૪ ૧ ૧ 

૧૦ અરિલ્લી ૦ ૦ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૯ ૫ ૭ 

૧૨ જામનગર ૦ ૩ ૨ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧ ૧ ૦ 

૧૪ રાજકોટ રૂરલ ૧ ૧ ૬ 

૧૫ મોરબી ૫ ૩ ૬ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૨ ૦ ૫ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૧૦ ૧૪ ૧૦ 

૧૮ કચ્છ-પૂિષ ૨ ૦ ૧ 

૧૯ કચ્છ-પવિમ ૧ ૦ ૩ 

૨૦ પાટણ ૫ ૪ ૯ 

૨૧ અમરેલી ૦ ૦ ૧ 

૨૨ ભાિનગર ૬ ૦ ૧ 

૨૩ બોટાદ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૧ ૧ ૨ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૧ ૦ 

૨૭ િડોદરા રૂરલ ૨ ૪ ૯ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ ૨ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૧૨ ૯ ૧૨ 

૩૦ નમષદા ૦ ૦ ૦ 

૩૧ ગોધરા ૬ ૨ ૧૩ 

૩૨ મહીસાગર ૦ ૧ ૨ 

૩૩ દાહોદ ૦ ૬ ૦ 

૩૪ સુરત રૂરલ ૧૯ ૧૭ ૧૩ 

૩૫ તાપી ૧ ૩ ૧ 

૩૬ િલસાડ ૯ ૪ ૪ 

૩૭ નિસારી ૪ ૪ ૮ 

૩૮ ડાાંગ ૦ ૦ ૧ 

૩૯ પ.રે.િડોદરા ૧ ૦ ૦ 

૪૦ પ.રે.અમદાિાદ ૦ ૦ ૧ 

પત્રિ-૨ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
ચોરાયેલ િાર પૈિી 

શોધાયેલ િારની સુંખ્યા  

શોધાયેલ િાર પૈિી 
માવલિને પરત સોંપાયેલ 

િારની સુંખ્યા 

ચોરાયેલ િાર પૈિી 
શોધિાની બાિી િારની 

સુંખ્યા 

૧ અમદાિાદ શહેર ૭૫ ૭૧ ૬૮ 

૨ રાજકોટ શહેર ૯ ૯ ૪ 

૩ સુરત શહેર ૪૭ ૪૭ ૫૮ 

૪ િડોદરા શહેર ૩૧ ૩૧ ૪૬ 

૫ અમદાિાદ રૂરલ ૮ ૮ ૪ 

૬ ખેડા ૧૪ ૧૪ ૯ 

૭ આણાંદ ૧૩ ૧૨ ૯ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
ચોરાયેલ િાર પૈિી 

શોધાયેલ િારની સુંખ્યા  

શોધાયેલ િાર પૈિી 
માવલિને પરત સોંપાયેલ 

િારની સુંખ્યા 

ચોરાયેલ િાર પૈિી 
શોધિાની બાિી િારની 

સુંખ્યા 

૮ ગાાંધીનગર ૨૯ ૨૮ ૩૬ 

૯ સાબરકાાંઠા ૨ ૨ ૪ 

૧૦ અરિલ્લી ૦ ૦ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૫ ૩ ૧૬ 

૧૨ જામનગર ૪ ૪ ૧ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧ ૧ ૧ 

૧૪ રાજકોટ રૂરલ ૬ ૬ ૨ 

૧૫ મોરબી ૯ ૯ ૫ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૭ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૧૪ ૧૪ ૨૦ 

૧૮ કચ્છ-પૂિષ ૨ ૨ ૧ 

૧૯ કચ્છ-પવિમ ૩ ૩ ૧ 

૨૦ પાટણ ૧૨ ૧૦ ૬ 

૨૧ અમરેલી ૧ ૧ ૦ 

૨૨ ભાિનગર ૪ ૪ ૩ 

૨૩ બોટાદ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૩ ૩ ૧ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૧ 

૨૭ િડોદરા રૂરલ ૮ ૮ ૭ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૨ 

૨૯ ભરૂચ ૧૨ ૧૨ ૨૧ 

૩૦ નમષદા ૦ ૦ ૦ 

૩૧ ગોધરા ૧૨ ૧૨ ૯ 

૩૨ મહીસાગર ૩ ૨ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૧ ૧ ૫ 

૩૪ સુરત રૂરલ ૩૯ ૩૫ ૧૦ 

૩૫ તાપી ૫ ૫ ૦ 

૩૬ િલસાડ ૭ ૫ ૧૦ 

૩૭ નિસારી ૧૨ ૧૨ ૪ 

૩૮ ડાાંગ ૧ ૦ ૦ 

૩૯ પ.રે.િડોદરા ૧ ૧ ૦ 

૪૦ પ.રે.અમદાિાદ ૦ ૦ ૧ 

-------- 

આણુંદ અને સુરત વજલ્લામાું િારની ચોરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૪૦ (૨૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર આણાંદ અને સુરત વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર કેટલી કારની 
ચોરી િઇ,  

(૨) ઉક્ત વથિવતએ તે પૈકી ઉક્ત વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધી માવલકને પરત સોંપાઈ, 

(૩) ઉક્ત વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધિાની બાકી છે, અને 

(૪) બાકીની કાર શોધિા માટે શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યાાં ? 



34 
 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

વજલ્લો/શહેર 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

આણાંદ ૬ ૪ ૧૨ 

સુરત શહેર ૬૧ ૨૭ ૧૭ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૯ ૧૭ ૧૩ 

(૨) અને (૩)  

વજલ્લો/શહેર 
ચોરાયેલ િાર પૈિી શોધાયેલ 

િારની સુંખ્યા  
શોધાયેલ િાર પૈિી માવલિને 
પરત સોંપાયેલ િારની સુંખ્યા 

ચોરાયેલ િાર પૈિી શોધિાની 
બાિી િારની સુંખ્યા 

આણાંદ ૧૩ ૧૨ ૯ 

સુરત શહેર ૪૭ ૪૭ ૫૮ 

સુરત ગ્રામ્ય ૩૯ ૩૫ ૧૦ 

(૪) અગાઉ આ પ્રકારના ગુનામાાં સાંડોિાયેલા આરોપીઓની તેમજ જૂની કાર લે-િેચનો ધાંધો કરતા િેપારીઓની ઘવનષ્ટ 
પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે તેમજ આ ચોરાયેલ કાર કોઈ ઇસમો િેચિા આિે તો તુરત જ પોલીસને જાણ કરિા સમજ આપિામાાં આિેલ 
છે. આર.ટી.ઓ.ને પણ આ અાંગે યાદી પાઠિિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

આણુંદ અને તાપી વજલ્લામાું િારની ચોરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૪૨ (૨૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર આણાંદ અને તાપી વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર કેટલી કારની 

ચોરી િઇ,  

(૨) ઉક્ત વથિવતએ તે પૈકી ઉક્ત વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધી માવલકને પરત સોંપાઈ, 

(૩) ઉક્ત વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધિાની બાકી છે, અને 

(૪) બાકીની કાર શોધિા માટે શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યાાં ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

વજલ્લો/શહેર 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

આણાંદ ૬ ૪ ૧૨ 

તાપી ૧ ૩ ૧ 

(૨) અને (૩)  

વજલ્લો/શહેર 
ચોરાયેલ િાર પૈિી 

શોધાયેલ િારની સુંખ્યા  
શોધાયેલ િાર પૈિી માવલિને 
પરત સોંપાયેલ િારની સુંખ્યા 

ચોરાયેલ િાર પૈિી શોધિાની 
બાિી િારની સુંખ્યા 

આણાંદ ૧૩ ૧૨ ૯ 

તાપી ૫ ૫ ૦ 

(૪) અગાઉ આ પ્રકારના ગુનામાાં સાંડોિાયેલા આરોપીઓની તેમજ જૂની કાર લે-િેચનો ધાંધો કરતા િેપારીઓની ઘવનષ્ટ 
પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે તેમજ આ ચોરાયેલ કાર કોઈ ઇસમો િેચિા આિે તો તુરત જ પોલીસને જાણ કરિા સમજ આપિામાાં આિેલ 
છે. આર.ટી.ઓ.ને પણ આ અાંગે યાદી પાઠિિામાાં આિેલ છે. 

-------- 
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ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાું િારની ચોરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૪૩ (૨૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િાવતતભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર કેટલી કારની 
ચોરી િઇ,  

(૨) ઉક્ત વથિવતએ તે પૈકી ઉક્ત વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધી માવલકને પરત સોંપાઈ, 

(૩) ઉક્ત વજલ્લાિાર કેટલી કાર શોધિાની બાકી છે, અને 

(૪) બાકીની કાર શોધિા માટે શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યાાં ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

વજલ્લો/શહેર 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ 

ખેડા ૮ ૪ ૧૧ 

મહીસાગર ૦ ૧ ૨ 

(૨) અને (૩)  

વજલ્લો/શહેર 
ચોરાયેલ િાર પૈિી 

શોધાયેલ િારની સુંખ્યા  

શોધાયેલ િાર પૈિી માવલિને 

પરત સોંપાયેલ િારની સુંખ્યા 

ચોરાયેલ િાર પૈિી શોધિાની 

બાિી િારની સુંખ્યા 

ખેડા ૧૪ ૧૪ ૯ 

મહીસાગર ૩ ૨ ૦ 

(૪) અગાઉ આ પ્રકારના ગુનામાાં સાંડોિાયેલા આરોપીઓની તેમજ જૂની કાર લે-િેચનો ધાંધો કરતા િેપારીઓની ઘવનષ્ટ 

પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે તેમજ આ ચોરાયેલ કાર કોઈ ઇસમો િેચિા આિે તો તુરત જ પોલીસને જાણ કરિા સમજ આપિામાાં આિેલ 

છે. આર.ટી.ઓ.ને પણ આ અાંગે યાદી પાઠિિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

સ્ટેટ પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું ફકરયાદોનો વનિાલ બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૮૩ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 

કૃપા કરશે કે.- 

(૧) થટેટ પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોના વનકાલ િયા, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને  (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૭૭૦ ૭૬૩ 

૨૦૨૦ ૯૩૦ ૯૨૫ 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોમાાં વનયમાનુસારની તપાસની કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 
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 િચ્છ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૮૪ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) કચ્છ વજલ્લામાાં પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ 

૨૦૨૦ ૧ ૧ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૮૭ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) ગેનીબેન ઠાિોર (િાિ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) બનાસકાાંઠા વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૧૨ ૧૨ 

૨૦૨૦ ૪૦ ૪૦ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું પોલીસ જાપ્તા હેઠળના આરોપીઓ ભાગી છુટિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૯૪ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાતતીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) ૨૦૨૦ના િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર પોલીસ જાપ્તામાાંિી કેટલા આરોપીઓ ભાગી છૂટ્યા હતા, 

(૨) તે અન્િયે બેદરકારી દાખિનારા પોલીસ કમષચારીઓ સામે શા પગલાાં લેિાયા છે, અને 

(૩) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ ભાગી છૂટેલા આરોપીઓને પકડિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨) જિાબદાર પોલીસ કમષચારીઓ સામે ફરજ મોકુફી, આાંતર વજલ્લા બદલી, રોકડ દાંડ, ઈજાફા અટકાિિા તેમજ 
ખાતાકીય પગલા લેિામાાં આિેલ છે તેમજ સાંડોિણી જણાતા ગુના પણ દાખલ કરિામાાં આિેલ છે. 
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(૩) ભાગી છૂટેલા આરોપીઓને પકડિા સારૂ શહેર/વજલ્લાઓમાાં ડી.સી.બી., પી.સી.બી., એલ.સી.બી., એસ.ઓ.જી. 

તિા પેરોલ ફલો થકિોડ દ્વારા કેદીઓના સગા-સાંબાંધી તિા વમત્ર િતુષળની પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે અને િોચ રાખિામાાં આિેલ છે 
તેમજ અિાર-નિાર આિા આરોપીઓને પકડિા સારૂ ડર ાઈિનુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો  આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૩ 

૨ રાજકોટ શહેર ૦ 

૩ સુરત શહેર ૧ 

૪ િડોદરા શહેર ૪ 

૫ અમદિાદ ગ્રામ્ય ૦ 

૬ ખેડા ૦ 

૭ આણાંદ ૩ 

૮ ગાાંધીનગર ૦ 

૯ સાબરકાાંઠા ૦ 

૧૦ અરિલ્લી ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૩ 

૧૨ જામનગર ૦ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૦ 

૧૫ મોરબી ૦ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૩ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૧૨ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૩ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૧ 

૨૦ પાટણ ૨ 

૨૧ અમરેલી ૧ 

૨૨ ભાિનગર ૧ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૧ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૨ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૨ 

૩૦ નમષદા ૧ 

૩૧ પાંચમહાલ ૩ 

૩૨ મહીસાગર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૧ 

૩૫ તાપી ૦ 

૩૬ િલસાડ ૦ 

૩૭ નિસારી ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૦ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૦ 

-------- 
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રાજ્યના ભાગેડુ જાહેર િરેલ આરોપીઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૯૭ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા આરોપીઓ ભાગેડુ જાહેર 
િયા, અને 

(૨) ઉક્ત ભાગેડુ આરોપીઓને પકડિા શા પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨)  

 ભાગેડુ આરોપીઓને પકડિા સારૂ અિાર-નિાર ડર ાઈિનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે. 

 ભાગેડુ જાહેર કરિામાાં આિેલ આરોપીઓના રહેણાાંક થિળે, તેમના સગા સાંબાંધી તેમજ વમત્ર િતુષળ તિા તેમના મળી 
આિિાના સાંભવિત થિળોએ અિાર-નિાર તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. 

 ઇલેક્ટર ોવનક વમદડયા તેમજ અાંગત બાતમીદારો મારફતે પણ બાતમી મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. 

 નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન સરપ્રાઈઝ ચેકીંગ હાિ ધરિામાાં આિે છે. 

 તહેિારોના સમયે બહાર મજૂરી માટે ગયેલ આરોપીઓ િતન પાછા ફરતા હોિાની સાંભાિના ધ્યાનમાાં લઈ આ સમયે 
સરપ્રાઈઝ ચેકીંગની કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિે છે. 

 પુરા નામ સરનામાિાળા આરોપીઓ વિરૂદ્ધમાાં CRPC કલમ ૭૦ મુજબના નામદાર કોટષમાાંિી િોરાં ટો મેળિી તેમને 
પકડિા અાંગે રાજ્યના તમામ વજલ્લાઓમાાં પ્રવસવદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે.  

 રાજ્યના અને રાજ્ય બહારના આરોપીઓને પકડિા માટે સાંબાંવધત વજલ્લાઓ સાિે સાંકલનમાાં રહી તેઓને યાદીઓ 

પાઠિિામાાં આિેલ છે. 

 ઉપરાાંત રાજ્ય બહાર નાસતા-ફરતા આરોપીઓની ધરપકડ કરિા માટે આરોપીઓની અલાયદી યાદી તૈયાર કરી, 
સાંબાંવધત રાજ્યનાાં પોલીસ િડાને મોકલી તેઓનાાં સાંકલનમાાં રહી આરોપીઓની ધરપકડ કરિા માટે અત્રેિી ટીમો 
મોકલિામાાં આિેલ છે. 

 તમામ શહેર/વજલ્લામાાં ડી.સી.બી./પી.સી.બી./એલ.સી.બી./એસ.ઓ.જી/પરેોલ-ફલો થકોડષની અલગ-અલગ 

ટીમો બનાિી ટેકનીકલ સિેલન્સની મદદિી િધુમાાં િધુ આરોપીઓ પકડી પાડિા પ્રયત્નો કરિામાાં આિે છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૦ ૧ ૨ 

૨ રાજકોટ શહેર ૦ ૦ ૦ 

૩ સુરત શહેર ૦ ૦ ૨ 

૪ િડોદરા શહેર ૦ ૦ ૨ 

૫ અમદિાદ ગ્રામ્ય ૩૫૬ ૩૫૨ ૩૯૦ 

૬ ખેડા ૦ ૦ ૦ 

૭ આણાંદ ૦ ૦ ૦ 

૮ ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૦ 

૯ સાબરકાાંઠા ૦ ૦ ૦ 

૧૦ અરિલ્લી ૦ ૦ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

તા.૦૧-૧૧-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ 

૧૨ જામનગર ૦ ૦ ૪ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૦ ૦ ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૪ ૩ ૯૫ 

૧૫ મોરબી ૩ ૦ ૦ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૦ ૦ ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૭૪ ૧૦૯ ૧૫૨ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૩૦ ૬૨ ૮૭ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૪૧ ૨૪ ૩૬ 

૨૦ પાટણ ૦ ૦ ૫૮ 

૨૧ અમરેલી ૭ ૭ ૧૪ 

૨૨ ભાિનગર ૧૪૩ ૧૧૮ ૮૮ 

૨૩ બોટાદ ૯ ૪૪ ૩૮ 

૨૪ જૂનાગઢ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૧૦ ૮ ૧૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૪૭ ૬૫ ૩૨ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૦ ૦ ૨ 

૩૦ નમષદા ૧ ૪ ૨ 

૩૧ પાંચમહાલ ૦ ૦ ૭ 

૩૨ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૦ ૦ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૦ ૦ ૦ 

૩૫ તાપી ૦ ૦ ૧ 

૩૬ િલસાડ ૦ ૦ ૦ 

૩૭ નિસારી ૦ ૦ ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૧૪ ૭ ૯ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૦ ૦ ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૦૨ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) પાટણ વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
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(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૧૦ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) સાબરકાાંઠા વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૧૫ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી રાજતેરવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) અરિલ્લી વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું બાળ તસ્િરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૩૬ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં વજલ્લાિાર કેટલા બાળકોની તથકરી કરિામાાં આિી, 

(૨) બાળકોને તથકરી કરતા કેટલા તથકરો/ગુનાદહતોને શોધી કાઢિામાાં આવ્યા, 

(૩) કેટલા બાળકોને શોધી કાઢી તેના મા-બાપને સોંપિામાાં આવ્યા, અને 

(૪) બાકીના બાળકોને શોધિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ?  

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨) ૬૦ તથકરો/ગુનાદહતોને શોધી કાઢિામાાં આવ્યા. 

