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ખેડા વજલ્લાના તાલુિાઓમાાં માિેટ યાડડની સિલત 

અતારાાંકિતઃ ૮૦૩૫ (૨૧-૧૧-૨૦૨૦) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની કથિકતએ ખેડા કજલ્લાના ક્યા તાલુિાઓમાાં માિેટ યાડડની સવલત ઉપલબ્ધ છે, અને 
િેટલા તાલુિાઓમાાં નિી, અને 

(૨) જ ેતે તાલુિામાાં માિેટ યાડડની સવલત ઉપલબ્ધ નિી તે તાલુિાઓમાાં માિેટ યાડડ  શરૂ િરવા સરિારે શાાં પગલાાં  
લીધેલ છે ? 

સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૨-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦ની કથિકતએ ખેડા કજલ્લાના નડડયાદ, મહુધા, િઠલાલ, િપડવાંજ, ઠાસરા, ગળતેશ્વર, 
મહેમદાવાદ, ખેડા અને માતર તાલુિામાાં માિેટ યાડડની સવલત ઉપલબ્ધ  છે, જ્યારે વસો તાલુિામાાં માિેટ યાડડની સવલત ઉપલબ્ધ  
નિી. 

(૨) વસો તાલુિામાાં થિાકનિ િક્ષાએિી માિેટ યાડડ  જાહેર િરવા અાંગેની દરખાથત પ્રાપ્ત િયેિી આગળની િાયડવાહી  
િરવાની રહે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાંથી પિડાયેલ સાપનુાં ઝેર  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૬૬૮ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપૂત (િરાદ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાંિી કજલ્લાવાર સન ૨૦૧૮ અને સન ૨૦૧૯માાં સાપનુાં િેટલુાં ઝેર 
પિડાયુાં, 

(૨) આરોપીઓએ સાપનુાં ઝેર ક્યાાંિી મેળવયુાં હતુાં, અને 

(૩) આરોપીઓ સામે શી િાનૂની િાયડવાહી િઈ છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ સન ૨૦૧૮ અને સન ૨૦૧૯માાં રાજ્યમાાં િોઈપણ જગ્યાએિી  સાપનુાં ઝેર 
પિડાયુાં નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

એચબી-૨૨૨-૧ 
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રાજ્યમાાં નીલગાયની હત્યા  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૬૭૭ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ડદયોદર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ડમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નીલગાય સડહત પ્રાણીઓને મારી 
નાખવાની ગેરિાયદેસર પ્રવૃકિમાાં સાંડોવાયેલા િેટલા ડફેરોની ઓળખ િરવામાાં આવી,  

(૨) આ ડફેરોએ િેટલી નીલગાય અને પ્રાણીઓના કશિાર િયાડ હતાાં, 

(૩) ઓળખ પામેલ ડફેરો પાસે િેટલા શસ્ત્રો મળી આવયા અને તેને જપ્ત િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) ઉક્ત  પિડાયેલા ડફેરો સામે શી િાયડવાહી હાિ ધરવામાાં આવી ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં-૧૦, િચ્છ કજલ્લામાાં-૦૧, દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં-૦૧, છોટા ઉદેપુર કજલ્લામાાં-૧૦, 
મહીસાગર કજલ્લામાાં-૦૬ અને પાટણ કજલ્લામાાં-૦૧ મળી િુલ-૨૯ ડફેરોની  ઓળખ િરવામાાં આવી.   

(૨) ૧૦ નીલગાય તિા ૦૮ વન્યપ્રાણીઓ.  

(૩) ૦૬ શસ્ત્રો.  

(૪) વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-૧૯૭૨ હેઠળ િાયદેસરની િાયડવાહી િરવામાાં આવી.  

-------- 

ભેંસાણ તાલુિામાાં ગાયોના મારણની ફકરયાદ  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૭૧૮ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ભીખાભાઈ જોશી (જૂનાગઢ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૦/૨૧-૦૭-૨૦૨૧ના રોજ જૂનાગઢ કજલ્લાના ભેંસાણ તાલુિાના ઉિર રેંજની રણ કશિાવ બીટ નજીિ 
વાધણીયા ગામના માલધારીની પાંદર ગાયોને વન ખાતાના દ્વારા િબજામાાં લીધા પછી સલામત થિળે ન મૂિતાાં અને સારસાંભાળ ન 
રાખતાાં કસાંહો દ્વારા મારણ િરી નાખવાની ગાંભીર ઘટના બની છે તે હિીક્ત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો તે અન્વયે તા.૧૫-૦૮-૨૦૨૧ની કથિકતએ જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી હાિ ધરવામાાં આવી છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પાંદર ગાયોને વનખાતા દ્વારા સલામત થિળે ન મૂક્તા અને સારસાંભાળ ન રાખતાાં કસાંહો દ્વારા મારણ િરી 
નાખવાની  ઘટનાની હિીક્ત સાચી નિી. હિીક્તમાાં કસાંહો દ્વારા ત્રણ ગાયોનુાં  મારણ િુદરતી  રીતે િરવામાાં આવેલ છે.   