(૩) અને (૪) ૧૯ બાળકો તેના મા-બાપને સોંપિામાાં આિેલ છે, જ્યારે ૧ બાળક દરમાન્ડ હોમમાાં છે અને ૨ બાળકોના 
મા-બાપ મળી આિેલ નિી. આમ, તમામ બાળકો મળી આિેલ હોઈ, પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
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પત્રિ  

વજલ્લા બાળિોની તસ્િરી િરિામાું આિી 

અમદાિાદ શહેર ૧૬ 

સુરત શહેર ૩ 

િડોદરા શહેર ૦ 

રાજકોટ શહેર ૦ 

અમદિાદ ગ્રામ્ય ૦ 

ખેડા ૧ 

આણાંદ ૦ 

ગાાંધીનગર ૦ 

સાબરકાાંઠા ૦ 

અરિલ્લી ૦ 

મહેસાણા ૦ 

જામનગર ૦ 

દેિભૂમી દ્વારકા ૦ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧ 

મોરબી ૦ 

સુરેન્દ્રનગર ૦ 

બનાસકાાંઠા ૦ 

ગાાંધીધામ (કચ્છ- પૂિષ)  ૦ 

કચ્છ-ભુજ (પવિમ) ૦ 

પાટણ ૦ 

અમરેલી ૦ 

ભાિનગર ૦ 

બોટાદ ૦ 

જૂનાગઢ ૦ 

ગીર-સોમનાિ ૦ 

પોરબાંદર ૦ 

િડોદરા ગ્રામ્ય ૦ 

છોટાઉદેપુર ૦ 

ભરૂચ ૦ 

નમષદા ૦ 

ગોધરા ૧ 

મહીસાગર ૦ 

દાહોદ ૦ 

સુરત ગ્રામ્ય ૦ 

તાપી ૦ 

િલસાડ ૦ 

નિસારી ૦ 

ડાાંગ-આહિા ૦ 

પવિમ રેલ્િે િડોદરા ૦ 

પવિમ રેલ્િે અમદાિાદ ૦ 

-------- 
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રાજ્યમાું ખૂન િેસના આરોપીઓ પિડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૪૧ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી શલૈેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ૨૦૧૮ના િર્ષમાાં િયેલ કેટલા ખૂનના કેટલા આરોપીઓ 
પકડાયા નિી, અને 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા સારૂ ગુનાિાળી જગ્યાનુાં પાંચનામુાં તિા લાગતા િળગતા સાહેદોના 
વનિેદનો તેમજ ગુનાિાળી જગ્યાએ ડોગ થકિોડ, ફીંગર પ્રીંટ તેમજ એફ.એસ.એલ.ની મદદ લેિામાાં આિેલ છે. આરોપીઓને શોધી 
કાઢિા ગુનાિાળી જગ્યાએિી સેલ આઈડી તેમજ શકમાંદ ઈસમોના મોબાઈલ નાંબરની કોલ દડટેઈલ મેળિી તેમજ મરનારના મોબાઈલની 
કોલ દડટેઈલ મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત શકમાંદ ઈસમોની પૂછપરછ કરી વનિેદનો લેિામાાં આિેલ છે તેમજ અાંગત 
બાતમીદારો તિા તાબાના પોલીસ માણસો દ્વારા પણ આરોપીઓને શોધી કાઢિા સઘન પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. નાસતા ફરતા 
આરોપીઓ વિરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબ િોરાં ટ મેળિી પ્રવસદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૯૯ ૭ 

૨ રાજકોટ શહેર ૩૬ ૦ 

૩ સુરત શહેર ૧૦૭ ૧ 

૪ િડોદરા શહેર ૩૨ ૩ 

૫ અમદિાદ ગ્રામ્ય ૩૪ ૨ 

૬ ખેડા ૨૩ ૦ 

૭ આણાંદ ૨૦ ૧ 

૮ ગાાંધીનગર ૨૧ ૧ 

૯ સાબરકાાંઠા ૧૮ ૦ 

૧૦ અરિલ્લી ૧૪ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૩૬ ૦ 

૧૨ જામનગર ૧૮ ૧ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૧૨ ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૩૩ ૧ 

૧૫ મોરબી ૨૭ ૪ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૨૯ ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૩૮ ૨ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૨૧ ૦ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૨૨ ૧ 

૨૦ પાટણ ૧૩ ૧ 

૨૧ અમરેલી ૧૭ ૦ 

૨૨ ભાિનગર ૪૯ ૦ 

૨૩ બોટાદ ૯ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૨૩ ૦ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૧૧ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૬ ૩ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૧૭ ૦ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૨૮ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૩૪ ૦ 

૩૦ નમષદા ૧૦ ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૩૮ ૨ 

૩૨ મહીસાગર ૧૩ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૩૭ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૫૩ ૧૦ 

૩૫ તાપી ૬ ૩ 

૩૬ િલસાડ ૨૫ ૪ 

૩૭ નિસારી ૧૩ ૧ 

૩૮ ડાાંગ ૫ ૦ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૪ ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૦ ૦ 

-------- 

મોરબી અને બોટાદ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૪૪ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) મોરબી અને બોટાદ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી 

ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને (૨)  

વજલ્લો 
િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોટાદ ૧ ૩ ૧ ૩ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
-------- 

સુરેતરનગર વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૪૮ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાિિા 

કૃપા કરશે કે.- 

(૧) સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

દાુંતીિાડા તાલુિામાું ઘેટા-બિરાુંને ગેરિાયદે િતલખાનામાું લઇ જતા અટિાિિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૪૯ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) ઓગથટ-૨૦૨૧માાં બનાસકાાંઠા વજલ્લામાાં દાાંતીિાડા તાલુકામાાં આરખી હાઇિે પર પીકઅપ િાહનમાાં ઘેટા-બકરાાંને 
ગેરકાયદે કતલખાનામાાં લઇ જિાતા પોલીસે બચાિી લીધા હતા તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ િાહનમાાં કેટલા ઘેટા-બકરાાંને ગેરકાયદે કતલખાનામાાં લઇ જિાતા હતા, અને 

(૩) ગુન્હામાાં સાંડોિાયેલ ઇસમો તિા ગેરકાયદે કતલખાનાનાાં સાંચાલકો સામે શી કાયષિાહી િઇ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ૫૬ બકરાાં. 

(૩) સદર ગુનામાાં સાંડોિાયેલ ઇસમો સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઇતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૫૧ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) રાજકોટ વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું ખૂન િેસના આરોપીઓેને પિડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૫૨ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પ્રવિણભાઈ મસુડીયા (કાલાિડ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ૨૦૧૯ના િર્ષમાાં િયેલ ખૂનના કેટલા આરોપીઓ પકડાયા 
નિી, અને 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 
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(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા સારૂ ગુનાિાળી જગ્યાનુાં પાંચનામુાં તિા લાગતા િળગતા સાહેદોના 

વનિેદનો તેમજ ગુનાિાળી જગ્યાએ ડોગ થક્િોડ, ફીંગર પ્રીંટ તેમજ એફ.એસ.એલ.ની મદદ લેિામાાં આિેલ છે. આરોપીઓને શોધી 
કાઢિા ગુનાિાળી જગ્યાએિી સેલ આઈડી તેમજ શકમાંદ ઇસમોના મોબાઇલ નાંબરની કોલ દડટેઈલ મેળિી તેમજ મરનારના મોબાઈલની 
કોલ દડટેઇલ મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત શકમાંદ ઈસમોની પૂછપરછ કરી વનિેદનો લેિામાાં આિેલ છે તેમજ અાંગત 
બાતમીદારો તિા તાબાના પોલીસ માણસો દ્વારા પણ આરોપીઓને શોધી કાઢિા સઘન પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. નાસતા ફરતા 
આરોપીઓ વિરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબ િોરાં ટ મેળિી પ્રવસદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૬ 

૨ રાજકોટ શહેર ૦ 

૩ સુરત શહેર ૩ 

૪ િડોદરા શહેર ૦ 

૫ અમદિાદ ગ્રામ્ય ૫ 

૬ ખેડા ૦ 

૭ આણાંદ ૦ 

૮ ગાાંધીનગર ૦ 

૯ સાબરકાાંઠા ૦ 

૧૦ અરિલ્લી ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૧ 

૧૨ જામનગર ૦ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૧ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૦ 

૧૫ મોરબી ૦ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૧ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૦ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૧ 

૨૦ પાટણ ૦ 

૨૧ અમરેલી ૦ 

૨૨ ભાિનગર ૧ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૧ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૧ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૧ 

૨૮ છોટા ઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૨ 

૩૦ નમષદા ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૨ 

૩૨ મહીસાગર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૧ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૮ 

૩૫ તાપી ૦ 

૩૬ િલસાડ ૧ 

૩૭ નિસારી ૦ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૩૮ ડાાંગ ૦ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૧ 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૫૪ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાિડ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) જામનગર વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું ખૂન િેસના આરોપીઓ પિડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૫૫ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ૨૦૨૦ના િર્ષમાાં િયેલ કેટલા ખૂનના કેટલા આરોપીઓ 
પકડાયા નિી, અને 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા સારૂ ગુનાિાળી જગ્યાનુાં પાંચનામુાં તિા લાગતા િળગતા સાહેદોના 

વનિેદનો તેમજ ગુનાિાળી જગ્યાએ ડોગ થકિોડ, ફીંગર પ્રીંટ તેમજ એફ.એસ.એલ.ની મદદ લેિામાાં આિેલ છે. આરોપીઓને શોધી 

કાઢિા ગુનાિાળી જગ્યાએિી સેલ આઈડી તેમજ શકમાંદ ઈસમોના મોબાઈલ નાંબરની કોલ દડટેઈલ મેળિી તેમજ મરનારના મોબાઈલની 

કોલ દડટેઈલ મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત શકમાંદ ઈસમોની પૂછપરછ કરી વનિેદનો લેિામાાં આિેલ છે તેમજ અાંગત 

બાતમીદારો તિા તાબાના પોલીસ માણસો દ્વારા પણ આરોપીઓને શોધી કાઢિા સઘન પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. નાસતા ફરતા 

આરોપીઓ વિરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબ િોરાં ટ મેળિી પ્રવસદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૭૦ ૩ 

૨ રાજકોટ શહેર ૩૦ ૨ 

૩ સુરત શહેર ૧૧૭ ૧૩ 

૪ િડોદરા શહેર ૨૨ ૦ 

૫ અમદિાદ ગ્રામ્ય ૨૪ ૦ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૬ ખેડા ૨૧ ૦ 

૭ આણાંદ ૨૭ ૦ 

૮ ગાાંધીનગર ૨૨ ૦ 

૯ સાબરકાાંઠા ૧૮ ૧ 

૧૦ અરિલ્લી ૨૨ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૨૬ ૧ 

૧૨ જામનગર ૧૪ ૦ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૯ ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨૯ ૦ 

૧૫ મોરબી ૨૫ ૦ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૨૫ ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૩૭ ૨ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૨૦ ૦ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૨૮ ૦ 

૨૦ પાટણ ૧૯ ૨ 

૨૧ અમરેલી ૧૭ ૦ 

૨૨ ભાિનગર ૪૨ ૦ 

૨૩ બોટાદ ૧૦ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૨૦ ૦ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૧૫ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૦ ૦ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૩૦ ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૨૧ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૩૫ ૫ 

૩૦ નમષદા ૧૦ ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૨૯ ૦ 

૩૨ મહીસાગર ૭ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૩૭ ૫ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૩૩ ૨ 

૩૫ તાપી ૧૧ ૦ 

૩૬ િલસાડ ૧૭ ૧ 

૩૭ નિસારી ૧૭ ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૫ ૦ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૪ ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૦ ૦ 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૬૦ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાવળયા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાિિા 

કૃપા કરશે કે.- 

(૧) દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

જૂનાગઢ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોરીટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૬૩ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ભીખાભાઈ જોશી (જૂનાગઢ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) જૂનાગઢ વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોરીટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને  (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૩ ૩ 

૨૦૨૦ ૩ ૩ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
-------- 

જૂનાગઢ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૬૮ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) જૂનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી 
ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને  (૨)  

વજલ્લો 
િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

જૂનાગઢ ૩ ૩ ૩ ૩ 

પોરબાંદર ૨ ૪ ૨ ૪ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
-------- 

આણુંદ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૮૯ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી રાજતેરવસુંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) આણાંદ વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 
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(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને   (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૧૦ ૧૦ 

૨૦૨૦ ૧૨ ૧૨ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્ય પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૯૪ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી વનરું જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) થટેટ પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયા, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૭૭૦ ૭૬૩ 

૨૦૨૦ ૯૩૦ ૯૨૫ 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોમાાં વનયમાનુસારની તપાસની કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું આુંગડીયા લૂુંટની ઘટના 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૮૯૭ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં િર્ષ ૨૦૨૦માાં આાંગડીયા લૂાંટની કેટલી ઘટના બની અને તેમાાં કેટલા રૂવપયા/માલની લૂાંટ િઈ, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ કેટલા વકથસામાાં આરોપી ઝડપી લઈ કેટલી રકમ/માલ પરત મેળિાયો, 
અને 

(૩) બાકી રહેલ રકમ/માલ શોધિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યમાાં િર્ષ ૨૦૨૦માાં આાંગડીયા લૂાંટની કુલ-૫ ઘટના બની અને તેમાાં રૂ.૧૪,૦૨,૬૭૦/- ની રકમ અને 
રૂ.૩૦,૨૯,૮૧૨/- ના માલની લૂાંટ િઈ. 

(૨) કુલ-૪ વકથસામાાં આરોપી ઝડપી લઈ રૂ.૧૧,૧૦,૫૫૫/-ની રકમ અને રૂ.૬,૭૧,૦૦૦/- નો માલ પરત 
મેળિાયો. 

(૩) બાકી રહેલ રકમ/માલ શોધિા પકડાયેલ આરોપીઓના રીમાન્ડ મેળિી યુવક્ત પ્રયુવક્તિી પૂછપરછ કરી રીકિરી 
કરિા પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત ગુનાિાળી જગ્યાની આસપાસના સી.સી.ટી.િી. ફુટેજ ચેક કરિામાાં આિેલ છે અને 
ભૂતકાળમાાં આિા ગુના કરતા ઈસમોની પણ પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 
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ખેડા વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૦૫ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડિાંજ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) ખેડા વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  અને   (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ 

૨૦૨૦ ૭ ૭ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૧૨ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) દાહોદ વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૧૯ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) છોટાઉદેપુર વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 
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િડોદરા વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૨૩ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) િડોદરા વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને       (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૩ ૩ 

૨૦૨૦ ૫ ૫ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

નમટદા વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૨૬ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) નમષદા વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું બાળ તસ્િરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૨૭ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં વજલ્લાિાર કેટલા બાળકોની તથકરી કરિામાાં આિી, 

(૨) બાળકોને તથકરી કરતા કેટલા તથકરો/ગુનાદહતોને શોધી કાઢિામાાં આવ્યા, 

(૩) કેટલા બાળકોને શોધી કાઢી તેના મા-બાપને સોંપિામાાં આવ્યા, અને 

 (૪) બાકીના બાળકોને શોધિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨) ૬૦ તથકરો/ગુનાદહતોને શોધી કાઢિામાાં આવ્યા. 

(૩) અને (૪) ૧૯ બાળકો તેના મા-બાપને સોંપિામાાં આિેલ છે, જ્યારે ૧ બાળક દરમાન્ડ હોમમાાં છે અને ૨ બાળકોના 
મા-બાપ મળી આિેલ નિી. આમ, તમામ બાળકો મળી આિેલ હોઈ, પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
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પત્રિ 

વજલ્લા બાળિોની તસ્િરી િરિામાું આિી 

અમદાિાદ શહેર ૧૬ 

સુરત શહેર ૩ 

િડોદરા શહેર ૦ 

રાજકોટ શહેર ૦ 

અમદાિાદ ગ્રામ્ય ૦ 

ખેડા ૧ 

આણાંદ ૦ 

ગાાંધીનગર ૦ 

સાબરકાાંઠા ૦ 

અરિલ્લી ૦ 

મહેસાણા ૦ 

જામનગર ૦ 

દેિભૂમી દ્વારકા ૦ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧ 

મોરબી ૦ 

સુરેન્દ્રનગર ૦ 

બનાસકાાંઠા ૦ 

ગાાંધીધામ (કચ્છ- પૂિષ)  ૦ 

કચ્છ-ભુજ (પવિમ) ૦ 

પાટણ ૦ 

અમરેલી ૦ 

ભાિનગર ૦ 

બોટાદ ૦ 

જૂનાગઢ ૦ 

ગીર-સોમનાિ ૦ 

પોરબાંદર ૦ 

િડોદરા ગ્રામ્ય ૦ 

છોટાઉદેપુર ૦ 

ભરૂચ ૦ 

નમષદા ૦ 

ગોધરા ૧ 

મહીસાગર ૦ 

દાહોદ ૦ 

સુરત ગ્રામ્ય ૦ 

તાપી ૦ 

િલસાડ ૦ 

નિસારી ૦ 

ડાાંગ-આહિા ૦ 

પવિમ રેલ્િે િડોદરા ૦ 

પવિમ રેલ્િે અમદાિાદ ૦ 

-------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૨૯ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબુસર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ભરૂચ વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને       (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૭ ૭ 

૨૦૨૦ ૭ ૭ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું મોટર સાયિલની ચોરી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૩૦ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંડિી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી મોટરસાયકલની ચોરી િઈ, 

(૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેટલી મોટરસાયકલને સુધીમાાં શોધી કાઢિામાાં આિી, અને 

(૩) બાકીની મોટર સાયકલ શોધિા શાાં પગલાાં લીધેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨) ૨૪૫૩ 

(૩) બાકીની મોટરસાયકલ શોધિા સારૂ અિાર-નિાર વજલ્લામાાં ડર ાઈિ રાખિામાાં આિેલ છે તેમજ આિા પ્રકારની ચોરી 
કરનાર તિા ચોરીનો માલ રાખનાર ઈસમો તેમજ ભાંગારનો માલ સામાન લે-િેચ કરનાર તિા શકદારોને ચેક કરિામાાં આિેલ છે અને 
એમ.સી.આર. ચેક કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો મોટર સાયિલની સુંખ્યા 

૧ અમદાિાદ શહેર ૧૧૫૮ 

૨ રાજકોટ શહેર ૧૮૮ 

૩ સુરત શહેર ૭૦૨ 

૪ િડોદરા શહેર ૩૧૭ 

૫ અમદાિાદ ગ્રામ્ય ૬૭ 

૬ ખેડા ૩૮ 

૭ આણાંદ ૬૪ 

૮ ગાાંધીનગર ૮૮ 

૯ સાબરકાાંઠા ૧૧૯ 

૧૦ અરિલ્લી ૬૨ 

૧૧ મહેસાણા ૯૨ 

૧૨ જામનગર ૬૯ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૧૬ 



54 
 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો મોટર સાયિલની સુંખ્યા 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૮૭ 

૧૫ મોરબી ૪૦ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૬૧ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૧૪૯ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૮૩ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૧૧૬ 

૨૦ પાટણ ૮૯ 

૨૧ અમરેલી ૩૩ 

૨૨ ભાિનગર ૧૦૫ 

૨૩ બોટાદ ૩૬ 

૨૪ જૂનાગઢ ૯૮ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૧૯ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૪ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૧૧૨ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૧૦૩ 

૨૯ ભરૂચ ૧૯૯ 

૩૦ નમષદા ૨૫ 

૩૧ પાંચમહાલ ૧૦૩ 

૩૨ મહીસાગર ૮ 

૩૩ દાહોદ ૧૮૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૧૩૬ 

૩૫ તાપી ૧૪ 

૩૬ િલસાડ ૮૩ 

૩૭ નિસારી ૩૨ 

૩૮ ડાાંગ ૬ 

૩૯ પ.રે. િડોદરા ૧૦ 

૪૦ પ.રે. અમદાિાદ ૧૬ 

-------- 

સુરત વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૩૧ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંડિી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 

કૃપા કરશે કે.- 

(૧) સુરત વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને       (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૪ ૪ 

૨૦૨૦ ૫ ૫ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 
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તાપી વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૩૪ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તાપી વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ નહીં. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

પુંચમહાલ અને ડાુંગ વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૩૫ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વનઝર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) પાંચમહાલ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી 
ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને       (૨)  

વજલ્લો 
િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

પાંચમહાલ ૦ ૫ ૦ ૩ 

ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) સાંબાંવધત અવધકારીને વમટીંગ યોજી બાકી રહેલ ફદરયાદો સબબ વનયમાનુસારની કાયષિાહી કરિા તજિીજ કરેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું આુંગડીયા લૂુંટની ઘટના 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૩૮ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (િાાંસદા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં િર્ષ ૨૦૨૦માાં આાંગડીયા લૂાંટની કેટલી ઘટના બની અને તેમાાં કેટલા રૂવપયા/માલની લૂાંટ િઈ, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ કેટલા વકથસામાાં આરોપી ઝડપી લઈ કેટલી રકમ/માલ પરત મેળિાયો, 
અને 

(૩) બાકી રહેલ રકમ/માલ શોધિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યમાાં િર્ષ ૨૦૨૦માાં આાંગડીયા લૂાંટની કુલ-૫ ઘટના બની અને તેમાાં રૂ.૧૪,૦૨,૬૭૦/- ની રકમ અને 
રૂ.૩૦,૨૯,૮૧૨/- ના માલની લૂાંટ િઈ. 
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(૨) કુલ-૪ વકથસામાાં આરોપી ઝડપી લઈ રૂ.૧૧,૧૦,૫૫૫/-ની રકમ અને રૂ.૬,૭૧,૦૦૦/- નો માલ પરત 

મેળિાયો. 

(૩) બાકી રહેલ રકમ/માલ શોધિા પકડાયેલ આરોપીઓના રીમાન્ડ મેળિી યુવક્ત પ્રયુવક્તિી પૂછપરછ કરી રીકિરી 
કરિા પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત ગુનાિાળી જગ્યાની આસપાસના સી.સી.ટી.િી. ફુટેજ ચેક કરિામાાં આિેલ છે અને 
ભૂતકાળમાાં આિા ગુના કરતા ઈસમોની પણ પૂછપરછ કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાું પોલીસ િુંપલેઈતટ ઓથોકરટીમાું મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૩૯ (૨૯-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (િાાંસદા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) નિસારી વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઈન્ટ ઓિોદરટીમાાં િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ સધુીમાાં કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને 

(૩) બાકી રહેલ ફદરયાદોનો વનકાલ કરિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અને       (૨)  

િર્ટ િુલ ફકરયાદો તા.૩૧-૦૯-૨૦૨૦ની વસ્થવતએ વનિાલ 

૨૦૧૯ ૧ ૧ 

૨૦૨૦ ૧ ૧ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યના ભાગેડુ જાહેર િરેલ આરોપીઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૪૫ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) ગેનીબેન ઠાિોર (િાિ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં કેટલા આરોપીઓ ભાગેડુ જાહેર િયા છે, 
અને 

(૨) ભાગેડુ આરોપીઓને પકડિા શી કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિેલ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ. 

(૨)  

 ભાગેડુ આરોપીઓને પકડિા સારૂ અિાર-નિાર ડર ાઈિનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે. 

 ભાગેડુ જાહેર કરિામાાં આિેલ આરોપીઓના રહેણાાંક થિળે, તેમના સગા સાંબાંધી તેમજ વમત્ર િતુષળ તિા તેમના મળી 
આિિાના સાંભવિત થિળોએ અિાર-નિાર તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. 

 ઇલેક્ટર ોવનક વમદડયા તેમજ અાંગત બાતમીદારો મારફતે પણ બાતમી મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. 

 નાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાન સરપ્રાઈઝ ચેકીંગ હાિ ધરિામાાં આિે છે. 

 તહેિારોના સમયે બહાર મજૂરી માટે ગયેલ આરોપીઓ િતન પાછા ફરતા હોિાની સાંભાિના ધ્યાનમાાં લઈ આ સમયે 
સરપ્રાઈઝ ચેકીંગની કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિે છે. 

 પુરા નામ સરનામાિાળા આરોપીઓ વિરૂદ્ધ CRPC કલમ ૭૦ મુજબના નામદાર કોટષમાાંિી િોરાં ટો મેળિી તેમને 
પકડિા અાંગે રાજ્યના તમામ વજલ્લાઓમાાં પ્રવસવદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે.  
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 રાજ્યના અને રાજ્ય બહારના આરોપીઓને પકડિા માટે સાંબાંવધત વજલ્લાઓ સાિે સાંકલનમાાં રહી તેઓને યાદીઓ 

પાઠિિામાાં આિેલ છે. 

 ઉપરાાંત રાજ્ય બહાર નાસતા-ફરતા આરોપીઓની ધરપકડ કરિા માટે આરોપીઓની અલાયદી યાદી તૈયાર કરી, 
સાંબાંવધત રાજ્યનાાં પોલીસ િડાને મોકલી તેઓનાાં સાંકલનમાાં રહી આરોપીઓની ધરપકડ કરિા માટે અત્રેિી ટીમો 
મોકલિામાાં આિેલ છે. 

 તમામ શહેર/વજલ્લામાાં ડી.સી.બી./પી.સી.બી./એલ.સી.બી./એસ.ઓ.જી/પેરોલ-ફલો થકોડષની અલગ-અલગ 

ટીમો બનાિી ટેકનીકલ સિેલન્સની મદદિી િધુમાાં િધુ આરોપીઓ પકડી પાડિા પ્રયત્નો કરિામાાં આિે છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૩ 

૨ રાજકોટ શહેર ૦ 

૩ સુરત શહેર ૨ 

૪ િડોદરા શહેર ૨ 

૫ અમદાિાદ ગ્રામ્ય ૧૬૨ 

૬ ખેડા ૦ 

૭ આણાંદ ૦ 

૮ ગાાંધીનગર ૦ 

૯ સાબરકાાંઠા ૦ 

૧૦ અરિલ્લી ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૦ 

૧૨ જામનગર ૦ 

૧૩ દેિભૂમી દ્વારકા ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૦૨ 

૧૫ મોરબી ૩ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૩૨૭ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૧૭૬ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૧૦૭ 

૨૦ પાટણ ૫૮ 

૨૧ અમરેલી ૨૮ 

૨૨ ભાિનગર ૩૪૮ 

૨૩ બોટાદ ૮૭ 

૨૪ જૂનાગઢ ૦ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૨૯ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૧૪૯ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૨ 

૩૦ નમષદા ૭ 

૩૧ પાંચમહાલ ૭ 

૩૨ મહીસાગર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૦ 

૩૫ તાપી ૨૫૨ 

૩૬ િલસાડ ૦ 

૩૭ નિસારી ૦ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો આરોપીઓ 

૩૮ ડાાંગ ૩૩ 

૩૯ પ.રે. િડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રે. અમદાિાદ ૦ 

-------- 

રાજ્યમાું પ્રાણી-પક્ષીઓની બલી 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૫૩ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાતતીભાઇ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ૨૦૨૦ માાં કઇ કઇ જગ્યાએ પ્રાણી-પિીની બલી આપિામાાં આિી, 

(૨) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ આરોપીઓ સામે શી કાયષિાહી િઇ, અને 

(૩) આ જગ્યાઓમાાં બલીને કાયમી ધોરણે બાંધ કરિા શી વ્યિથિા કરિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકાના પીંડારા ગામની સીમમાાં આિળ માતાજીના માંદદરે પ્રાણી-પિીની 
બલી આપિાની ઘટના બનેલ છે. અન્ય વજલ્લાઓની માદહતી શૂન્ય છે. 

(૨) સદર બનાિમાાં આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

(૩) આિા પ્રકારના બનાિો બનતા અટકાિિા માટે પેટર ોવલાંગ રાખી ખાસ કાળજી રાખિામાાં આિે છે. થિાવનક આગેિાનો 
તિા ખાનગી બાતમીદારો મારફત માદહતી મેળિી આિા બનાિ બને તે પહેલાાં જરૂરી પગલાાં લેિા િાણા અમલદારો તિા તાબાના 
અવધકારી/કમષચારીઓને સૂચના આપિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું ખૂન િેસના આરોપીઓને પિડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૭૯ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ૨૦૧૮ના િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ખૂનના કેટલા ગુના નોંધાય તે પૈકી કેટલા આરોપીઓ તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની 
વથિવતએ પણ પકડાયા નિી, અને 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ  

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા સારૂ ગુનાિાળી જગ્યાનુાં પાંચનામુાં તિા લાગતા િળગતા સાહેદોના 
વનિેદનો તેમજ ગુનાિાળી જગ્યાએ ડોગ થકિોડ, ફીંગર પ્રીંટ તેમજ એફ. એસ.એલ.ની મદદ લેિામાાં આિેલ છે. આરોપીઓને શોધી 
કાઢિા ગુનાિાળી જગ્યાએિી સેલ આઇડી તેમજ શકમાંદ ઇસમોના મોબાઇલ નાંબરની કોલ ડીટેઇલ મેળિી તેમજ મરનારના મોબાઇલની 

કોલ ડીટેઇલ મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત શકમાંદ ઇસમોની પુછપરછ કરી વનિેદનો લેિામાાં આિેલ છે તેમજ અાંગત 
બાતમીદારો તિા તાબાના પોલીસ માણસો દ્વારા પણ આરોપીઓને શોધી કાઢિા સઘન પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. નાસતા ફરતા 
આરોપીઓ વિરૂદ્ધ સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબ િોરાં ટ મેળિી પ્રવસદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની વસ્થવતએ પિડિાના 

બાિી આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૯૯ ૭ 

૨ રાજકોટ શહેર ૩૬ ૦ 

૩ સુરત શહેર ૧૦૭ ૧ 

૪ િડોદરા શહેર ૩૨ ૩ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની વસ્થવતએ પિડિાના 

બાિી આરોપીઓ 

૫ અમદાિાદ ગ્રામ્ય ૩૪ ૨ 

૬ ખેડા ૨૩ ૦ 

૭ આણાંદ ૨૦ ૧ 

૮ ગાાંધીનગર ૨૧ ૧ 

૯ સાબરકાાંઠા ૧૮ ૦ 

૧૦ અરિલ્લી ૧૪ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૩૬ ૦ 

૧૨ જામનગર ૧૮ ૧ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૧૨ ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૩૩ ૧ 

૧૫ મોરબી ૨૭ ૪ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૨૯ ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૩૮ ૨ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૨૧ ૦ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૨૨ ૧ 

૨૦ પાટણ ૧૩ ૧ 

૨૧ અમરેલી ૧૭ ૦ 

૨૨ ભાિનગર ૪૯ ૦ 

૨૩ બોટાદ ૯ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૨૩ ૦ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૧૧ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૬ ૩ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૧૭ ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૨૮ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૩૪ ૦ 

૩૦ નમષદા ૧૦ ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૩૮ ૨ 

૩૨ મહીસાગર ૧૩ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૩૭ ૦ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૫૩ ૧૦ 

૩૫ તાપી ૬ ૩ 

૩૬ િલસાડ ૨૫ ૪ 

૩૭ નિસારી ૧૩ ૧ 

૩૮ ડાાંગ ૫ ૦ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૪ ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૦ ૦ 

-------- 

રાજ્યમાું ખૂન િેસના આરોપીઓને પિડિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૯૮૮ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (વિરમગામ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ૨૦૨૦ના િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ખૂનના કેટલા ગુના નોંધાય તે પૈકી કેટલા આરોપીઓ તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની 
વથિવતએ પણ પકડાયા નિી, અને 

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક મુજબ  

(૨) પકડિાના બાકી આરોપીઓને શોધી કાઢિા સારૂ ગુનાિાળી જગ્યાનુાં પાંચનામુાં તિા લાગતા િળગતા સાહેદોના 
વનિેદનો તેમજ ગુનાિાળી જગ્યાએ ડોગ થકિોડ, ફીંગર પ્રીંટ તેમજ એફ. એસ.એલ.ની મદદ લેિામાાં આિેલ છે. આરોપીઓને શોધી 
કાઢિા ગુનાિાળી જગ્યાએિી સેલ આઇડી તેમજ શકમાંદ ઇસમોના મોબાઇલ નાંબરની કોલ ડીટેઇલ મેળિી તેમજ મરનારના મોબાઇલની 
કોલ ડીટેઇલ મેળિી તપાસ કરિામાાં આિેલ છે. આ ઉપરાાંત શકમાંદ ઇસમોની પુછપરછ કરી વનિેદનો લેિામાાં આિેલ છે તેમજ અાંગત 
બાતમીદારો તિા તાબાના પોલીસ માણસો દ્વારા પણ આરોપીઓને શોધી કાઢિા સઘન પ્રયત્નો કરિામાાં આિેલ છે. નાસતા ફરતા 
આરોપીઓ વિરૂદ્ધ સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબ િોરાં ટ મેળિી પ્રવસદ્ધ કરિામાાં આિેલ છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૧ અમદાિાદ શહેર ૭૦ ૩ 

૨ રાજકોટ શહેર ૩૦ ૨ 

૩ સુરત શહેર ૧૧૭ ૧૩ 

૪ િડોદરા શહેર ૨૨ ૦ 

૫ અમદાિાદ ગ્રામ્ય ૨૪ ૦ 

૬ ખેડા ૨૧ ૦ 

૭ આણાંદ ૨૭ ૦ 

૮ ગાાંધીનગર ૨૨ ૦ 

૯ સાબરકાાંઠા ૧૮ ૧ 

૧૦ અરિલ્લી ૨૨ ૦ 

૧૧ મહેસાણા ૨૬ ૧ 

૧૨ જામનગર ૧૪ ૦ 

૧૩ દેિભૂવમ દ્વારકા ૯ ૦ 

૧૪ રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨૯ ૦ 

૧૫ મોરબી ૨૫ ૦ 

૧૬ સુરેન્દ્રનગર ૨૫ ૦ 

૧૭ બનાસકાાંઠા ૩૭ ૨ 

૧૮ કચ્છ પવિમ ૨૦ ૦ 

૧૯ કચ્છ પૂિષ ૨૮ ૦ 

૨૦ પાટણ ૧૯ ૨ 

૨૧ અમરેલી ૧૭ ૦ 

૨૨ ભાિનગર ૪૨ ૦ 

૨૩ બોટાદ ૧૦ ૦ 

૨૪ જૂનાગઢ ૨૦ ૦ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૧૫ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૦ ૦ 

૨૭ િડોદરા ગ્રામ્ય ૩૦ ૦ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૨૧ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૩૫ ૫ 

૩૦ નમષદા ૧૦ ૦ 

૩૧ પાંચમહાલ ૨૯ ૦ 

૩૨ મહીસાગર ૭ ૦ 

૩૩ દાહોદ ૩૭ ૫ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૩૩ ૨ 



61 
 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો ખૂનના ગુના 
તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની વસ્થવતએ 

પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૩૫ તાપી ૧૧ ૦ 

૩૬ િલસાડ ૧૭ ૧ 

૩૭ નિસારી ૧૭ ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૫ ૦ 

૩૯ પ.રે િડોદરા ૪ ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાિાદ ૦ ૦ 

-------- 

ટર ાકફિ વિગેડના જિાનો તથા હોમગાડટ  જિાનોને દુંડ ઉધારિાની સત્તા 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૨૫ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ ટર ાદફક વબ્રગેડના જિાનો તિા હોમગાડષ  જિાનોને નાગદરકો પાસે દાંડ 
ઉઘરાિિાની સત્તા નિી તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો અમદાિાદ એસ.પી. રીંગ રોડ તિા એસ.જી હાઇિે પર સત્તા ન હોિા છતાાં ટર ાદફક વબ્રગેડ તિા હોમગાડષના 
કેટલા જિાનો નાગદરકો પાસેિી દાંડ ઉઘરાિતા ૨૦૧૯માાં પકડાયા, અને 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ તેની સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ટર ાદફક વબ્રગેડના ૬(છ) તિા હોમગાડષના ૨(બે) જિાનો પકડાયેલ છે. 

(૩) તેઓને ટર ાદફકની માનદસેિામાાંિી દુર કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

ટર ાકફિ વિગેડના જિાનો તથા હોમગાડટ  જિાનોને દુંડ ઉધારિાની સત્તા 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૩૨ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પુુંજાભાઇ િુંશ (ઉના): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

 (૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ ટર ાદફક વબ્રગેડના જિાનો તિા હોમગાડષ  જિાનોને નાગદરકો પાસે દાંડ 
ઉઘરાિિાની સત્તા નિી તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ હકીકતની આમ પ્રજાને જાણકારી મળી રહે તે માટે સરકારે શી વ્યિથિા કરી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) પ્રચાર-પ્રસારના વિવિધ માધ્યમો, ટર ાદફક જાગૃવત્ત કાયષક્મ/સેવમનાર, જન જાગૃવત્ત અવભયાન, વજલ્લા કિાએ 
યોજાતા લોક દરબાર, ટર ાદફક અિેરનેશ પોગ્રામ, માગષ સલામતી સપ્તાહ કાયષક્મ િગેરે દ્વારા પ્રજાને જાણકારી આપિામાાં આિે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું િસ્ટોડીયલ ડેથની ઘટનાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૩૯ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અુંબરીર્ ડેર (રાજુલા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા કરશ ે
કે.- 

(૧) િર્ષ ૨૦૨૦માાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા આરોપીઓના કથટોડીયલ મોત િયા, 

(૨) તે માટે જિાબદારો સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી, અને 

(૩) રાજ્યમાાં કથટોડીયલ ડેિની ઘટનાઓ ન બને તે માટે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 
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મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ 

(૨) તે માટે જિાબદારો સામે નીચે મુજબ કાનૂની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

  ૧. ૦૩ પોલીસ અવધકારી/કમષચારીને ફરજમોકૂફી હેઠળ મૂકિામાાં આિેલ છે. 