(૨) કસાંહો દ્વારા િુદરતી રીતે મારણ િરેલ હોઈ જવાબદારો સામે િાયડવાહી િરવાનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.   

-------- 

ગીર અભયારણ્યમાાં રેલિે લાઈન અને ઓઈલ તથા ગેસ પાઈપલાઈનની માંજૂરી 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૩૭ (૧૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ઈમરાન ખડેાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ડમાાં ગીર અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યાનમાાં િઈ િઈ જગ્યાએ 
રેલવે, ઓઈલ અને ગેસ પાઈપલાઈનની રાજ્ય સરિારે િે ગુજરાત વાઈલ્ડલાઈફ બોડે માંજૂરી આપી,  

(૨) આવી માંજૂરી આપવાના શાાં િારણો છે, 

(૩) આવી માંજૂરી આપવાિી વન્યપ્રાણીના જીવન પર જોખમ ઉભા િયા છે તે બાબતિી સરિાર વાિેફ છે, અને 

(૪) જો હા, તો પ્રાણીઓના રક્ષણ માટે સરિારે શા પગલાાં લીધા ?  

િન માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ડમાાં ગીર અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યાનમાાં રેલવે, ઓઈલ અને 
ગેસ પાઈપલાઈનની રાજ્ય સરિારે િે ગુજરાત વાઈલ્ડલાઈફ બોડે િોઈ માંજૂરી આપી નિી.  
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(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગીર જાંગલમાાં ગેરિાયદેસર લાયન શો  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૮૯ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ગીર જાંગલમાાં દેવળીયા રેંજના એિ ગામમાાં ગાયને કસાંહણના મારણ માટે દોરડાિી બાાંધીને કસાંહ ગાયને મારતો હોય 
તેવા ગેરિાયદેસર લાયન શોનુાં તા.૦૮-૧૧-૨૦૨૧ના રોજ આયોજન િયુાં હતુાં તે હિીક્ત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો આ ગેરિાયદેસર લાયન શોનુાં આયોજન િરનારા ઈસમો િેટલા હતાાં, અને 

(૩) તમામ ઈસમો સામે શી િાયડવાહી િરાઈ છે ?  

િન માંત્રીશ્રી  : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ગાય નડહ પરાંતુ હિીક્તે બળદને દોરડાિી બાાંધીને કસાંહ દ્વારા તેનુાં મારણ િતુાં હોય તેવો કવડીયો વાયરલ િયેલ હતો.  

(૨) ૦૬ ઈસમો. 

(૩) વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-૧૯૭૨ અન્વયે જરૂરી િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

ગીર જાંગલમાાં ગેરિાયેદસર લાયન શો 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૯૨ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગીર જાંગલમાાં દેવળીયા રેંજના એિ ગામમાાં ગાયને કસાંહણના મારણ માટે દોરડાિી બાાંધીને કસાંહ ગાયને મારતો હોય 
તેવા ગેરિાયદેસર લાયન શોનુાં તા.૮-૧૧-૨૦૨૧ના રોજ આયોજન િયુાં હતુાં તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) આ ગેરિાયદેસર લાયન શોના આયોજિને અટિાવવાની જવાબદારી િોના હથતિ છે,  

(૩) જવાબદારી કનભાવવામાાં કનષ્ફળ જનારા જવાબદારો સામે શા પગલાાં લેવાયા છે, અને 

(૪)  ગીર જાંગલમાાં યોજાતા લાયન શોને સાંપૂણડપણે બાંધ િરવા/રોિવા શા પગલાાં લેવાયા ?  

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ગાય નડહ, પરાંતુ હકિિતે બળદને દોરડાાંિી બાાંધીને કસાંહ દ્વારા તેનુ મારણ િતુાં હોય તેવો કવડીયો વાયરલ િયેલ હતો.  

(૨) ગેરિાયદેસર લાયન શોના આયોજિને અટિાવવાની જવાબદારી સાંબાંકધત વન કવભાગ, સાંબાંકધત તાલુિા 
વાઇલ્ડલાઇફ વોડડન, વાઇલ્ડ લાઇફ ક્રાઇમ િન્ટર ોલ બ્યુરો તેમજ પોલીસ ખાતા હક્તિ છે. 

(૩) વાયરલ િયેલ કવડીયોના આધારે ગુન્હેગારો સામે વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-૧૯૭૨ અન્વયે િાયદેસરની 
િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે. જવાબદારી કનભાવવામાાં િોઇ કનષ્િાળજી દાખવેલ ન હોઇ િોઇ પગલાાં લેવાના િતા નિી.  

(૪)  ગીર જાંગલમાાં યોજાતા લાયન શોને રોિવા માટે નીચે મુજબની િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

 ક્ષેકત્રય થટાફ દ્વારા રકક્ષત કવથતાર તિા તેની આજુ-બાજુના કવથતારોમાાં સઘન ફેરણાાં િરવામાાં આવે છે.  

 થટાફને વાહનો, હકિયારો, વોિી-ટોિી, ટેબલેટ જવેા સાધનોિી સુસજ્જ િરવામાાં આવેલ છે.  

 રકક્ષત કવથતારના ચેિીંગ નાિાઓ સી. સી. ટી. વી. િેમેરાિી સુસજ્જ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ગેરિાયદેસર િૃત્ય અટિાવવા માટે રકક્ષત કવથતારની આજુ-બાજુના ગામોમાાં વન્યપ્રાણી કમત્રોની કનમણૂિ 
િરવામાાં આવેલ છે.  

 સાસણ ખાતેના પ્રવાસી જીપ્સીમાાં જી. પી. એસ. ફીટ િરી મોનીટરીંગ િરવામાાં આવે છે.  

-------- 
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અમદાિાદ, િડોદરા અને રાજિોટ શહેરમાાં િન્દ્ય પક્ષીઓનુાં િેચાણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૯૬ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દડરયાપુર): ચૌદમી કવધાનસભાના નવમા સત્રમાાં 
તા.૨૭-૦૯-૨૦૨૧ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ ચોિી અતારાાંકિત યાદીના અતારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ-૯૨૨૬ના અનુસાંધાને 
માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથિકતએ અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજિોટ શહેરમાાં વન્ય પક્ષીઓનુાં ગેરિાયદેસર 
વેચાણ િઇ રહુ્ાં છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજિોટમાાં િઇ િઇ જગ્યાએ વન્ય પક્ષીઓના ગેરિાયદેસર 
વેચાણ િાય છે,  

(૩) વન્ય પક્ષીઓના ગેરિાયદેસર વેચાણ િરનારા િેટલા ઇસમોને આઇડેન્ટીફાઇ િરવામાાં આવયા, અને 

(૪)  આઇડેન્ટીફાઇ િયેલ ઇસમો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે ?  

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી.  

(૨)  

અમદાવાદ  ડદલ્લી દરવાજા, પ્રેમ દરવાજા, લાલ દરવાજા, ગુજરી બજાર, રેં ટીયા વાડી, ગીતા માંડદર, 
મીરજાપુર, શાહઆલમ, મણીનગર, ખોખરા.  

વડોદરા  વડોદરા શહેરી કવથતાર  

રાજિોટ  ન્યુ જાગનાિ પ્લોટ, કચત્રિુટ એપાટડ મેન્ટ, વચ્છરાજ નાથતા ગૃહ, સાધુવાસવાણી રોડ.  

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથિકતએ એિ વર્ડમાાં િુલ-૦૫ ઇસમોને આઇડેન્ટીફાઇ િરાયા. 

(૪)  વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-૧૯૭૨ અન્વયે િાયદેસરની િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે.   

-------- 

નળ સરોિરમાાં પક્ષીઓનો વશિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૯૭ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડડયા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ૩ વર્ડમાાં નળ સરોવરમાાં પક્ષીઓના કશિાર અને વેચાણ િરનાર િેટલા 
ઇસમોને આઇડેન્ટીફાઇ િરવામાાં આવયા,  

(૨) આઇડેન્ટીફાઇ િયેલ ઇસમો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) આઇડેન્ટીફાઇ િયેલ ઇસમો ફરીિી આવી ગુનાડહત પ્રવૃકિ ન િરે તે માટે તેના પર શા કનયાંત્રણ રાખવામાાં આવે છે ?  

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ૩ વર્ડમાાં નળ સરોવરમાાં પક્ષીઓના કશિાર અને વેચાણ િરનાર 
૧૨(બાર) ઇસમોને આઇડેન્ટીફાઇ િરવામાાં આવયા. 

(૨) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ જવાબદારો સામે વન્યજીવ (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ ધારો-૧૯૭૨ હેઠળ 
િાયદેસરની િાયડવાહી હાિ ધરવામાાં આવેલ છે.  

(૩) નળ સરોવર પક્ષીઓના કશિારને બાંધ િરવા નીચે મુજબની િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

 નળ સરોવરનો થટાફ, પેટર ોકલાંગ માટે ફાળવવામાાં આવેલ થટાફ તિા બોટમેનની મદદિી સરોવર તિા સરોવર 

બહારના સાંવેદનશીલ કવથતારોમાાં ડદવસ અને રાકત્ર દરમ્યાન પક્ષી રક્ષણ માટે સઘન પેટર ોકલાંગની િામગીરી 
િરવામાાં આવી છે.  