  ૨. ૦૮ પોલીસ અવધકારી/કમષચારીને સામે વશથત વિર્યક કાયષિાહી િયેલ છે. 

  ૩. ૦૬ પોલીસ અવધકારી/કમષચારીની અટક કરી કોટષમાાં ચાજષશીટ કવમટ કરેલ છે. 

(૩) લોકઅપરૂમ ઉપરના ગાડષ  કમષચારીઓને અિારનિાર ચેક કરિામાાં આિે છે. તેમજ કથટડી ઉપર નજર રહે તે રીત ે
શતકષ  રહેિા અને CCTV કેમેરાિી આરોપીની દેખરેખ રહે તે સારૂ પોલીસ થટેશન અમલદારને સૂચના આપિામાાં આિેલ છે. 

  પોલીસ મહાવનદેશક અને મુખ્ય પોવલસ અવધકારીશ્રીએ વિડીયો કોન્ફરન્સિી તમામ શહેર/વજલ્લાના િડાશ્રીઓને 
સૂચનાઓ આપેલ છે તિા તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧ના પત્રિી લેવખત સૂચનાઓ આપેલ છે જ ેપત્રક-૨ તરીકે સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

િર્ટ ૨૦૨૦માું ગુજરાત રાજ્યમાું આરોપીઓના થયેલ િસ્ટોડીયલ મોતની વજલ્લાિાર વિગત દશાટિતુું પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો સુંખ્યા 

૧ અમદાિાદ ૦૩ 

૨ સુરત ૦૫ 

૩ રાજકોટ ૦૨ 

૪ િડોદરા ૦૧ 

૫ સાબરકાાંઠા ૦૧ 

૬ પાંચમહાલ ૦૧ 

૭ મદહસાગર ૦૧ 

૮ નમષદા ૦૧ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦૧ 

૧૦ કચ્છ ૦૧ 

૧૧ બનાસકાાંઠા ૦ 

૧૨ પાટણ ૦ 

૧૩ મહેસાણા ૦ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૦ 

૧૫ અરિલ્લી ૦ 

૧૬ ખેડા ૦ 

૧૭ આણાંદ ૦ 

૧૮ દાહોદ ૦ 

૧૯ ડાાંગ ૦ 

૨૦ નિસારી ૦ 

૨૧ િલસાડ ૦ 

૨૨ તાપી ૦ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ ભાિનગર ૦ 

૨૫ સુરેન્દ્રનગર ૦ 

૨૬ જૂનાગઢ ૦ 

૨૭ જામનગર ૦ 

૨૮ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦ 

૨૯ ગીર સોમનાિ ૦ 

૩૦ ભરૂચ ૦ 
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૩૧ અમરેલી ૦ 

૩૨ પોરબાંદર ૦ 

૩૩ મોરબી ૦ 

 િુલ ૧૭ 

*ગુજરાત રાજ્યના ૩૩-વજલ્લામાુંથી ૧૦-વજલ્લામાું િુલ-૧૭ (સત્તર) આરોપીઓના િસ્ટોડીયલ મોત થયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

પોલીસ મહાવનદેશિ અને મુખ્ય પોલીસ અવધિારીશ્રીએ તા.૧૮-૦૯-૨૦૨૧ના પત્રથી આપિામાું આિેલ સૂચનાઓની વિગત 
દશાટિતુું પત્રિ 

ક્રમ વિગત 

૧ 
ડી.કે.બાસુ વિરૂદ્ધ પવિમ બાંગાળ રાજ્યના કેસમાાં નામ. સુવપ્રમ કોટષ  ધરપકડના સાંદભષમાાં િર્ષ-૧૯૯૭માાં આપેલ ચુકાદાિી જ ે

સૂચનાઓ આપેલ હતી. તે સૂચનાઓનો ચુથત અમલ કરાિિાનો રહેશે. 

૨ 
આરોપીઓની અટક કરતી િખતે તેમની શરીર વથિવતનુાં પાંચોની રજૂઆતે વિગતિાર પાંચનામુાં અચુક કરાિિુાં જોઇએ કે જિેી 
અટક કરિાના સમયે સાંબાંવધત વ્યવક્તને કોઇ ઇજાઓ અગાઉિી િયેલ હોય તો તે હકીકત રેકડષ  ઉપર આિી શકે અને તેિી 
ઇજાઓ અન્િયે સારિાર આપિાની જરૂર જણાતી હોય તો, તે વ્યિથિા કરી શકાય. 

૩ 
પોલીસ કથટડીમાાંના આરોપીને કોઇ શારીદરક તકલીફ હોિાનુાં ધ્યાને આિે કે તે અાંગે પકડાયેલ આરોપી તરફિી કોઇ ફદરયાદ 
કરિામાાં આિે તો, તે બાબતની નોંધ થટેશન ડાયરીમાાં કરી, સદરહુાં  આરોપીને અગ્રતાના ધોરણે તબીબી સારિાર અપાિિા 
તજિીજ કરિાની રહેશે. 

૪ 

NHRC, નિી દદલ્હીની Guidelines Regarding Arrest માાં જણાવ્યા મુજબ જામીન લાયક ગુનામાાં પકડાયેલ આરોપીને 
પોલીસ સમિ જામીન રજૂ કરીને જામીન મુક્ત િિાનો હક્ક પ્રાપ્ત િાય છે, જ ેબાબતની જાણ સાંબાંવધત આરોપીને અચૂક કરિી 
જોઇએ, કે જિેી તેઓ ઇચ્છે તો જામીન મુવક્ત માટે તજિીજ કરી શકે અને તેિી જામીન લાયક ગુનામાાં આરોપીને બીનજરૂરી 
રીતે પોલીસ કથટડી/લોકઅપમાાં રાખિાનુાં ટાળી શકાશે. 

૫ 

જ ેઆરોપીઓને લોકઅપમાાં મુકિાની  પદરવથિવત ઉપવથિત િાય, તેઓને લોકઅપમાાં મુકતાાં પહેલા પી.એસ.ઓ. દ્વારા અાંગ 

ઝડતી કરીને પોતાને વનવિત કરિુાં જોઇએ કે તેની પાસે એિી કોઇ િથતુ ઉપલલધ નિી કે જનેાિી આરોપી પોતાના આરોગ્ય 
કે જીિન માટે જોખમ ઉપવથિત કરી શકે. 

૬ 

પોલીસ થટેશનના લોકઅપ ઉપર લોકઅપ ગાડષના માણસો પુરતા પ્રમાણમાાં અચૂક મુકિા, જનેા કારણે તેઓ રાઉન્ડ ધી ક્લોક 
આરોપીઓની મુિમેન્ટ ઉપર ચાાંપતી નજર રાખી શકે. તેમજ પોલીસ થટેશન ખાતે રાખિામાાં આિેલ CCTV કેમેરા ચાલુ 
હાલતમાાં હોઇ તે સુવનવિત કરિુાં તેમજ CCTV કેમેરાના રેકોડીંગ ઉપરિી લોકઅપ ગાડષની હાજરી, આરોપીઓ સાિેનો 
વ્યિહાર તેમજ સતકષતા અાંગે જાણી શકાય અને લોકઅપ ગાડષની ફરજમાાં કોઇ ખામી જણાતી આિેિી તેના વિરૂદ્ધ જરૂરી પગલા 
લઇ શકાય. (પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૩ના ચેપ્ટર-૯માાં ગાડષ  અને એથકોટષ  સાંબાંધે જ ેસૂચનાઓ આપેલ છે તે મુજબ કાયષિાહી 
કરિી) 

૭ 

લોકઅપ પર પહેરા ભરિા માટે મુકેલ લોકઅપ ગાડષની ફરજ માત્ર તે જોિા સુધીની વસવમત નિી કે લોકઅપમાાંના આરોપીઓ 
લોકઅપ તોડીને ભાગી જિામાાં સફળ ન િાય. ખરેખર લોકઅપ ગાડષની આ ફરજ પણ છે કે લોકઅપમાાં મુકેલ આરોપીઓ એિુાં 
કૃત્ય ન કરી શકે કે જનેાિી તેમના આરોગ્ય કે જીિન માટે જોખમ ઉપવથિત િાય. આ બાબતની સમજ લોકઅપ ગાડષની ડ્યુટી 
ઉપર ચઢનાર પોલીસ કમષચારીઓને કરીને, તેઓ લોકઅપમાાંના આરોપીઓની દહલચાલ ઉપર સદૈિ ચાાંપતી નજર રાખે તે 
સુવનવિત કરિાનુાં રહેશે. 

૮ 
કથટડીમાાં આરોપી વિરૂદ્ધ કોઇપણ જાતની દહાંસા કાયદાિી પ્રવતબાંવધત છે. જનેાિી તેની શક્યતા વનિારિા માટે લોકઅપમાાં 
રાખિામાાં આિેલ આરોપીને અવધકૃત અવધકારી વસિાયના કોઇપણ અવધકારી તેમજ લોકઅપ રવજથટરમાાં લોકઅપમાાંિી બહાર 
કાઢિાની નોંધ કયાષ વસિાય સુપ્રત કરિામાાં ન આિે તેની કાળજી રાખિાની રહેશે. 

૯ 
તમામ આરોપીઓને કાયદાિી વનદદષષ્ટ કરેલ સમયે આરોગ્યપ્રદ ભોજન અપાય, તે અાંગે પણ કાળજી રાખિાની રહેશે. આ 
સાંદભષમાાં લોકઅપની અાંદર સાંપૂણષ થિચ્છતા જાળિિાની જરૂરીયાત પ્રત્યે પણ કાળજી લેિાની રહેશે. 

૧૦ 
કથટડીમાાંના આરોપીના આરોગ્ય કે જીિન માટે જોખમ ઉપવથિત િાય તેિુાં કોઇપણ કૃત્ય કરનાર પોલીસ અવધકારી કે તે 
સાંદભષમાાં વનષ્કાળજી દાખિનાર પોલીસ અવધકારી વિરૂદ્ધ ત્િરીત યોગ્ય ખાતાકીય/કાયદાકીય કાયષિાહી કરિા નોંધ લેિાની 
રહેશે. 

૧૧ 
ગુનાની તપાસના કામે અિિા અરજીની તપાસના કામે અિિા અન્ય બનાિોની તપાસની બાબતમાાં આરોપી/શાંકાથપદ 
ઇસમોને પોલીસ થટેશનમાાં હાજર રાખિામાાં આિે ત્યારે આરોપી/શાંકાથપદોનુાં નામ, સરનામા, ગુના/અરજી/પ્રકરણની 
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વિગત/તપાસ કરનાર અમલદારનુાં નામ અને હોદ્દો, ઉપવથિત રહેલ તારીખ અને આિિા/જિાનો સમય, તપાસ અમલદારની 
સહી વિગેરે માદહતી સાિેની Interrogation Register માાં અિશ્ય નોંધ કરિાની રહેશે. 

૧૨ 

જલેમાાં રહેલ કેદીઓના આત્મહત્યાના બનાિો અિાર નિાર બનિા પામે છે આ બાબતની નોંધ NHRC નિી દદલ્હી દ્વારા 
ખુબ ગાંભીરતાિી લેિામાાં આિે છે. કેટલાાંક કેસોમાાં NHRC તરફિી એિી ટીપ્પણી િયેલ છે કે, આત્મહત્યાના બનાિો 
પોલીસ અવધકારી/કમષચારીઓની વનષ્કાળજીના કારણે બનિા પામે છે. પોલીસ કથટડીમાાં રહેલ આરોપીઓ આત્મહત્યા ન 
કરે તે માટે NHRC, નિી દદલ્હીની Suicide in Prison િર્ષ-૨૦૧૪ની માગષદવશષકા બહાર પાડિામાાં આિેલ છે. આ 
માગષદવશષકાનો અભ્યાસ કરી, તમામ જરૂરી પગલા લેિા સૂચના છે. લોકઅપમાાં બુટની દોરી, પહેરાિાની કપડાની દોરી, રૂમાલ, 
શટષ  વિગેરેિી લોકઅપમાાં આિેલ હુક, પાઇપ બારીની ગ્રીલ, દરિાજા, લાકડાના વબમ વિગેરે િડેિી ગળેફાાંસો ખાિાના બનાિો 
બનિા પામે છે. જિેી ઉપર દશાષિેલ િથતુઓને લોકઅપમાાં રાખિામાાં ન આિે તે સુવનવિત કરિાનુાં રહેશે. 

૧૩ 

કેટલાાંક વકથસાઓમાાં લોકઅપમાાં રહેલ આરોપીઓ વબમારીના કારણે મરણ જિા પામે છે. જ ેપણ જનેી કથટોડીયલ ડેિની 
પદરભાર્ામાાં સમાિેશ િઇ જાય છે. આ પ્રકારના કથટોડીયલ ડેિના બનાિો ન બને અને લોકઅપમાાં રહેલ આરોપીઓને 
સમયસર અને યોગ્ય તબીબી સારિાર મળે તે સુવનવિત કરિાનુાં રહેશે આ અાંગે પી.એસ.ઓ. તેમજ લોકઅપ ગાડષ ને સતકષ  
રહેિા અને સમયસર યોગ્ય અને જરૂરી કાયષિાહી કરિા સૂચના આપિામાાં આિે તે સુવનવિત કરિુાં. 

-------- 

રાજ્યમાું િસ્ટોડીયલ ડેથની ઘટનાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૪૨ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) િર્ષ ૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા આરોપીઓના કથટોડીયલ મોત િયા, 

(૨) તે માટે જિાબદારો સામે શી કાનૂની કાયષિાહી કરિામાાં આિી, અને 

(૩) રાજ્યમાાં કથટોડીયલ ડેિની ઘટનાઓ ન બને તે માટે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ મુજબ 

(૨) તે માટે જિાબદારો સામે નીચે મુજબ કાનૂની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

  ૧. ૦૭ પોલીસ અવધકારી/કમષચારીને સામે વશથત વિર્યક કાયષિાહી િયેલ છે. 

  ૨. ૦૯ પોલીસ અવધકારી/કમષચારીની અટક કરી કોટષમાાં ચાજષશીટ કવમટ કરેલ છે. 

(૩) લોકઅપરૂમ ઉપરના ગાડષ  કમષચારીઓને અિારનિાર ચેક કરિામાાં આિે છે. તેમજ કથટડી ઉપર નજર રહે તે રીત ે
શતકષ  રહેિા અને CCTV કેમેરાિી આરોપીની દેખરેખ રહે તે સારૂ પોલીસ થટેશન અમલદારને સૂચના આપિામાાં આિેલ છે. 

  પોલીસ મહાવનદેશક અને મુખ્ય પોવલસ અવધકારીશ્રીએ વિડીયો કોન્ફરન્સિી તમામ શહેર/વજલ્લાના િડાશ્રીઓને 
સૂચનાઓ આપેલ છે તિા તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૧ના પત્રિી લેવખત સૂચનાઓ આપેલ છે જ ેપત્રક-૨ તરીકે સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

િર્ટ ૨૦૧૯માું ગુજરાત રાજ્યમાું આરોપીઓના થયેલ િસ્ટોડીયલ મોતની વજલ્લાિાર વિગત દશાટિતુું પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો સુંખ્યા 

૧ અમદાિાદ ૦ 

૨ સુરત ૦૨ 

૩ રાજકોટ ૦ 

૪ િડોદરા ૦૧ 

૫ સાબરકાાંઠા ૦ 

૬ પાંચમહાલ ૦ 

૭ મદહસાગર ૦ 

૮ નમષદા ૦ 

૯ છોટાઉદેપુર ૦ 
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ક્રમ વજલ્લો સુંખ્યા 

૧૦ કચ્છ ૦૧ 

૧૧ બનાસકાાંઠા ૦ 

૧૨ પાટણ ૦૧ 

૧૩ મહેસાણા ૦૧ 

૧૪ ગાાંધીનગર ૦ 

૧૫ અરિલ્લી ૦ 

૧૬ ખેડા ૦ 

૧૭ આણાંદ ૦૧ 

૧૮ દાહોદ ૦ 

૧૯ ડાાંગ ૦ 

૨૦ નિસારી ૦ 

૨૧ િલસાડ ૦ 

૨૨ તાપી ૦ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ ભાિનગર ૦૧ 

૨૫ સુરેન્દ્રનગર ૦૧ 

૨૬ જૂનાગઢ ૦૧ 

૨૭ જામનગર ૦ 

૨૮ દેિભૂવમ દ્વારકા ૦ 

૨૯ ગીર સોમનાિ ૦ 

૩૦ ભરૂચ ૦ 

૩૧ અમરેલી ૦ 

૩૨ પોરબાંદર ૦ 

૩૩ મોરબી ૦ 

 િુલ ૧૦ 

*ગુજરાત રાજ્યના ૩૩-વજલ્લામાુંથી ૦૯-વજલ્લામાું િુલ-૧૦ (દસ) આરોપીઓના િસ્ટોડીયલ મોત થયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

પોલીસ મહાવનદેશિ અને મુખ્ય પોલીસ અવધિારીશ્રીએ તા.૧૮-૦૯-૨૦૨૧ના પત્રથી આપિામાું આિેલ સૂચનાઓની વિગત 
દશાટિતુું પત્રિ 

ક્રમ વિગત 

૧ 
ડી.કે.બાસુ વિરૂદ્ધ પવિમ બાંગાળ રાજ્યના કેસમાાં નામ. સુવપ્રમ કોટષ  ધરપકડના સાંદભષમાાં િર્ષ-૧૯૯૭માાં આપેલ ચુકાદાિી જ ે
સૂચનાઓ આપેલ હતી. તે સૂચનાઓનો ચુથત અમલ કરાિિાનો રહેશે. 

૨ 
આરોપીઓની અટક કરતી િખતે તેમની શરીર વથિવતનુાં પાંચોની રજૂઆતે વિગતિાર પાંચનામુાં અચુક કરાિિુાં જોઇએ કે જિેી 
અટક કરિાના સમયે સાંબાંવધત વ્યવક્તને કોઇ ઇજાઓ અગાઉિી િયેલ હોય તો તે હકીકત રેકડષ  ઉપર આિી શકે અને તેિી 
ઇજાઓ અન્િયે સારિાર આપિાની જરૂર જણાતી હોય તો, તે વ્યિથિા કરી શકાય. 

૩ 
પોલીસ કથટડીમાાંના આરોપીને કોઇ શારીદરક તકલીફ હોિાનુાં ધ્યાને આિે કે તે અાંગે પકડાયેલ આરોપી તરફિી કોઇ ફદરયાદ 
કરિામાાં આિે તો, તે બાબતની નોંધ થટેશન ડાયરીમાાં કરી, સદરહુાં  આરોપીને અગ્રતાના ધોરણે તબીબી સારિાર અપાિિા 
તજિીજ કરિાની રહેશે. 

૪ 

NHRC, નિી દદલ્હીની Guidelines Regarding Arrest માાં જણાવ્યા મુજબ જામીન લાયક ગુનામાાં પકડાયેલ આરોપીને 
પોલીસ સમિ જામીન રજૂ કરીને જામીન મુક્ત િિાનો હક્ક પ્રાપ્ત િાય છે, જ ેબાબતની જાણ સાંબાંવધત આરોપીને અચૂક કરિી 

જોઇએ, કે જિેી તેઓ ઇચ્છે તો જામીન મુવક્ત માટે તજિીજ કરી શકે અને તેિી જામીન લાયક ગુનામાાં આરોપીને બીનજરૂરી 
રીતે પોલીસ કથટડી/લોકઅપમાાં રાખિાનુાં ટાળી શકાશે. 

૫ 
જ ેઆરોપીઓને લોકઅપમાાં મુકિાની  પદરવથિવત ઉપવથિત િાય, તેઓને લોકઅપમાાં મુકતાાં પહેલા પી.એસ.ઓ. દ્વારા અાંગ 
ઝડતી કરીને પોતાને વનવિત કરિુાં જોઇએ કે તેની પાસે એિી કોઇ િથતુ ઉપલલધ નિી કે જનેાિી આરોપી પોતાના આરોગ્ય 
કે જીિન માટે જોખમ ઉપવથિત કરી શકે. 
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ક્રમ વિગત 

૬ 

પોલીસ થટેશનના લોકઅપ ઉપર લોકઅપ ગાડષના માણસો પુરતા પ્રમાણમાાં અચૂક મુકિા, જનેા કારણે તેઓ રાઉન્ડ ધી ક્લોક 
આરોપીઓની મુિમેન્ટ ઉપર ચાાંપતી નજર રાખી શકે. તેમજ પોલીસ થટેશન ખાતે રાખિામાાં આિેલ CCTV કેમેરા ચાલુ 
હાલતમાાં હોઇ તે સુવનવિત કરિુાં તેમજ CCTV કેમેરાના રેકોડીંગ ઉપરિી લોકઅપ ગાડષની હાજરી, આરોપીઓ સાિેનો 
વ્યિહાર તેમજ સતકષતા અાંગે જાણી શકાય અને લોકઅપ ગાડષની ફરજમાાં કોઇ ખામી જણાતી આિેિી તેના વિરૂદ્ધ જરૂરી પગલા 
લઇ શકાય. (પોલીસ મેન્યુઅલ ભાગ-૩ના ચેપ્ટર-૯માાં ગાડષ  અને એથકોટષ  સાંબાંધે જ ેસૂચનાઓ આપેલ છે તે મુજબ કાયષિાહી 
કરિી) 

૭ 

લોકઅપ પર પહેરા ભરિા માટે મુકેલ લોકઅપ ગાડષની ફરજ માત્ર તે જોિા સુધીની વસવમત નિી કે લોકઅપમાાંના આરોપીઓ 
લોકઅપ તોડીને ભાગી જિામાાં સફળ ન િાય. ખરેખર લોકઅપ ગાડષની આ ફરજ પણ છે કે લોકઅપમાાં મુકેલ આરોપીઓ એિુાં 
કૃત્ય ન કરી શકે કે જનેાિી તેમના આરોગ્ય કે જીિન માટે જોખમ ઉપવથિત િાય. આ બાબતની સમજ લોકઅપ ગાડષની ડ્યુટી 
ઉપર ચઢનાર પોલીસ કમષચારીઓને કરીને, તેઓ લોકઅપમાાંના આરોપીઓની દહલચાલ ઉપર સદૈિ ચાાંપતી નજર રાખે તે 
સુવનવિત કરિાનુાં રહેશે. 

૮ 
કથટડીમાાં આરોપી વિરૂદ્ધ કોઇપણ જાતની દહાંસા કાયદાિી પ્રવતબાંવધત છે. જનેાિી તેની શક્યતા વનિારિા માટે લોકઅપમાાં 
રાખિામાાં આિેલ આરોપીને અવધકૃત અવધકારી વસિાયના કોઇપણ અવધકારી તેમજ લોકઅપ રવજથટરમાાં લોકઅપમાાંિી બહાર 
કાઢિાની નોંધ કયાષ વસિાય સુપ્રત કરિામાાં ન આિે તેની કાળજી રાખિાની રહેશે. 

૯ 
તમામ આરોપીઓને કાયદાિી વનદદષષ્ટ કરેલ સમયે આરોગ્યપ્રદ ભોજન અપાય, તે અાંગે પણ કાળજી રાખિાની રહેશે. આ 
સાંદભષમાાં લોકઅપની અાંદર સાંપૂણષ થિચ્છતા જાળિિાની જરૂરીયાત પ્રત્યે પણ કાળજી લેિાની રહેશે. 

૧૦ 
કથટડીમાાંના આરોપીના આરોગ્ય કે જીિન માટે જોખમ ઉપવથિત િાય તેિુાં કોઇપણ કૃત્ય કરનાર પોલીસ અવધકારી કે તે સાંદભષમાાં 
વનષ્કાળજી દાખિનાર પોલીસ અવધકારી વિરૂદ્ધ ત્િરીત યોગ્ય ખાતાકીય/કાયદાકીય કાયષિાહી કરિા નોંધ લેિાની રહેશે. 

૧૧ 

ગુનાની તપાસના કામે અિિા અરજીની તપાસના કામે અિિા અન્ય બનાિોની તપાસની બાબતમાાં આરોપી/શાંકાથપદ 
ઇસમોને પોલીસ થટેશનમાાં હાજર રાખિામાાં આિે ત્યારે આરોપી/શાંકાથપદોનુાં નામ, સરનામા, ગુના/અરજી/પ્રકરણની 
વિગત/તપાસ કરનાર અમલદારનુાં નામ અને હોદ્દો, ઉપવથિત રહેલ તારીખ અને આિિા/જિાનો સમય, તપાસ અમલદારની 
સહી વિગેરે માદહતી સાિેની Interrogation Register માાં અિશ્ય નોંધ કરિાની રહેશે. 

૧૨ 

જલેમાાં રહેલ કેદીઓના આત્મહત્યાના બનાિો અિાર નિાર બનિા પામે છે આ બાબતની નોંધ NHRC નિી દદલ્હી દ્વારા 
ખુબ ગાંભીરતાિી લેિામાાં આિે છે. કેટલાાંક કેસોમાાં NHRC તરફિી એિી ટીપ્પણી િયેલ છે કે, આત્મહત્યાના બનાિો 
પોલીસ અવધકારી/કમષચારીઓની વનષ્કાળજીના કારણે બનિા પામે છે. પોલીસ કથટડીમાાં રહેલ આરોપીઓ આત્મહત્યા ન 
કરે તે માટે NHRC, નિી દદલ્હીની Suicide in Prison િર્ષ-૨૦૧૪ની માગષદવશષકા બહાર પાડિામાાં આિેલ છે. આ 
માગષદવશષકાનો અભ્યાસ કરી, તમામ જરૂરી પગલા લેિા સૂચના છે. લોકઅપમાાં બુટની દોરી, પહેરાિાની કપડાની દોરી, રૂમાલ, 
શટષ  વિગેરેિી લોકઅપમાાં આિેલ હુક, પાઇપ બારીની ગ્રીલ, દરિાજા, લાકડાના વબમ વિગેરે િડેિી ગળેફાાંસો ખાિાના બનાિો 
બનિા પામે છે. જિેી ઉપર દશાષિેલ િથતુઓને લોકઅપમાાં રાખિામાાં ન આિે તે સુવનવિત કરિાનુાં રહેશે. 

૧૩ 

કેટલાાંક વકથસાઓમાાં લોકઅપમાાં રહેલ આરોપીઓ વબમારીના કારણે મરણ જિા પામે છે. જ ેપણ જનેી કથટોડીયલ ડેિની 
પદરભાર્ામાાં સમાિેશ િઇ જાય છે. આ પ્રકારના કથટોડીયલ ડેિના બનાિો ન બને અને લોકઅપમાાં રહેલ આરોપીઓને 
સમયસર અને યોગ્ય તબીબી સારિાર મળે તે સુવનવિત કરિાનુાં રહેશે આ અાંગે પી.એસ.ઓ. તેમજ લોકઅપ ગાડષ ને સતકષ  
રહેિા અને સમયસર યોગ્ય અને જરૂરી કાયષિાહી કરિા સૂચના આપિામાાં આિે તે સુવનવિત કરિુાં. 

-------- 

અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાું F.I.R. ન સ્િીિારિાની મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૫૮ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડિાંજ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં ૨૦૧૯માાં પોલીસ દ્વારા એફ.આઇ.આર. થિીકારિાના ઇન્કાર કરિાની કેટલી 
ફદરયાદો પોલીસ કવમશ્નર, એસ.પી., વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટી અને સરકારને મળી, અને  

(૨) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ જિાબદારો સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) ૧ 

(૨) જિાબદાર સામે કાયષિાહી કરી ઠપકો આપિામાાં આિેલ છે. 

-------- 
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અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાું F.I.R. ન સ્િીિારિાની મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૬૭ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમતી ચુંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં ૨૦૧૮માાં પોલીસ દ્વારા એફ.આઇ.આર. થિીકારિાના ઇન્કાર કરિાની કેટલી 
ફદરયાદો પોલીસ કવમશ્નર, એસ.પી., વજલ્લા પોલીસ કાંપલેઇન્ટ ઓિોદરટી અને સરકારને મળી, અને 

(૨) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ જિાબદારો સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) ૨ 

(૨) જિાબદારોને કારણ દશષક નોદટસ આપિાની અને ઠપકો, ઇજાફો અટકાિિાની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

ટર ાકફિ વિગેડના જિાનો તથા હોમગાડટ  જિાનોને દુંડ ઉધારિાની સત્તા 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૮૪ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ ટર ાદફક વબ્રગેડના જિાનો તિા હોમગાડષ  જિાનોને નાગદરકો પાસે દાંડ 
ઉઘરાિિાની સત્તા નિી તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો અમદાિાદ એસ.પી. રીંગ રોડ તિા એસ.જી. હાઇિે પર સત્તા ન હોિા છતાાં ટર ાદફક વબ્રગેડ તિા હોમગાડષના 
કેટલા જિાનો નાગદરકો પાસેિી દાંડ ઉઘરાિતા ૨૦૨૦માાં પકડાયા, અને  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ તેની સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા,જી.  

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

ટર ાકફિ વિગેડના જિાનો તથા હોમગાડટ  જિાનોને દુંડ ઉધારિાની સત્તા 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૮૫ (૨૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (વનઝર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની વથિવતએ ટર ાદફક વબ્રગેડના જિાનો તિા હોમગાડષ  જિાનોને નાગદરકો પાસે દાંડ 

ઉઘરાિિાની સત્તા નિી તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો અમદાિાદ એસ.પી. રીંગ રોડ તિા એસ.જી. હાઇિે પર સત્તા ન હોિા છતાાં ટર ાદફક વબ્રગેડ તિા હોમગાડષના 

કેટલા જિાનો નાગદરકો પાસેિી દાંડ ઉઘરાિતા ૨૦૨૧માાં પકડાયા, અને  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ તેની સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા,જી.  

(૨) ટર ાદફક વબ્રગેડના ૨(બે) જિાનો પકડાયેલ છે. 

(૩) તેઓને ટર ાફીકની માનદસેિામાાંિી દૂર કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 
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રાજ્યમાું આખલા પર એસીડ ફેંિિાની ઘટનાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૦૮૬ (૦૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (વનઝર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) િર્ષ ૨૦૧૯ અને િર્ષ ૨૦૨૦માાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર આખલા પર એસીડ ફેંકિાની કેટલી ગુનાદહત ઘટનાઓ બનિા 
પામી, 

(૨) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની વથિવતએ ઉક્ત આરોપીઓ સામે શી કાનૂની કાયષિાહી કરિામાાં આિી, અને  

(૩) આિી ઘટનાઓ ન બને તે માટે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) િર્ષ ૨૦૧૯માાં િડોદરા વજલ્લામાાં ૦૧(એક) અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં ૦૧(એક) તિા િર્ષ ૨૦૨૦માાં મોરબી 
વજલ્લામાાં ૦૧(એક) તેમ કુલ-૦૩(ત્રણ) ગુનાદહત ઘટનાઓ બનેલ છે. અન્ય વજલ્લાઓની માદહતી શૂન્ય છે. 

(૨) િડોદરા, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાઓમાાં ઉક્ત ગુનામાાં સાંડોિાયેલ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની 
કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે. 

(૩) આિા પ્રકારના બનાિો ન બને તે માટે મોબાઇલ પેટર ોવલાંગ, ફૂટ પેટર ોવલાંગ અને નાઇટ પેટર ોવલાંગ રાખિામાાં આિે છે. 
તેમજ િાણા અમલદારો તિા તાબાના અવધકારી/ કમષચારીઓને આિી હકીકત ધ્યાને આિતાાં તુતષ જ કાયદેસરની કાયષિાહી કરિા 
સૂચના કરિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું ગૈિુંશના પ્રાણીઓ અને ગૌમાુંસની હેરફેર િરતા િાહનોને ફોરફીટ િરિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૧૩૩ (૧૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાદડયા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ધી ગુજરાત એનીમલ પ્રીઝિેશન (એમેન્ડમેન્ટ) એક્ટ- ૨૦૧૭િી રાજ્યમાાં ગૌિાંશ પ્રાણીઓ અને ગૌમાાંસની 

ગેરકાનૂની હેરફેર કરતા િાહનોને સરકાર દાખલ (ફોરફીટ) કરિાની જોગિાઇ કરિામાાં આિી છે તે હકીકત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ સુધીમાાં વજલ્લાિાર આ કાયદાના ભાંગ બદલ કેટલા 
િાહનો પકડાયા અને તે પૈકી કેટલા સરકાર દાખલ કરિામાાં આવ્યા, અને  

(૩) બાકી રહેલા િાહનો ફોરફીટ કરિા શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) પત્રક-અ મુજબ. 

(૩) બાકી રહેલા િાહનો ફોરફીટ કરિા વનયમોનુસાર કાયષિાહી કરિામાાં આિે છે. 

   પત્રિ અ 

અ 
ન.ુ 

વજલ્લા 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

ગૌિુંશ ગૌમાુંસ ગૌિુંશ ગૌમાુંસ ગૌિુંશ ગૌમાુંસ 

પિડાયેલ 

િાહનો 

િાહનો 
સરિાર 

દાખલ 
(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 

િાહનો 

િાહનો 
સરિાર 

દાખલ 
(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 

િાહનો 

િાહનો 
સરિાર 

દાખલ 
(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 

િાહનો 

િાહનો 
સરિાર 

દાખલ 
(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 

િાહનો 

િાહનો 
સરિાર 

દાખલ 
(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 

િાહનો 

િાહનો 
સરિાર 

દાખલ 
(ફોરફીટ) 

૧ અમદાિાદ ૯ ૦ ૧૨ ૦ ૧૫ ૦ ૨૧ ૦ ૨ ૦ ૧૨ ૦ 

૨ રાજકોટ ૯ ૦ ૨ ૦ ૯ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૩ સુરત ૨૧ ૧૮ ૧૦ ૬ ૨૨ ૧૭ ૭ ૪ ૨૩ ૧૪ ૭ ૪ 

૪ િડોદરા ૯ ૨ ૦ ૦ ૧૨ ૭ ૩ ૩ ૭ ૩ ૦ ૦ 

૫ ખેડા ૧૪ ૦ ૧ ૦ ૧૪ ૦ ૪ ૦ ૧૩ ૦ ૩ ૦ 

૬ આણાંદ ૮ ૦ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧ ૦ ૧૬ ૦ ૦ ૦ 



69 
 

અ 

ન.ુ 
વજલ્લા 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

ગૌિુંશ ગૌમાુંસ ગૌિુંશ ગૌમાુંસ ગૌિુંશ ગૌમાુંસ 

પિડાયેલ 
િાહનો 

િાહનો 

સરિાર 
દાખલ 

(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 
િાહનો 

િાહનો 

સરિાર 
દાખલ 

(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 
િાહનો 

િાહનો 

સરિાર 
દાખલ 

(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 
િાહનો 

િાહનો 

સરિાર 
દાખલ 

(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 
િાહનો 

િાહનો 

સરિાર 
દાખલ 

(ફોરફીટ) 

પિડાયેલ 
િાહનો 

િાહનો 

સરિાર 
દાખલ 

(ફોરફીટ) 

૭ ગાાંધીનગર ૪ ૪ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ સાબરકાાંઠા ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૯ અરિલ્લી ૩ ૧ ૦ ૦ ૭ ૪ ૦ ૦ ૩ ૧ ૦ ૦ 

૧૦ મહેસાણા ૪ ૦ ૫ ૦ ૫ ૦ ૧ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ 
દેિભૂવમ 
દ્વારકા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ મોરબી ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ સુરેન્દ્રનગર ૫ ૦ ૫ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૨ ૦ 

૧૫ બનાસકાાંઠા ૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૫ ૦ ૧ ૦ 

૧૬ કચ્છ ૨ ૦ ૪ ૦ ૨ ૧ ૧૧ ૦ ૨ ૧ ૭ ૩ 

૧૭ પાટણ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૨ ૧ ૧ ૨ ૧ ૧ ૧ 

૧૮ અમરેલી ૨ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૧ ૧ ૨ ૧ 

૧૯ ભાિનગર ૭ ૪ ૫ ૪ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૫ ૦ 

૨૦ બોટાદ ૨ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ જૂનાગઢ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ 
ગીર 

સોમનાિ 
૨ ૦ ૧૨ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૩ ૦ ૧ ૦ 

૨૩ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ છોટાઉદેપુર ૩ ૧ ૦ ૦ ૫ ૨ ૦ ૦ ૪ ૪ ૨ ૨ 