 વન અને પયાડવરણ કવભાગ, ગુજરાત સરિારના તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ના ઠરાવિી નળ સરોવર ટાથિફોસડની 

રચના િરવામાાં આવેલ છે.  
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 થિાકનિ કશિારી તત્વો દ્વારા નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં અપપ્રવેશ િરી કશિાર, પક્ષી રાંજાડ તેમજ 

અન્ય ગેરિાયદેસર પ્રવૃકિ રોિવા માટેના ચીફ વાઇલ્ડ લાઇફ વોડડન દ્વારા તા.૨૬-૦૬-૨૦૧૯ના હુિમિી 
નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં પ્રવેશ કનયાંત્રણની જોગવાઇ િરવામાાં આવેલ છે.  

 નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં પક્ષી રક્ષણ અને સાંરક્ષણને વેગ આપવા નળ સરોવર અને િોળ બડડઝ 

સેન્ચ્યુરી િન્ઝવશેન સોસાયટીની રચના િરવામાાં આવી છે.  

-------- 

રાજ્યમાાં રાષ્ટ્ર ીય પક્ષી મોરનો વશિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૦૧૦ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ સુધીમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા રાષ્ટ્ર ીય પક્ષી મોરના 
કશિાર/મોત કનપજાવવાની ઘટના બની,  

(૨) તેના જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િઇ, અને  

(૩) રાષ્ટ્ર ીય પક્ષીના કશિાર/મોતને અટિાવવા અને સાંરક્ષણ આપવા શી વયવથિા િરાઇ છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ સુધીમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રાષ્ટ્ર ીય પક્ષી મોર કશિાર/મોતની 
કવગત નીચે મુજબ છે.  

અ.નાં. વજલ્લા વશિાર/મોતની સાંખ્યા 

૧ વલસાડ ૦૧ 

૨ સાબરિાાંઠા ૦૧ 

૩ જૂનાગઢ ૦૧ 

૪ ગીર-સોમનાિ ૦૧ 

૫ પાંચમહાલ ૦૧ 

૬ છોટાઉદેપુર ૦૧ 

૭ િચ્છ ૦૫ 

(૨) જવાબદારો સામે વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-૧૯૭૨ હેઠળ િાયદેસરની િાયડવાહી િરી િોટડમાાં િેસ દાખલ 
િરવામાાં આવેલ છે.  

(૩) ૧. કશિાર જવેી િોઇ અકનચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વન કવભાગ દ્વારા સતત ફેરણાં અને સઘન પેટર ોલીંગની 

 િામગીરી િરવામાાં આવે છે. તિા બાતમીદારોને બાતમી મળે તે માટે પ્રેરીત િરવામાાં આવે છે.  

 ૨. િોઇ ઇસમો દ્વારા પક્ષી કશિારના બનાવો ધ્યાને આવે તો તેની સામે વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-
 ૧૯૭૨ હેઠળ આગળની િાયડવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે.  

 ૩. પક્ષીઓના જાગૃકત સેકમનારોનુાં સમયાાંતરે આયોજન િરવામાાં આવે છે.  

 ૪. વન્યપ્રાણી/પક્ષી ઘાયલ િે અિથમાત િાય ઉપરાાંત વન્યજીવ અપરાધ અાંગેની માડહતી/બાતમી, વન્યજીવ 
 રાંજાડ તિા રેથક્યુ માડહતીની તમામ કવગતો માટે વન કવભાગ દ્વારા હેલ્પલાઇન નાંબરઃ ૮૩૨૦૦૦૨૦૦૦, ૧૯૨૬ 
 િાયડરત િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

નળ સરોિરમાાં પક્ષીઓનો વશિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૦૫૩ (૩૦-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ સુધીમાાં નળ સરોવરમાાં પક્ષીઓના કશિાર િરનાર િેટલા ઇસમોને 
પિડવામાાં આવયા,  
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(૨) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી, અને  

(૩) નળ સરોવરમાાં પક્ષીઓના કશિાર બાંધ િરવા શાાં પગલા લેવામાાં આવયા ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૦૧-૧૦-૨૦૨૦ િી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૧ સુધીમાાં નળ સરોવરમાાં પક્ષીઓના કશિાર િરનાર ૨(બે) 
ઇસમોને પિડવામાાં આવયા. 

(૨) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ જવાબદારો સામે વન્યજીવ (સાંરક્ષણ) અકધકનયમ-૧૯૭૨ હેઠળ િાયદેસરની 
િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

(૩) નળ સરોવરમાાં પક્ષીઓના કશિારને બાંધ િરવા નીચે મુજબની િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે.  