૨૫ ભરૂચ ૭ ૦ ૬ ૦ ૮ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૩ ૦ 

૨૬ નમષદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૨૭ ગોધરા ૨૬ ૧૧ ૧ ૦ ૪૫ ૫ ૨ ૦ ૧૯ ૦ ૧૨ ૦ 

૨૮ મહીસાગર ૫ ૪ ૦ ૦ ૯ ૬ ૦ ૦ ૯ ૦ ૧ ૧ 

૨૯ દાહોદ ૧૬ ૦ ૨ ૦ ૯ ૦ ૪ ૦ ૮ ૦ ૧ ૦ 

૩૦ તાપી ૨ ૦ ૦ ૦ ૫ ૦ ૧ ૦ ૯ ૦ ૨ ૦ 

૩૧ િલસાડ ૧૯ ૯ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૧૫ ૦ ૧ ૦ 

૩૨ નિસારી ૧૧ ૫ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૨ ૧ ૧૮ ૦ ૫ ૦ 

૩૩ ડાાંગ ૨ ૦ ૦ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

 િુલ ૧૯૯ ૬૨ ૬૯ ૧૫ ૨૩૨ ૪૮ ૬૮ ૧૨ ૧૮૫ ૨૬ ૬૮ ૧૨ 

-------- 

ગૃહ વિભાગની હેલ્પલાઇનમાું મળેલ ફકરયાદો બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૧૭ (૧૮-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપુત (િરાદ): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર ગૃહ વિભાગ દ્વારા ચલાિિામાાં આિતી હેલ્પલાઇનમાાં 
કેટલી ફદરયાદો મળી, અને  

(૨) મળેલ ફદરયાદો પૈકી કેટલી ફદરયાદોનો વનકાલ િયો, અને  

(૩) બાકીની ફદરયાદોનો વનકાલ ક્યાાં સુધીમાાં કરિામાાં આિનાર છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

૧૪ ૧ ૨ 
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(૨) તમામ. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાું ગેરિાનૂની ધમાટતતરની ઘટનાઓ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૪૦૯ (૩૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (વસદ્ધપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ગેરકાનૂની ધમાાંતરણ કરિાની 
કેટલી ફદરયાદો મળી, 

(૨) આરોપીઓ સામે શી કાનૂની કાયષિાહી કરિામાાં આિી, અને  

(૩) ધમાાંતરણની પ્રિૃવત્ત રોકિા શા પગલાાં લેિામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૭-૦૪-૨૦૨૨) 

(૧)  

વજલ્લો 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

અમદાિાદ ૦ ૦ ૩ 

રાજકોટ ૦ ૦ ૧ 

સુરત ૦ ૦ ૩ 

િડોદરા ૦ ૦ ૩ 

આણાંદ ૦ ૧ ૦ 

ભરૂચ ૦ ૦ ૧ 

અન્ય વજલ્લા ૦ ૦ ૦ 

 

(૨) આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુના નોંધી કાયદેસરની કાયષિાહી કરિામાાં આિેલ છે.  

(૩) ગેરકાયદેસર ધમાાંતરણ અટકાિિા રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગુજરાત ધમષ થિાતાંત્ર્ય અવધવનયમ, ૨૦૦૩ના કાયદાની 
જોગિાઇ િધુ કડક બનાિી ગુજરાત ધમષ થિાતાંત્ર્ય (સુધારા) અવધવનયમન, ૨૦૨૧ તા.૧૫-૦૬-૨૦૨૧િી અમલમાાં લાિિામાાં 
આિેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું વપ્ર-િાયિતટ સવમટમાું ઉદ્યોગગૃહોએ લીધેલ ભાગ  

અતારાાંવકતઃ ૧૧૫૫૩ (૨૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વપ્ર-િાયબ્રન્ટ સવમટમાાં કેટલા ઉદ્યોગગૃહોએ 
ભાગ લીધો. 

(૨) તે પૈકી કેટલા ઉદ્યોગગૃહોએ કેટલી રકમનુાં રોકાણના એમ.ઓ.યુ. કયાષ, અને  

(૩) તે અન્િયે કેટલી રોજગારીનુાં સજષન િશે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૩૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની વથિવતએ છેલ્લા બે િર્ષમાાં રાજ્યમાાં યોજાયેલ વપ્ર-િાયબ્રન્ટ અાંતગષત ઉદ્યોગ ખાતાની 
કચેરીમાાં ઉપલલધ માદહતી અનુસાર (૧) આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા હોવલવથટક હેલ્િકેર: ફોકસ ઓન ફામાષથયુદટકલ્સ 
હેઠળ ૧૦૧ જટેલા ઉદ્યોગગૃહોએ હાજરી આપેલ. (૨) કૃવર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા એગ્રી વપ્ર-િાયબ્રન્ટ સવમટમાાં 
આશરે ૨૦૨ ઉદ્યોગગૃહોએ ભાગ લીધો હતો. (૩) જીઆઇડીસી દ્વારા (૧) Local goes Global – Export led Growth  
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વપ્ર-િાયબ્રન્ટ ગુજરાત સવમટમાાં ૮૨૭ જટેલા ઉદ્યોગગૃહોના પ્રવતવનવધઓ દ્વારા ભાગ લેિામાાં આિેલ તેમજ (૨) Weaving growth 

for Textiles વપ્ર-િાયબ્રન્ટ ગુજરાત સવમદટમાાં ૮૭૫ જટેલા ઉદ્યોગગૃહોના પ્રવતવનવધઓ દ્વારા ભાગ લેિામાાં આિેલ. 
 (૨) (૧) આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા યોજાયેલ સેવમનારમાાં ૧૦૧ ઉદ્યોગગૃહો દ્વારા રૂ.૪,૯૮૬.૪૧ 

કરોડના રોકાણના એમ.ઓ.યુ. કરિા અાંગે નોંધણી કરાિેલ છે. (૨) કૃવર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા કુલ-૯ 
ઉદ્યોગગૃહોએ રૂ.૨,૩૭૯ કરોડની રકમના રોકાણો માટેના એમ.ઓ.યુ. કયાષ હતા. (૩) જીઆઇડીસી દ્વારા યોજાયેલ સેવમનારમાાં િયેલ 
એમ.ઓ.યુ. અાંગે માદહતી શૂન્ય છે. 

(૩) કુલ-૧૯૦૮૬ 

-------- 

રાજ્યમાું વશવક્ષત બેરોજગારો 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૪૩૮ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર): માનનીય શ્રમ િૌશલ્ય વિિાસ અને રોજગાર 
મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલાિાર કેટલા વશવિત બેરોજગારો નોંધાયેલા છે, અને  

(૨) તમામ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી આપિા શુાં આયોજન િયુાં છે ? 

શ્રમ િૌશલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) : (૧૭-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ સામેલ છે.  

(૨) વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી આપિા નીચે મુજબનુાં આયોજન િયુાં છે. 

(i) નોકરીદાતાઓએ નોંધાયેલ જગ્યાઓ સામે ઉમેદિારોની ભાલામણ કરિામાાં આિે છે. 

(ii) રોજગાર ભરતીમેળાનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે.  

   પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની વસ્થવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર નોંધાયેલ વશવક્ષત 
બેરોજગારો 

ક્રમ  વજલ્લાનુું નામ  િુલ 

૧ અમદાિાદ  ૨૩૫૪૮ 

૨ િડોદરા  ૨૬૦૯૯ 

૩ ભરૂચ  ૭૮૮૪ 

૪ નમષદા  ૫૧૦૨ 

૫ કચ્છ-ભૂજ  ૧૦૬૮૩ 

૬ ભાિનગર  ૧૨૭૭૮ 

૭ ડાાંગ  ૨૮૬૨ 

૮ પાંચમહાલ  ૧૨૪૪૫ 

૯ દાહોદ  ૧૩૦૭૧ 

૧૦ સાબરકાાંઠા  ૯૧૬૯ 

૧૧ જામનગર  ૧૧૧૪૩ 

૧૨ જૂનાગઢ  ૧૦૧૧૪ 

૧૩ પોરબાંદર  ૫૬૩૭ 

૧૪ મહેસાણા  ૧૪૨૯૩ 

૧૫ પાટણ  ૭૩૯૦ 

૧૬ ખેડા  ૧૫૫૩૫ 

૧૭ આણાંદ  ૨૧૮૬૨ 

૧૮ બનાસકાાંઠા  ૧૦૯૩૧ 

૧૯ રાજકોટ  ૧૭૭૮૭ 

૨૦ સુરત  ૧૪૬૯૦ 
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તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની વસ્થવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર નોંધાયેલ વશવક્ષત 
બેરોજગારો 

ક્રમ  વજલ્લાનુું નામ  િુલ 

૨૧ સુરેન્દ્રનગર  ૧૨૬૨૨ 

૨૨ અમરેલી  ૧૦૫૨૦ 

૨૩ િલસાડ  ૮૬૫૮ 

૨૪ નિસારી  ૫૫૧૨ 

૨૫ ગાાંધીનગર  ૪૬૯૩ 

૨૬ તાપી  ૬૦૨૯ 

૨૭ અરિલ્લી  ૬૫૮૫ 

૨૮ છોટાઉદેપુર  ૭૯૨૮ 

૨૯ મહીસાગર  ૧૨૪૧૨ 

૩૦ બોટાદ  ૧૫૧૬ 

૩૧ મોરબી  ૫૦૬૦ 

૩૨ ગીર સોમનાિ  ૭૯૦૯ 

૩૩ દેિભૂવમ દ્વારકા  ૩૭૩૯ 

િુલ ૩૪૬૨૦૬ 

-------- 

રાજ્યમાું અવશવક્ષત બેરોજગારો 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૪૪૧ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય શ્રમ િૌશલ્ય વિિાસ 
અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલાિાર કેટલા અવશવિત બેરોજગારો નોંધાયેલા છે, અને  

(૨) તમામ અવશવિત બેરોજગારોને રોજગારી આપિા શુાં આયોજન િયુાં છે ? 

શ્રમ િૌશલ્ય વિિાસ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) : (૧૭-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ સામેલ છે.  

(૨) અવશવિત બેરોજગારોને રોજગારી આપિા નીચે મુજબનુાં આયોજન િયુાં છે. 

(૧) નોકરીદાતાઓએ નોંધાયેલ જગ્યાઓ સામે ઉમેદિારોની ભાલામણ કરિામાાં આિે છે. 

(૨) રોજગાર ભરતીમેળાનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે.  

   પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની વસ્થવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર નોંધાયેલ 
અવશવક્ષત બેરોજગારો 

ક્રમ  વજલ્લાનુું નામ  િુલ 

૧ અમદાિાદ  ૩૦૮૦ 

૨ િડોદરા  ૮૨૨ 

૩ ભરૂચ  ૩૮૪ 

૪ નમષદા  ૧૫૮ 

૫ કચ્છ-ભૂજ  ૧૮૫૭ 

૬ ભાિનગર  ૯૬૫ 

૭ ડાાંગ  ૮૭ 

૮ પાંચમહાલ  ૨૫૫ 

૯ દાહોદ  ૫૦ 

૧૦ સાબરકાાંઠા  ૨૫૭ 

૧૧ જામનગર  ૧૩૪૯ 
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તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ ની વસ્થવતએ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર નોંધાયેલ 
અવશવક્ષત બેરોજગારો 

ક્રમ  વજલ્લાનુું નામ  િુલ 

૧૨ જૂનાગઢ  ૪૮૭ 

૧૩ પોરબાંદર  ૨૨૫ 

૧૪ મહેસાણા  ૪૪૬ 

૧૫ પાટણ  ૨૬૬ 

૧૬ ખેડા  ૬૨૮ 

૧૭ આણાંદ  ૬૫૩ 

૧૮ બનાસકાાંઠા  ૩૦૨ 

૧૯ રાજકોટ  ૧૨૧૦ 

૨૦ સુરત  ૫૦૨ 

૨૧ સુરેન્દ્રનગર  ૫૩૦ 

૨૨ અમરેલી  ૨૭૫ 

૨૩ િલસાડ  ૨૫૨ 

૨૪ નિસારી  ૨૭૪ 

૨૫ ગાાંધીનગર  ૭૩૦ 

૨૬ તાપી  ૪૮૯ 

૨૭ અરિલ્લી  ૧૦૬ 

૨૮ છોટાઉદેપુર  ૧૬૦ 

૨૯ મહીસાગર  ૩૪૮ 

૩૦ બોટાદ  ૨૨૪ 

૩૧ મોરબી  ૨૯૩ 

૩૨ ગીર સોમનાિ  ૧૩૯ 

૩૩ દેિભૂવમ દ્વારકા  ૨૪૩ 

િુલ ૧૮૦૪૬ 

-------- 

સામુકહિ બળાવિારનો ભોગ બનનાર પીકડતાને આવથટિ સહાય 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૩૬૭ (૨૫-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (વનઝર): માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 

કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ સામૂદહક બળાત્કારનો ભોગ બનનાર પીદડતાને આવિષક સહાય આપિા નામદાર 

સુવપ્રમ કોટે ૨૦૧૮માાં આદેશ આપેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં કેટલી પીદડતાઓને આવિષક સહાય આપિામાાં આિી છે અને 

કેટલી પીદડતાઓને સહાય આપિાની બાકી છે, અને  

(૩) બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકિિામાાં આિનાર છે ? 

િાયદા મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં કુલ ૪૦ પીદડતાઓને આવિષક સહાય આપિામાાં આિી છે અને ૦૮ પીદડતાઓને સહાય આપિાની 

બાકી છે. 

(૩) કોટષની કામગીરી ફીઝીકલ શરૂ િયેિી સત્િરે વનકાલ કરિામાાં આિશે. 

-------- 
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અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લાના ડેમોમાું જમા થયેલ િાુંપ 

અતારાાંવકતઃ ૭૫૬૩ (૦૩-૧૧-૨૦૨૦) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા): માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 
કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની વથિવતએ અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં આિેલ ક્યા ડેમમાાંિી કેટલો કાાંપ જમા િયેલ 
છે. 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં િર્ષિાર, ડેમિાર કેટલો કાાંપ કાઢિામાાં આવ્યો, 

(૩) કાાંપ કાઢિા શુાં આયોજન કરિામાાં આિેલ છે, અને 

(૪) કાાંપ કેટલા સમયમાાં કાઢિામાાં આિશે ? 

જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) અમદાિાદ વજલ્લામાાં કોઇ ડેમ આિેલ નિી તેમજ બોટાદ વજલ્લામાાં આિેલ ડેમમાાં ભરાયેલ કાાંપની વિગત નીચે મુજબ 

છે. 

ક્રમ વસુંચાઇ યોજનાનુું નામ જમા થયેલ િાુંપ (મીટરમાું) 

૧ માલપરા ૧.૦૦ 

૨ લીંબાળી ૨.૫૦ 

૩ ગોમા ૦.૫૦ 

૪ સુખભાદર ૧.૫૦ 

૫ કાનીયાડ ૦.૯૦ 

૬ ભીમડાદ ૦.૦૦ 

૭ ઉતાિળી ગુાંદા ૦.૦૦ 

૮ ખાાંભડા ૦.૫૦ 

૯ વિકળીયા ૦.૩૦ 

૧૦ મોટી કુાં ડળ ૦.૪૦ 

૧૧ િાિડી ૦.૩૦ 

૧૨ ધ્રુફણીયા ૦.૫૦ 

૧૩ હામાપર ૦.૬૦ 

૧૪ મોટાછૈડા ૦.૩૦ 

૧૫ નાનાભડલા ૦.૫૦ 

૧૬ તુરખા ૦.૩૦ 

૧૭ ઉમરાળા (શીતળા) ૦.૪૦ 

૧૮ ખોખરનેશ ૦.૨૦ 

૧૯ અળઉ ૦.૫૦ 

૨૦ ચોકડી ૦.૦૦ 

૨૧ શાહપુર ૦.૩૦ 

૨૨ રોજીદ ૦.૩૦ 

૨૩ નાિડા ૦.૬૦ 

(૨)  

ક્રમ યોજના 
ડેમોમાુંથી િાઢિામાું આિેલ િાુંપનો જથ્થો િર્ટિાર (ઘ.મી.માું) 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

૧ ઉમરાળા (શીતળા) ૦૦ ૪૪૦૪ ૪૬૩૬ 

૨ ચોકડી ૦૦ ૬૬૮૩ ૩૮૧૮ 

૩ નાના ભડલા ૦૦ ૦૦ ૫૦૦૦ 

૪ અળઉ ૦૦ ૦૦ ૪૭૮૦ 

૫ ખોખરનેશ ૦૦ ૦૦ ૪૯૭૫.૫૦ 
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(૩) આ કુદરતી પ્રદક્યા હોઇ યોજનાઓમાાં પાણીનો જથ્િો ખાલી િયે બજટે જોગિાઇને આવધન જરૂરીયાત મુજબ 

આયોજન કરિામાાં આિે છે અને સરકારશ્રીની જુદી-જુદી યોજનાઓ અાંતગષત કામગીરી કરાિિામાાં આિેલ છે. 

(૪) બજટે જોગિાઇને આવધન થિળ-વથિવત અને જરૂરીયાત મુજબ તબક્કાિાર કાાંપ કાઢિાનુાં આયોજન છે. 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લાના ડેમોમાું િાુંપ િાઢિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૯૩ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાવળયા): માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ દેિભૂવમ દ્વારકા અને જામનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર ક્યા ક્યા ડેમોમાાં કાાંપ જમા 
િયો છે, 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં ડેમિાર કેટલો કાાંપ કાઢિામાાં આવ્યો, અને  

(૩) ઉક્ત બાકી ડેમોમાાં કાાંપ કાઢિાનુાં શુાં આયોજન છે ? 

જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) કાાંપ જમા િિો એ કુદરતી પ્રદક્યા હોય દરેક જળાશયો/ડેમોમા િત્તા-ઓછા પ્રમાણમા કાાંપ જમા િિાની શક્યતા 
રહેલ છે પરાંતુ આ યોજનાઓનો સીલ્ટ સિે િાય ત્યારબાદ જ ખરાઇ િઇ શકે. 

(૨)  

 જામનગર વજલ્લામાાં છેલ્લાાં એક િર્ષમાાં ડેમિાર કાઢિામાાં આિેલ કાાંપની વિગત. 

કાાંપની વિગત. 

ક્રમ યોજનાનુું નામ િાઢિામાું આિેલ િાુંપ (ઘનમીટર માું) 

૧ સસોઇ ૧૫,૦૦૦ 

૨ રૂપાિટી ૧,૨૦૦ 

૩ કાંકાિટી ૮,૭૫૦ 

૪ ફુલઝર (કે.બી.) ૧,૨૦૦ 

૫ જગેડી ૧,૪૨૫ 

૬ િેણ ૧,૪૨૫ 

 દેિભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાાં છેલ્લાાં એક િર્ષમાાં ડેમિાર કાઢિામાાં આિેલ કાાંપની વિગત. 

કાાંપની વિગત. 

ક્રમ યોજનાનુું નામ િાઢિામાું આિેલ િાુંપ (ઘનમીટર માું) 

૧ િતુષ-૨ ૧૦,૯૪૦ 

૨ ઘી ૨,૫૧૮ 

૩ વસાંહણ ૫૬,૦૦૦ 

(૩) વસાંચાઇ યોજનાઓની થિળવથિવત અને જરૂરીયાત મુજબ સિમ કિાએિી માંજૂરીઓ મેળિી સરકારશ્રીની  
જુદી-જુદી યોજનાઓ અાંતગષત કાાંપ કાઢિાની કામગીરી કરિામા આિે છે. 

-------- 

જૂનાગઢ અને ભાિનગર વજલ્લાના ડેમોમાું િાુંપ િાઢિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૩૦૦ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી હર્ટદિુમાર રીબડીયા (વિસાિદર): માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ જૂનાગઢ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર ક્યા ક્યા ડેમોમાાં કાાંપ જમા િયો છે, 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં ડેમિાર કેટલો કાાંપ કાઢિામાાં આવ્યો, અને  
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(૩) ઉક્ત બાકી ડેમોમાાં કાાંપ કાઢિાનુાં શુાં આયોજન છે ? 

જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) કાાંપ જમા િિો એ કુદરતી પ્રદક્યા હોય દરેક જળાશયો/ડેમોમા િત્તા-ઓછા પ્રમાણમા કાાંપ જમા િિાની શક્યતા 
રહેલ છે પરાંતુ આ યોજનાઓનો સીલ્ટ સિે િાય ત્યારબાદ જ ખરાઇ િઇ શકે. 

(૨)  

 જૂનાગઢ વજલ્લામાાં છેલ્લાાં એક િર્ષમાાં ડેમિાર કાઢિામાાં આિેલ કાાંપની વિગત. 

ક્રમ યોજનાનુું નામ િાઢિામાું આિેલ િાુંપ (ઘનમીટર માું) 

૧ આાંબાજળ ૨૨૫૦ 

૨ વ્રજમી આર.આર. ૧૫૦૦૦ 

૩ મેઘલ ટી. આર ૪૦૦૦૦ 

૪ બાાંટિા ખારો ૫૦૦૦ 

૫ બલીયાિાડ ૧૬૬૬૭ 

૬ પસિાડા ૧૬૬૬૭ 

૭ ચાંદ્રાિાડી ૫૪૫૦ 

૮ લાછડી ૫૦૦૦ 

 ભાિનગર વજલ્લામાાં છેલ્લાાં એક િર્ષમાાં ડેમિાર કાઢિામાાં આિેલ કાાંપની વિગત. 

ક્રમ યોજનાનુું નામ િાઢિામાું આિેલ િાુંપ (ઘનમીટર માું) 

૧ કળસાર બાાંધારા ૨૨૪૮ 

૨ િળાિડ એમ.આઇ.થકીમ ૩૦૦૦ 

૩ ઐકલીયા એમ.આઇ.થકીમ ૪૫૩૩.૭૫ 

૪ ચોરિડલા એમ.આઇ.થકીમ ૩૪૯૯.૪૦ 

૫ િોરાળી એમ.આઇ.થકીમ ૧૨૯૬.૦૦ 

૬ સાાંઢીડા એમ.આઇ.થકીમ ૩૮૭૧.૯૮ 

૭ જરીયા એમ.આઇ.થકીમ ૩૭૬૬.૨૩ 

૮ પીપરડી એમ.આઇ.થકીમ ૩૩૦૦ 

૯ ટોડી એમ.આઇ.થકીમ ૩૯૭૬.૨૦ 

૧૦ ટોડા એમ.આઇ.થકીમ ૩૫૭૪.૭૦ 

૧૧ પાાંચિડા એમ.આઇ.થકીમ ૩૩૯૧.૨૫ 

૧૨ િરલ એમ.આઇ.થકીમ ૩૦૮૧.૭૫ 

(૩) વસાંચાઇ યોજનાઓની થિળ વથિવત અને જરૂરીયાત મુજબ સિમ કિાએિી માંજૂરીઓ મેળિી સરકારશ્રીની જુદી-

જુદી યોજનાઓ અાંતગષત કાાંપ કાઢિાની કામગીરી કરિામા આિે છે. 

-------- 

દાહોદ અને િલસાડ વજલ્લાના ડેમોમાું િાુંપ િાઢિા બાબત  

અતારાાંવકતઃ ૧૧૩૪૦ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િજવેસુંગભાઇ પણદા(દાહોદ): માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ દાહોદ અને િલસાડ વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર ક્યા ક્યા ડેમોમાાં કાાંપ જમા િયો છે, 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં ડેમિાર કેટલો કાાંપ કાઢિામાાં આવ્યો, અને  

(૩) ઉક્ત બાકી ડેમોમાાં કાાંપ કાઢિાનુાં શુાં આયોજન છે ? 
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જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૩-૨૦૨૨) 

 (૧) દરેક જળાશયમાાં ચોમાસા દરવમયાન પાણીના આિરા સાિે ઓછાિતા પ્રમાણમાાં કાાંપ આિતો હોય છે. દર િર્ે આ 
જથ્િામાાં ફેરફાર િતો હોય છે. 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં ડેમિાર કાઢિામાાં આિેલ કાાંપની વિગતો નીચે મુજબ છે. 

અ.નું. ડેમનુું નામ તાલુિો િર્ટ ૨૦૨૧માું િાઢેલ િાુંપ ઘનમીટરમાું 

૧ પાટાડુાં ગરી ગરબાડા ૨૫૩૪૭.૧૮ 

૨ ઉમરીયા લીમખેડા ૪૮૦૭૮.૮૪ 

૩ િાાંકલેિર-ભે દે.બારીયા ૦.૦૦ 

૪ અદલિાડા ધાનપુર ૧૨૪૦૦.૦૦ 

૫ કબુતરી લીમખેડા ૭૫૭૬૩૭૬ 

૬ માછણનાળા ઝાલોદ ૦.૦૦ 

૭ કાલી-૨ ઝાલોદ ૦.૦૦ 

(૩) દર િર્ે થિળ વથિવત અને જરૂરીયાત મુજબ કાાંપ કાઢિાની કામગીરીનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે. 
-------- 

ભરૂચ અને નમટદા વજલ્લાના ડેમોમાું િાુંપ િાઢિા બાબત  

અતારાાંવકતઃ ૧૧૩૫૨ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પ્રેમવસુંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની વથિવતએ ભરૂચ અને નમષદા વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર ક્યા ક્યા ડેમોમાાં કાાંપ જમા િયો છે, 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ છેલ્લા એક િર્ષમાાં ડેમિાર કેટલો કાાંપ કાઢિામાાં આવ્યો, અને  

(૩) ઉક્ત બાકી ડેમોમાાં કાાંપ કાઢિાનુાં શુાં આયોજન છે ? 

જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૩-૨૦૨૨) 

 (૧) દરેક જળાશયમાાં ચોમાસા દરમ્યાન પાણીના આિરા સાિે ઓછાિત્તા પ્રમાણમાાં કાાંપ આિતો હોય છે. દર િર્ે આ 
જથ્િામાાં ફેરફાર િતો હોય છે. 

(૨) શૂન્ય  

(૩) દર િર્ે થિળ વથિવત અને જરૂરીયાત મુજબ કાાંપ કાઢિાની કામગીરીનુાં આયોજન કરિામાાં આિે છે.  

-------- 

રાજ્યમાું ગૌચરના દબાણો 

અતારાાંવકતઃ ૭૧૭૩ (૧૦-૦૯-૨૦૨૦) શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) જણાિિા 
કૃપા કરશે કે.- 

(૧) ગુજરાત પાંચાયત અવધવનયમ-૧૯૯૩ની કલમ-૫૯ અને કલમ-૫૭ (૧)ની જોગિાઇ મુજબ ગામના સરપાંચ તિા 

ગ્રામ પાંચાયતના સભ્યોએ ગૌચર જમીનમાાં દબાણો કયાષ હોય તો કાયમી રીતે સથપેન્ડ કરિાની જોગિાઇ છે તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) રાજ્યમાાં ક્યા ક્યા ગામોમાાં સરપાંચોએ તિા સભ્યોએ ગૌચરમાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ની વથિવતએ છેલ્લા ૫ િર્ષમાાં 
દબાણો કયાષના કેટલા વકથસા ધ્યાને આવ્યા છે, અને 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત ગુનાદહત પ્રિૃવત કરનારા સરપાંચો અને સભ્યો સામે શી કાયષિાહી િયેલ છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. 

(૨) દેિગણા, નાનાખોખરા, જામિાડી, સોનગઢ, રાજપરા.નાં. ૨, લુિારિાિ, પાણીયાણી, બુધેલ, ભાાંખલ, રતનપર, 
સમઢીયાળા-૨, ખીલોસ, કઠાણા, ખડીયારાપુરા, ધનાલી, બાલસાસણ, અઘાર, ગુાંદા, કુિાડિા, ખજૂરી, ગુાંદાળા.  

(૩) ગુજરાત પાંચાયત અવધવનયમ, ૧૯૯૩ની કલમ ૫૭ (૧) હેઠળ કાયષિાહી કરેલ છે. 
-------- 
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મહેસાણા વજલ્લામાું પુંચાયતની જમીન પર દબાણો  

અતારાાંવકતઃ ૮૮૬૫ (૦૨-૦૨-૨૦૨૧) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની વથિવતએ મહેસાણા વજલ્લામાાં તાલુકાિાર પાંચાયતની કેટલી જમીનો પર દબાણો 
ગેરકાયદેસર દબાણો િયેલ છે, 

(૨) તે પૈકી કેટલા દબાણો ૧ અને ૩ િર્ષ કરતાાં િધારે સમયિી છે, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત દબાણો દૂર ન િિાના શાાં કારણો છે અને તે માટે જિાબદારો સામે શાાં પગલાાં લેિાયાાં, અને 

(૪) ઉક્ત તમામ દબાણો ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરિામાાં આિશે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકિા) : (૨૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ દબાણનુું કે્ષત્રફળ (હે.આરે.પ્ર) 

૧ મહેસાણા ૩૯.૮૪.૭૮ 

૨ કડી ૬.૨૩.૪૮ 

૩ બેચરાજી ૦.૧૧.૪૭ 

૪ જોટાણા ૪૯.૧૫.૧૮ 

૫ ઉંઝા ૧૩.૧૨.૫૬ 

૬ વિસનગર ૧૦.૨૦.૫૦ 

૭ વિજાપુર ૨.૮૧.૬૨ 

૮ િડનગર ૨.૮૮.૨૧ 

૯ ખેરાલુ ૩૨.૭૪.૯૩ 

૧૦ સતલાસણા ૧.૯૪.૬૪ 

(૨) ઉક્ત દબાણો પૈકી કુલ ૬૫ (૦૧.૪૩.૯૩ હે.આરે.પ્ર) દબાણો ૧ િર્ષ કરતાાં િધુ સમયિી છે જ્યારે કુલ ૨૨૮૩ 
(૧૫૭.૬૩.૪૪ હે.આરે.પ્ર) દબાણો ૩ િર્ષ કરતાાં િધુ સમયના છે. 

(૩) ગુજરાત પાંચાયત અવધવનયમની જોગિાઇ મુજબ કાયષિાહી હાિ ધરિામાાં આિે છે. 

(૪) ગુજરાત પાંચાયત અવધવનયમની જોગિાઇ હેઠળ આનુર્ાાંવગક કાયષિાહી પૂણષ િયેિી. 

-------- 

રાજ્યમાું મહેસૂલી તલાટી સેજામાું હાજર ન રહેિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૯૯૭૪ (૧૭-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી રાજતેરવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે 
કે.- 

(૧) િર્ષ ૨૦૨૦માાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર કેટલા તલાટીઓ પોતાના સેજામાાં રહેતા ન હોિાની અરજીઓ મળેલ છે, 

(૨) તેની સામે શાાં પગલા લેિાયા, અને 

(૩) તમામ તલાટીઓ પોતાના સેજામાાં રહે તે માટે શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રક-૧ના કોલમ-(૩) મુજબ 

(૨) પત્રક-૧ના કોલમ-(૪) મુજબ 

(૩) સરકારશ્રીના મહેસૂલ વિભાગના તા.૨૮-૧૦-૨૦૧૬ના પદરપત્રિી રેિન્યુ તલાટીઓના સેજા નક્કી કરિા અને 
કામગીરી કરિાની સુચનાઓ બહાર પાડિામાાં આિેલ છે. જ ેધ્યાને લઇ વજલ્લા કલેક્ટર કચેરીઓ દ્વારા સમયાાંતરે િતી વમટીંગમાાં રેિન્યુ 
તલાટીઓ તેઓના સેજામાાં હાજર રહે તે અાંગેની સુચનાઓ આપિામાાં આિતી હોય છે. 
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પત્રિ-૧ 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
િર્ટ ૨૦૨૦માું રાજ્યમાું વજલ્લાિાર િેટલા 

તલાટીઓ પોતાના સેજામાું રહેતા ન હોિાની 
અરજીઓ મળેલ છે, (ખુંડ-૧) 

તેની સામે શાું પગલાું લેિાયા અને (ખુંડ-૨) 

(૧) (૨) (૩) (૪) 

૧ અમદાિાદ 

કોઇ રજુઆત મળેલ નિી. પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૨ અરિલ્લી 

૩ કચ્છ 

૪ ખેડા 

૫ ગાાંધીનગર 

૬ ગીર સોમનાિ 

૭ છોટાઉદેપુર 

૮ ડાાંગ  

૯ દાહોદ 

૧૦ તાપી 

૧૧ દેિ.દ્વારકા 

૧૨ નમષદા 

૧૩ નિસારી 

૧૪ પાંચમહાલ 

૧૫ પાટણ 

૧૬ પોરબાંદર 

૧૭ બોટાદ 

૧૮ ભરૂચ 

૧૯ ભાિનગર 

૨૦ મદહસાગર 

૨૧ મહેસાણા 

૨૨ મોરબી 

૨૩ િડોદરા 

૨૪ બનાસકાાંઠા 

૨૫ સાબરકાાંઠા 

૨૬ સુરેન્દ્રનગર 

૨૭ સુરત 

૨૮ આણાંદ 

૨૯ અમરેલી ૦૧ (એક) રેિન્યુ તલાટી 

અમરેલી વજલ્લાના સાિરકુાં ડલા તાલુકાના 
સાંબાંવધત રેિન્યુ તલાટી પાસે શેલણા સેજાના ૯ 

ગામ તિા અન્ય ૧ ગામ ચાજષમાાં હોઇ તેઓ દર 
માંગળિાર શેલણા ગામની મુલાકાત લેતા 
હોિાનુાં તિા નેસડી સેજાના રેિન્યુ તલાટી દર 
બુધિારે મુલાકાત લેતા હોિાનુાં કલેક્ટરશ્રી, 
અમરેલી દ્વારા જણાિિામાાં આિેલ છે. 

૩૦ જૂનાગઢ ૦૫ (પાાંચ) રેિન્યુ તલાટીઓ 

અરજી પરત્િે સાંબાંવધત પ્રાાંત અવધકારીશ્રીને 
અરજીની વિગતે તપાસ કરી વનયમોનુસાર 

કાયષિાહી કરિા કલેક્ટરશ્રી, જૂનાગઢ દ્વારા 
જણાિિામાાં આિેલ છે. 

૩૧ રાજકોટ ૦૧ (એક) રેિન્યુ તલાટી 
િીંછીયા તાલુકાના પીપરડી સેજામાાં રેિન્યુ 
તલાટીની જગ્યા ખાલી હોઇ હાલ અન્ય રેિન્યુ 
તલાટી ચાજષમાાં હોઇ તેઓને ચાજષિાળા સેજામાાં 
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ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 
િર્ટ ૨૦૨૦માું રાજ્યમાું વજલ્લાિાર િેટલા 

તલાટીઓ પોતાના સેજામાું રહેતા ન હોિાની 
અરજીઓ મળેલ છે, (ખુંડ-૧) 

તેની સામે શાું પગલાું લેિાયા અને (ખુંડ-૨) 

(૧) (૨) (૩) (૪) 

વનયવમત હાજર રહેિા સાંબાંવધત મામલતદારશ્રી 
દ્વારા સુચના આપિામાાં આિેલ હોિાનુાં 
કલેક્ટરશ્રી, રાજકોટ દ્વારા જણાિિામાાં આિેલ 
છે.  

૩૨ જામનગર ૦૧ (એક) રેિન્યુ તલાટી 

લાલપુર તાલુકાના ભણગોર સેજામાાં રેિન્યુ 
તલાટીની જગ્યા ખાલી હોઇ હાલ અન્ય રેિન્યુ 
તલાટી ચાજષમાાં હોઇ તેઓને ચાજષિાળા સેજામાાં 
વનયવમત હાજર રહેિા મામલતદારશ્રી, લાલપુર 
દ્વારા વલવખત  સુચના આપિામાાં આિેલ હોિાનુાં 
કલેક્ટરશ્રી, જામનગર દ્વારા જણાિિામાાં 
આિેલ છે. 

૩૩ િલસાડ ૦૧ (એક) રેિન્યુ તલાટી 

સાંબાંવધત રેિન્યુ તલાટી સામી વશથત વિર્યક 
પગલા લઇ તેઓની તાલુકા બહાર બદલી 
કરિામાાં આિેલ હોિાનુાં કલેક્ટરશ્રી, િલસાડ 
દ્વારા જણાિિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું પશુ ચકરયાણ માટે િસ્તીના પ્રમાણમાું ગૌચર જમીન 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૭૫૯ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા 

કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૬-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્ય સરકારના પ્રથિાવપત ધોરણ મુજબ ૧૦૦ પ્રાણીદીઠ ગામમાાં ૪૦ એકર 

જમીન પશુના ચદરયાણ માટે ગૌચર જમીન હોિી જોઇએ તે હકીકત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો તે સામે છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ઉક્ત ધોરણ મુજબ તાલુકાિાર કેટલી ગૌચર જમીન ઉપલલધ છે, અને  

(૩) ઉક્ત વથિવતએ જ ેગામોમાાં ગૌચર જમીન ઓછી છે ત્યાાં િૈકવલ્પક જમીન ફાળિિા/નીમ કરિા માટે છેલ્લા ત્રણ 

િર્ષમાાં શી કાયષિાહી કરિામાાં આિી ? 