 નળ સરોવરનો થટાફ, પેટર ોલીંગ માટે ફાળવવામાાં આવેલ થટાફ તિા બોટમેનની મદદિી સરોવર તિા 

સરોવરની બહારના સાંવેદનશીલ કવથતારોમાાં ડદવસ અને રાકત્ર દરમ્યાન પક્ષી રક્ષણ માટે સઘન પેટર ોકલાંગની 
િામગીરી િરવામાાં આવી છે.  

 વન અને પયાડવરણ કવભાગ, ગુજરાત સરિારના તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ના ઠરાવિી નળ સરોવર ટાથિફોસડની 
રચના િરવામાાં આવેલ છે.  

 થિાકનિ કશિારી તત્વો દ્વારા નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં અપપ્રવેશ િરી પક્ષી કશિાર, પક્ષી રાંજાડ 
તેમજ અન્ય ગેરિાયદેસર પ્રવૃકિ રોિવા માટેના ચીફ વાઇલ્ડ લાઇફ વોડડન દ્વારા તા.૨૬-૦૬-૨૦૧૯ના 
હુિમિી નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં પ્રવેશ કનયાંત્રણની જોગવાઇ િરવામાાં આવેલ છે.  

 નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં પક્ષી રક્ષણ અને સાંરક્ષણને વેગ આપવા નળ સરોવર અને િોળ બડડઝ 
સેન્ચ્યુરીઝ િન્ઝવેશન સોસાયટીની રચના િરવામાાં આવી છે.  

-------- 

ગીરના જાંગલમાાં ગેરિાયદેસર લાયન શો  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૭૪ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી વિમલભાઈ ચડુાસમા (સોમનાિ): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ગીર જાંગલ અને આસપાસના કવથતારોમાાં ગેરિાયદેસર લાયન શો રોિવા વન 
કવભાગે યોજના િરી છે તે હિીિત સાચી છે, અને  

(૨) જો હા, તો તેની શી કવગતો છે ? 

િન માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી.  

(૨) ગીર જાંગલ કવથતારમાાં િોઇપણ ગેરિાયદેસર લાયન શો/ગેરિાયદેસર પ્રવેશ જવેા િૃત્યને અટિાવવા માટે તમામ 
ક્ષેત્રીય થટાફને વોિીટોિી, મોટર સાયિલો, ફોર વહીલરો, જવેા સાધનોિી સજ્જ િરવામાાં આવેલ છે. કે્ષત્રીય થટાફ દ્વારા બોડડ ર 
કવથતારમાાં તિા અભયારણ્ય તિા રાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યાનમાાં જાંગલ કવથતારમાાં સઘન પેટર ોલીંગ િરવામાાં આવે છે. તિા જાંગલ કવથતારમાાં રોડ 
ઉપર આવેલ ચેિીંગ નાિાઓ ઉપર સીસીટીવી િેમેરા લગાડવામાાં આવેલ છે. તિા જાંગલ કવથતારનાાં બોડડ ર પર આવેલ ગામડાઓમાાં 
વન્યપ્રાણી કમત્રો રોિી વન્યપ્રાણી સાંબાંકધત માડહતી મેળવી રેવન્યુ કવથતારમાાં વન્યપ્રાણીઓને હેરાન/પરેશાન અિવા તો િોઇપણ 
ગેરિાયદેસર િૃત્ય િતા જોવા મળે તો તાત્િાકલિ નજીિના ફોરેથટ િમડચારીને જાણ િરવામાાં આવે છે. તિા જાંગલ કવથતારમાાં િે કસાંહોની 
પજવણી જવેા બનાવોમાાં ગેરિાયદેસર િૃત્ય િરનાર સામે ગુન્હો નોંધી િાયદેસરની િાયડવાહી િરવામાાં આવે છે.  

-------- 

િચ્છ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૧૦ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છ અને બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 
મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને  
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(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ?  

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

બનાસિાાંઠા અને મોરબી વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૧૬ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપુત (િરાદ): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને મોરબી કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 

મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૩૬ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપુર): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ પાટણ અને મહેસાણા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 

મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર અને રાજિોટ વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૫૮ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ગાાંધીનગર અને રાજિોટ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 

મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૮૦ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 
મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૮૯ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ જામનગર અને સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં 
ક્યા મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૯૪ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં 
ક્યા મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ઇડર તાલુિાના બડોલી ગામનુાં દિાખાનુાં બાંધ રાખિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૯૭ (૩૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ભીખાભાઇ જોશી (જૂનાગઢ): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ ઇડર તાલુિામાાં આવેલ બડોલી ગામમાાં લોિફાળાિી બનાવવામાાં આવેલ 
સરિારી દવાખાનુાં ખાંડેર અને બાંધ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત દવાખાનાની દુદડશા માટે િોણ જવાબદાર છે, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ જવાબદારો સામે શાાં પગલાાં લેવાયા છે, અને 

(૪) ઉક્ત દવાખાનાને ક્યાાં સુધીમાાં શરૂ િરવાનુાં આયોજન છે ? 
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આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ઉક્ત દવાખાનુાં વર્ડ ૧૯૪૭માાં બનાવવામાાં આવેલ હતુ. આિી આશરે બાાંધિામના ૭૫ જટેલા વર્ડ િઇ ગયેલ 
હોવાના િારણે આ પ્રિારની દુદડશા િયેલ છે. 

(૩) લાગુ પડતુાં નિી. 

(૪)  િકમશ્નરશ્રી (આ.)ની િચેરીના તા. ૨૧-૦૨-૨૦૨૧ના પત્રિી િાયડપાલિ ઇજનેરશ્રી પી.આઇ.યુ. સાબરિાાંઠા 
તિા િાયડપાલિ ઇજનેરશ્રી માગડ અને મિાન કવભાગ (બાાંધિામ શાખા) જી. પાં. ડહાંમતનગરને બડોલી ગામમાાં આવેલ સરિારી 
દવાખાનુાં ખાંડેર અને બાંધ હાલતમાાં હોઇ જરૂરી િાયડવાહી િરવા જણાવેલ છે. તેઓના તરફિી જરૂરી િાયડવાહી િયેિી ઉક્ત દવાખાનુાં શરૂ 
િરવામાાં આવશે. 

કજલ્લા પાંચાયતની સામાન્ય સભામાાં ઉક્ત દવાખાનાને શરૂ િરવા માટે ચચાડ િરીને સવાડનુમતે જ ે નક્કી િાય તે મુજબ 
આયોજન િરવામાાં આવશે. 

-------- 

ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૧૦ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ગીર સોમનાિ અને જૂનાગઢ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં 
ક્યા મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ભાિનગર અને અમરેલી વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૧૯ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ભાવનગર અને અમરેલી કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 
મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  

આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૨૦ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ આણાંદ અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 
મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 
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આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  

ખેડા અને સુરત વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૩૭ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેડા અને સુરત કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા મેડીિલ 

સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  

મહીસાગર અને ભરૂચ વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૩૯ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ મહીસાગર અને ભરૂચ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 

મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  

નમડદા અને િડોદરા વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૫૪ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ નમડદા અને વડોદરા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 

મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

--------  
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નિસારી અને િલસાડ વજલ્લાના પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્દ્રોમાાં મેડીિલ સાધનો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૬૯ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય આરોગ્ય માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ નવસારી અને વલસાડ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રોમાાં ક્યા 
મેડીિલ સાધનોની ઘટ છે, અને 

(૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) િોઇ મેડીિલ સાધનોની ઘટ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં તડીપારના હુિમોને ગેરિાયદે જાહેર િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૫૬ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ િી તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ દરકમયાન રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા તડીપારના હુિમોને નામદાર 
ગુજરાત હાઈિોટે ગેરિાયદે જાહેર િયાડ,  

(૨) તડીપારના હુિમોને ગેરિાયદે જાહેર િરવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ખોટા હુિમો િરનાર જવાબદાર અકધિારીઓ સામે રાજ્ય સરિારે શી િાયડવાહી હાિ ધરેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ-િ મુજબ. 

(૨) ગુજરાત પોલીસ એક્ટ, ૧૯૫૧ની જોગવાઈઓને અનુરૂપ હુિમ િયેલ હોવાનુાં ન જણાતાાં. 

(૩) કનયમોનુસાર. 

પત્રિ - િ 

ક્રમ વજલ્લા/પોલીસ િવમશનર શહેર નામ. ગુજરાત હાઈિોટડ  દ્વારા રદ િરિામાાં આિેલ હુિમોની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ શહેર ૦૧ 

૨ ભાવનગર ૦૪ 

૩ ગીર સોમનાિ ૦૫ 

૪ નવસારી ૦૨ 

૫ પાટણ ૦૨ 

૬ રાજિોટ ૦૧ 

૭ તાપી ૦૧ 

૮ વલસાડ ૦૨ 

િુલ ૧૮ 

 બાિીના કજલ્લા તિા શહેરની માડહતી શૂન્ય છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં એમ. ડી. ડર ગ્સનો જથ્થો પિડિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૩૪ (૩૧-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ત્રણ વર્ડમાાં વર્ડવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર એમ. ડી. ડર ગ્સનો િેટલી કિાંમતનો 
િેટલો જથ્િો પિડાયો,  
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(૨) તેમાાં કજલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવામાાં આવી,  

(૩) આરોપીઓ સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૫-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ.  