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી  : (૧૭-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  

ક્રમ તાલુિો ઉપલબ્ધ ગૌચર જમીન (હે.આરે.) 

૧ બોડેલી ૧૮૦૨-૮૪-૩૪ 

૨ ક્િાાંટ ૧૬૧૦-૧૨-૨૧ 

૩ નસિાડી ૮૪૩-૪૯-૨૫ 

૪ જતેપુરપાિી ૧૭૧૨-૪૦-૮૩ 

૫ છોટાઉદેપુર ૨૧૩૬-૭૬-૭૦ 

૬ સાંખેડા ૧૦૧૬-૭૮-૦૦ 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ જ ેગામોમાાં ગૌચર જમીન ઓછી છે ત્યાાં િૈકવલ્પક જમીન ફાળિિા/નીમ કરિા છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં 
કોઇ પણ ગ્રામ પાંચાયત તરફિી આ અાંગેની કોઇ દરખાથત કરિામાાં આિેલ નિી. આિી પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 
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રાજ્યમાું ચોમાસામાું રસ્તાઓને નુિશાન 

અતારાાંવકતઃ ૧૦૬૧૦ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (િાાંકાનેર): માનનીય માગટ અને મિાન મુંત્રીશ્રી 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ચાર માસમાાં ચોમાસામાાં મોરબી, રાજકોટ અને કચ્છ વજલ્લાના ક્યા ક્યા 
રથતાઓને નુકશાન િયુાં,  

(૨) તે પૈકી ઉક્ત વથિવતએ કેટલા અને કયા રથતાનુાં સમારકામ કરિામાાં આવ્યુાં, અને 

(૩) બાકીના રથતાનુાં ક્યારે સમારકામ કરિામાાં આિશે ? 

માગટ અને મિાન મુંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ચાર માસમાાં પદરવશષ્ટ મુજબ રથતાઓને નુકશાન િયેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લા નુિશાન પામેલ રસ્તાની  સુંખ્યા 

૧ મોરબી ૩૫ 

૨ રાજકોટ ૬૮ 

૩ કચ્છ ૧૨૫ 

  ૨૨૮ 

(૨) ઉક્ત વથિવતએ પદરવશષ્ટ મુજબ રથતાઓનુાં સમારકામ કરિામાાં આવ્યુાં 

ક્રમ વજલ્લા 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ની  
વસ્થવતએ સમારિામ પૂણટ 
થયેલ હોય તેિા રસ્તાની 

સુંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ બાદ 
સમારિામ પૂણટ થયેલ હોય 
તેિા રસ્તાની િુલ સુંખ્યા 

રસ્તાની િુલ 
સુંખ્યા 

૧ મોરબી (*પદરવશષ્ટ-A મુજબ) ૨૨ ૧૩ ૩૫ 

૨ રાજકોટ (*પદરવશષ્ટ-B મુજબ) ૪૭ ૨૧ ૬૮ 

૩ કચ્છ (*પદરવશષ્ટ-C મુજબ) ૩૫ ૯૦ ૧૨૫ 

  ૧૦૪ ૧૨૪ ૨૨૮ 

(૩) તમામ રથતાઓનુાં સમારકામ પૂણષ િયેલ છે. જિેી પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(*પદરવશષ્ટ સવચિશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાું અનુસૂવચત જાવતના લોિો પર થયેલ અવયાચાર સુંબુંધમાું ચૂિિિાની સહાય 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૨૯૨ (૨૪-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામ જોધપુર): માનનીય સામાવજિ તયાય અને 
અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર અનુસૂવચત જાવતના  લોકો પર િયેલ અત્યાચાર સાંબાંધમાાં 
કેટલી સહાય ચૂકિિાની બાકી છે, 

(૨) ઉક્ત સહાય પૈકી એક િર્ષ, બે િર્ષ અને ત્રણ િર્ષ કરતાાં િધુ સમયિી કેટલી સહાય ચૂકિિાની બાકી છે, 

(૩) ઉક્ત વથિવતએ ઉક્ત સહાય ચૂકિિાની બાકી રહેિાના શાાં કારણો છે, અને 

(૪) ઉક્ત બાકી સહાય ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકિિાનુાં આયોજન છે ?  

સામાવજિ તયાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ની વથિવતએ રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર અનુસૂવચત જાવતના  લોકો પર િયેલ અત્યાચાર સાંબાંધમાાં 
નીચે મુજબની સહાય ચૂકિિાની બાકી છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ બાિી સહાયની રિમ રૂા. 

૧ અમદાિાદ રૂા.૮,૨૫,૦૦૦/- 

૨ ભાિનગર રૂા.૮,૨૫,૦૦૦/- 
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(૨) ઉક્ત સહાય પૈકી એક િર્ષ, બે િર્ષ અને ત્રણ િર્ષ કરતાાં િધુ સમયિી નીચે મુજબની સહાય ચૂકિિાની બાકી છે. 

એક િર્ષ કરતાાં િધુ સમયિી બાકી  અમદાિાદ રૂા.૮,૨૫,૦૦૦/- 

બે િર્ષ કરતા િધુ સમયિી બાકી - - 

ત્રણ િર્ષ કરતા િધુ સમયિી બાકી ભાિનગર રૂા.૮,૨૫,૦૦૦/- 

(૩) અમદાિાદઃ ભોગ બનનારના િારસદારનો સાંપકષ  િયેલ છે પરાંતુ જરૂરી સાધવનક પુરાિા રજૂ કરેલ ન હોઈ, ઉક્ત   
સહાય ચૂકિિાની બાકી છે. 

 ભાિનગરઃ ના. કોટષ  દ્વારા િારસદાર નક્કી િયેલ ન હોઈ, ઉક્ત  સહાય ચૂકિિાની બાકી છે. 

(૪) અમદાિાદઃ ભોગ બનનારના િારસદાર દ્વારા જરૂરી સાધવનક પુરાિા રજૂ કયેિી. 

 ભાિનગરઃ ના. કોટષ  દ્વારા િારસદાર અાંગે આખરીકરણ િયા બાદ. 

-------- 

રાજ્યમાું મેન હોલમાું ઉતારનાર િામદારોના મૃવયુ બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૯૬૭૪ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી  
(શહેરી વિકાસ) જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) રાજ્યમાાં શહેરોિાર ૨૦૨૦ના િર્ષમાાં મેન હોલમાાં ઉતારિામાાં આિેલા કેટલા કામદારો મૃત્યુ પામ્યા, 

(૨) તે પૈકી કેટલા કામદારોના િારસદારોને સહાય ચૂકિિામાાં આિી અને બાકી િારસદારોને ક્યાાં સુધીમાાં સહાય 
ચૂકિિામાાં આિશે, અને 

(૩) આિી ઘટનાઓ ના બને તે માટે સરકારે શાાં પગલાાં લીધા ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ) : (૦૫-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) એક પણ કામદારો મૃત્યુ પામ્યા નિી. 

(૨) એક પણ કામદારો મૃત્યુ પામ્યા ન હોઇ સહાય ચૂકિિાનો પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) વિભાગના તા.૧૬-૧૨-૨૦૧૬ના ઠરાિ અને તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૯ના પદરપત્રિી તિા સમયાાંતરે રાજ્યની તમામ 
મહાનગરપાવલકાઓ અને નગરપાવલકાઓમાાં સફાઇ કામદારો મારફત ભૂગભષ ગટરની સફાઇની કામગીરી કરાિિા પર પ્રવતબાંધ મૂકિા 
અને સફાઇ કામદારોના અપમૃત્યુ-અકથમાત રોકિા અાંગે જરૂરી માગષદશષક સૂચનાઓ આપિામાાં આિેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું મેનહોલમાું ઉતરનાર િામદારનુું મૃવયુ થિા બાબત 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૩૯૮ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (દદયોદર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ) 
જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) અમદાિાદ શહેરમાાં બોપલ ડી.પી.એસ. થકુલની પાછળ મેનહોલમાાં ગટર સાફ કરિા માટે ઉતારિામાાં આિેલા ત્રણ 
સફાઇ કમષચારીના ઓગથટ-૨૦૨૧માાં મૃત્યુ િયા હતા તે હકીકતિી સરકાર િાકેફ છે કે કેમ, 

(૨) જો હા, તો મેનહોલ સફાઇ કામદારોને મેનહોલમાાં ઉતરિા માટે ફરજ પાડનાર જિાબદારો સામે શી કાયષિાહી કરિામાાં 
આિી છે, 

(૩) મૃત્યુ પામેલા કામદારોના િારસદારોને રૂ.૧૦ લાખની સહાય ક્યારે ચૂકિિામાાં આિી, અને 

(૪) આિી પ્રિૃવત્ત રોકિા શી વ્યિથિા કરિામાાં આિી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ) : (૨૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) બોપલ ટી.પી. ૦૧ માાં ઔડા દ્વારા નિી ડરે નેજ લાઇનનુાં કામ કરિામાાં આિેલ છે. નિી સીિરેજ લાઇનના મેનહોલ 
ચેકીંગ દરમ્યાન ઇજારદારશ્રીના ત્રણ કામદારો (મજૂરો) અકથમાતે મેનહોલમાાં પડી ગયેલ હતા. આમ, નિી સીિરેજ લાઇનની 
કામગીરીની બાબત છે, મેનહોલની સફાઇની કામગીરીની નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 
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(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૪) નિી ડરે નેજ લાઇનની કામગીરી હોઇ પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

એનીમલ બથટ િુંટર ોલ રૂલ્સ-૨૦૦૧ના અમલીિરણ માટે નગરપાવલિાઓને ગ્રાતટ 

અતારાાંવકતઃ ૧૧૪૨૨ (૨૫-૦૧-૨૦૨૨) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી  
(શહેરી વિકાસ) જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) એનીમલ બિષ કાં ટર ોલ (ડોગ) રૂલ્સ-૨૦૦૧ના અમલીકરણ માટે રાજ્યની નગરપાવલકાઓને િર્ષ-૨૦૧૮-૨૦૧૯ 
અને ૨૦૧૯-૨૦૨૦માાં િર્ષિાર કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળિિામાાં આિી, અને 

(૨) આિી ગ્રાન્ટ વનયવમત મળતી રહે તે માટે શી વ્યિથિા કરાઇ છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વિકાસ) : (૨૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) ગુજરાત રાજ્યની તમામ નગરપાવલકાઓમાાં એવનમલ બિષ કાં ટર ોલ રૂલ્સ-૨૦૦૧ના અમલીકરણ માટે િર્ષ ૨૦૧૮-
૨૦૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦૨૦માાં અત્રેના વિભાગ દ્વારા કોઇ ગ્રાન્ટ ફાળિિામાાં આિેલ નિી. 

(૨) ગ્રાન્ટ ફાળિિામાાં આિેલ ન હોઇ પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

-------- 

ગુજરાત લો િવમશનની ભલામણો 

અતારાાંવકતઃ ૯૬૪૬ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય િૈધાવનિ અને સુંસદીય 

બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાિિા કૃપા કરશે કે.- 

(૧) િર્ષ ૨૦૧૮, ૨૦૧૯ અને ૨૦૨૦માાં ગુજરાત લો કવમશન તરફિી રાજ્ય સરકારને કેટલી ભલામણો મળી, અને 

(૨) ઉક્ત મળેલ ભલામણો પર સરકારે શાાં પગલાાં લીધા ? 

િૈધાવનિ અને સુંસદીય બાબતોના મુંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) િર્ષ ૨૦૧૮માાં ૦૨, ૨૦૧૯માાં ૦૧ અને ૨૦૨૦માાં ૦૫ એમ કુલ મળીને ૦૮ દરપોટષ  ગુજરાત રાજ્ય લો કવમશન 

તરફિી રાજ્ય સરકારને મળેલ છે. 

(૨) ઉક્ત મળેલ ભલામણો (દરપોટષ)નો વિર્યિથતુ જ ેવિભાગને થપશષતો હોય તે વિભાગને દરપોટષના અનુસાંધાને પોતાનો 

થિયાંથપષ્ટ અહેિાલ આ વિભાગને મોકલિા જણાિિામાાં આિે છે.  

-------- 

રાજ્યમાું આકદજાવત વિિાસ વિભાગ હેઠળ નિા િવધટત પેતશન યોજનામાું જોડાયેલ િમટચારી/અવધિારીઓના અિસાન પ્રસુંગે 

િારસદારોને ચૂિિિાની રિમ 

અતારાાંવકતઃ ૯૬૫૧ (૧૬-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી નથાભાઇ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાિિા 

કૃપા કરશે કે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની વથિવતએ છેલ્લા ત્રણ િર્ષમાાં રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર આદદજાવત વિકાસ વિભાગના તાબા 

હેઠળની કચેરીઓમાાં નિ-િવધષત પેન્શન યોજનામાાં જોડાયેલ અવધકારીઓ/કમષચારીઓ પૈકી કેટલા અવધકારી/કમષચારીઓના છેલ્લા 

ત્રણ િર્ષમાાં વજલ્લાિાર અિસાન િયેલ છે,  

(૨) ઉક્ત વથિવતએ, ઉક્ત અવધકારીઓ/કમષચારીઓના િારસદારોને પેન્શન ચૂકિણાં શરૂ કરિામાાં આિેલ નિી તે 

હકીકત સાચી છે, 

(૩) જો હા તો, તેના કારણો શો છે, અને 

(૪) ઉક્ત અિસાન પામેલના િારસદારોને ક્યા સુધીમાાં ચૂકિણાં કરિામાાં આિશે ? 
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આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૩-૨૦૨૨) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપવથિત િતો નિી. 

-------- 

અતારાુંકિત યાદીમાું સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુું નામ પ્રશ્ન ક્રમાુંિ િુલ 

૧ કૃવર્, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ૯૩૩૩ ૦૧ 

૨ વશિણ વિભાગ ૧૧૩૩૨, ૧૧૪૯૧, ૧૧૫૨૭, ૧૧૫૩૨ ૦૪ 

૩ 
અન્ન, નાગદરક પુરિઠો અને ગ્રાહકોની બાબતોનો 
વિભાગ 

૧૦૬૬૨, ૧૧૨૨૭, ૧૧૨૫૩, ૧૧૨૯૫, ૧૧૫૩૦ ૦૫ 

૪ િન અને પયાષિરણ વિભાગ ૧૧૨૨૨ ૦૧ 

૫ આરોગ્ય અને પદરિાર કલ્યાણ વિભાગ 

૧૦૭૮૮, ૧૦૭૯૧, ૧૦૮૨૨, ૧૦૯૭૩, ૧૦૯૮૧, 
૧૧૧૦૦, ૧૧૧૦૮, ૧૧૧૧૨, ૧૧૧૨૪, ૧૧૧૩૫, 
૧૧૧૩૭, ૧૧૧૪૧, ૧૧૧૪૫, ૧૧૧૫૯, ૧૧૧૬૨, 
૧૧૧૬૮,  ૧૧૧૭૩, ૧૧૧૮૧, ૧૧૪૩૯, ૧૧૫૯૭ 

૨૦ 

૬ ગૃહ વિભાગ 

૧૦૬૯૪, ૧૦૭૪૦, ૧૦૭૪૨, ૧૦૭૪૩, 
૧૦૭૮૩, ૧૦૭૮૪, ૧૦૭૮૭, ૧૦૭૯૪, ૧૦૭૯૭, 
૧૦૮૦૨, ૧૦૮૧૦, ૧૦૮૧૫, ૧૦૮૩૬, ૧૦૮૪૧, 
૧૦૮૪૪, ૧૦૮૪૮, ૧૦૮૪૯, ૧૦૮૫૧, 
૧૦૮૫૨, ૧૦૮૫૪, ૧૦૮૫૫, ૧૦૮૬૦, 
૧૦૮૬૩, ૧૦૮૬૮, ૧૦૮૮૯, ૧૦૮૯૪, 
૧૦૮૯૭, ૧૦૯૦૫, ૧૦૯૧૨, ૧૦૯૧૯, ૧૦૯૨૩, 
૧૦૯૨૬, ૧૦૯૨૭, ૧૦૯૨૯, ૧૦૯૩૦, ૧૦૯૩૧, 
૧૦૯૩૪, ૧૦૯૩૫, ૧૦૯૩૮, ૧૦૯૩૯, 
૧૦૯૪૫, ૧૦૯૫૩, ૧૦૯૭૯, ૧૦૯૮૮, 
૧૧૦૨૫, ૧૧૦૩૨, ૧૧૦૩૯, ૧૧૦૪૨, ૧૧૦૫૮, 
૧૧૦૬૭, ૧૧૦૮૪, ૧૧૦૮૫, ૧૧૦૮૬, ૧૧૧૩૩, 
૧૧૨૧૭, ૧૧૪૦૯ 

૫૬ 

૭ ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ ૧૧૫૫૩ ૦૧ 

૮ શ્રમ, કૌશલ્ય વિકાસ અને રોજગાર વિભાગ ૧૧૪૩૮, ૧૧૪૪૧ ૦૨ 

૯ કાયદા વિભાગ ૧૧૩૬૭ ૦૧ 

૧૦ 
નમષદા, જળસાંપવત્ત, પાણી પુરિઠા અને કલ્પસર 
વિભાગ 

૭૫૬૩, ૧૧૨૯૩, ૧૧૩૦૦, ૧૧૩૪૦, ૧૧૩૫૨ ૦૫ 

૧૧ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ વનમાષણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ ૭૧૭૩, ૮૮૬૫ ૦૨ 

૧૨ મહેસૂલ વિભાગ ૯૯૭૪, ૧૦૭૫૯ ૦૨ 

૧૩ માગષ અને મકાન વિભાગ ૧૦૬૧૦ ૦૧ 

૧૪ સામાવજક ન્યાય અને અવધકારીતા વિભાગ ૧૧૨૯૨ ૦૧ 

૧૫ શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વનમાષણ વિભાગ ૯૬૭૪, ૧૧૩૯૮, ૧૧૪૨૨ ૦૩ 

૧૬ િૈધાવનક અને સાંસદીય બાબતોના વિભાગ ૯૬૪૬ ૦૧ 

૧૭ આદદજાવત વિકાસ વિભાગ ૯૬૫૧ ૦૧ 

િુલ ૧૦૭ 

------ 

સરકારી મધ્યથિ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 
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