(૩) આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી િાયદેસરની િાયડવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૪) પત્રિ-૩ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. 
શહેર/વજલ્લાનુાં 

નામ 

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 

જથ્થો કિાં મત (રૂ.) જથ્થો કિાં મત (રૂ.) જથ્થો કિાં મત (રૂ.) 

૧ 
અમદાવાદ 

શહેર 
૧.૪૪૮ કિગ્રા ૧,૪૮,૮૦,૦૦૦ 

૧ કિ.ગ્રા. ૩૩૭ ગ્રામ 

૩૭૪ કમ.ગ્રા. 
૧,૩૩,૭૩,૭૪૦ 

૭૨૫ ગ્રામ ૧૩૫ 

કમ.ગ્રા. 
૭૨,૭૦,૮૦૦ 

૨ રાજિોટ શહેર ૯.૭૭ ગ્રામ ૯૭,૭૦૦ ૦ ૦ 

૨.૫૮ ગ્રામ ૦.૮૦૦ 

મીલીગ્રામ ઈન્જકે્શન 

નાંગ-૨ 

૪૧,૮૦૦ 

૩ સુરત શહેર 
૬૨૮ ગ્રામ 

૧૩ મીલી ગ્રામ 
૩૧,૬૦,૫૦૦ ૧.૫૨૩ કિગ્રા ૧,૪૨,૯૦,૫૦૦ ૬૯૩.૯૭ ગ્રામ ૬૯,૨૯,૮૦૦ 

૪ વડોદરા શહેર ૦ ૦ ૪૭૦ ગ્રામ ૪૭,૦૦,૦૦૦ ૧૮૦.૧૮ ગ્રામ ૧૮,૦૧,૮૦૦ 

૫ 
અમદાવાદ 

ગ્રામ્ય 
૦ ૦ ૦ ૦ ૧૭.૦૫૦ ગ્રામ ૧,૭૦,૫૦૦ 

૬ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૪૮ ગ્રામ ૩૪,૮૬,૦૦૦ 

૭ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૩૯ ગ્રામ ૩,૯૦,૦૦૦ 

૮ જામનગર ૦ ૦ ૨૬ ગ્રામ, ૮૫ મીલીગ્રામ ૨,૬૮,૫૦૦ ૧૧૩ ગ્રામ ૧૧,૩૦,૦૦૦ 

૯ દેવભૂમી દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૬.૧૬૮ કિ.ગ્રા ૩૦,૮૪,૦૦,૦૦૦ 

૧૦ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૪૯.૮૪૦ ગ્રામ ૪,૯૮,૪૦૦ ૭૧૭.૯૧ ગ્રામ ૭૧,૮૭,૨૦૦ 

૧૧ વડોદરા ગ્રામ્ય ૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૬૬ ગ્રામ ૧૬૫૦ 

૧૨ ભરૂચ ૦ ૦ ૪૩ ગ્રામ ૪૦ મીલીગ્રામ ૪,૩૪,૦૦૦ ૦ ૦ 

૧૩ સુરત ગ્રામ્ય ૦ ૦ ૦ ૦ ૩.૦૯ ગ્રામ ૩૦,૯૦૦ 

૧૪ વલસાડ ૦ ૦ ૧૪.૧૩ ગ્રામ ૧,૪૧,૩૦૦ ૫૮.૩૬ ગ્રામ ૫,૮૩,૬૦૦ 

૧૫ 
એ.ટી.એસ. 

અમદાવાદ 
૦ ૦ ૨૪૫.૩૨૦ ગ્રામ ૨૧,૫૩,૨૦૦ ૨૨ ગ્રામ ૨,૨૦,૦૦૦ 

(અન્ય કજલ્લાઃ શૂન્ય માડહતી) 

પત્રિ-૨ 

અ.નાં. શહેર/વજલ્લાનુાં નામ પિડાયેલ આરોપીઓ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૪૩ 

૨ રાજિોટ શહેર ૧૩ 

૩ સુરત શહેર ૮૫ 

૪ વડોદરા શહેર ૧૨ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૩ 

૬ સાબરિાાંઠા ૧ 

૭ મહેસાણા ૨ 

૮ જામનગર ૮ 

૯ દેવભૂમી દ્વારિા ૭ 

૧૦ બનાસિાાંઠા ૧૮ 

૧૧ વડોદરા ગ્રામ્ય ૩ 
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અ.નાં. શહેર/વજલ્લાનુાં નામ પિડાયેલ આરોપીઓ 

૧૨ ભરૂચ ૨ 

૧૩ સુરત ગ્રામ્ય ૧ 

૧૪ વલસાડ ૭ 

૧૫ એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ૯ 

પત્રિ-૩ 

અ.નાં. શહેર/વજલ્લાનુાં નામ પિડિાના બાિી આરોપીઓ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૧૧ 

૨ રાજિોટ શહેર ૦ 

૩ સુરત શહેર ૧૫ 

૪ વડોદરા શહેર ૬ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦ 

૬ સાબરિાાંઠા ૧ 

૭ મહેસાણા ૨ 

૮ જામનગર ૩ 

૯ દેવભૂમી દ્વારિા ૧ 

૧૦ બનાસિાાંઠા ૬ 

૧૧ વડોદરા ગ્રામ્ય ૧ 

૧૨ ભરૂચ ૦ 

૧૩ સુરત ગ્રામ્ય ૨ 

૧૪ વલસાડ ૩ 

૧૫ એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ૨ 

-------- 

વિભાગના તાબા હેઠળના વનગમોમાાં િમડચારીઓની િોન્દ્ટર ાક્ટ/આઉટસોવસિંગથી ભરતી  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૧૧ (૧૫-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની કથિકતએ ઉદ્યોગ પ્રભાગના તાબા હેઠળના કનગમોમાાં િમડચારીઓની ભરતી 
િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોકસિંગિી િરવામાાં આવે છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વર્ડમાાં િેટલા િમડચારીઓની ભરતી િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોકસિંગિી િરવામાાં 

આવી, અને 

(૩) િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોકસિંગિી ભરતી િરવાના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૦૪-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી.   

(૨) ૫૪૭ િમડચારીઓ.  

(૩) રાજ્ય સરિારના કબનઆયોજીત ખચડને કનયાંકત્રત િરવા તિા સરિારની િરિસરની નીકત અન્વયે અકનવાયડ ન હોય 
તેવી જગ્યાએ સીધી ભરતી કનયાંકત્રત િરાયેલ છે. 

 રાજ્યના વહીવટને કવપરીત અસર ન િાય તેિી આવશ્યિ હોય ત્યાાં નવા રોજગાર ઇચ્છુિોને રોજગારી મળી રહે તે હેતુિી 

િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોકસિંગિી ભરતી િરવામાાં આવે છે.  

 છેલ્લા બે વર્ડમાાં કનયકમત િમડચારીઓનો વયકનવૃકિનો દર ખૂબ જ ઉંચો હોઇ િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોકસિંગિી ભરતી િરવામાાં આવે છે. 

 કવભાગ હેઠળના કનગમનો પાવર પ્રોજકે્ટ જ ેકવભાગીય રીતે િાયડરત રાખવા માટે જરૂરી ટેિનીિલ મેન પાવરની ભરતી તિા 

કનગમ રેલવે યોજનાના કવિાસનો ઉદેશ ધરાવતો હોઇ તેને લગતી િામગીરી િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોકસિંગિી િરવામાાં આવે છે. 

-------- 
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ખેડા અને નિસારી વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતોમાાં માંજૂર મહેિમ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૯૧ (૦૮-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી િાવન્દ્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેડા અને નવસારી કજલ્લામાાં આવતી તાલુિા પાંચાયતોમાાં સાંવગડવાર માંજૂર 

િયેલ મહેિમ િેટલુ છે, 

(૨) તે અન્વયે તાલુિા પાંચાયતવાર, સાંવગડવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૨-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ.   

(૨) પત્રિ-બ (તાલુિા પાંચાયતની સાંવગડવાર વગડ-૧ અને ૨ માટે) અને પત્રિ-િ (તાલુિા પાંચાયતની સાંવગડવાર 

વગડ-૩ અને ૪ માટે). 

(૩) વગડ-૧ અને વગડ ૨ ની જગ્યાઓ GPSC મારફત સમયાાંતરે ભરવાની પ્રડક્રયા હાિ ધરવામાાં આવે છે. વગડ-૩ની 

ખાલી જગ્યાઓ ૧૦ વર્ીય ભરતી િેલેન્ડર અાંતગડત સીધી ભરતીિી તિા બઢતીિી ભરવાની પ્રડક્રયા હાિ ધરવામાાં આવે છે. સદર 

ખાલી જગ્યાઓ તબક્કાવાર ભરવામાાં આવશે. વગડ-૪ ની સેવાઓ પ્રવતડમાન જોગવાઈ મુજબ આઉટસોસડિી લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ- અ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
માંજૂર જગ્યા 

િગડ-૧ િગડ-૨ િગડ-૩ િગડ-૪ 

ખેડા વજલ્લો 

૧ નડીઆદ ૦ ૧ ૨૯ ૭ 

૨ મહુધા ૦ ૧ ૯ ૧ 

૩ િઠલાલ ૦ ૧ ૯ ૧ 

૪ િપડવાંજ ૦ ૧ ૨૬ ૮ 

૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૨૭ ૭ 

૬ ગળતેશ્વર ૦ ૧ ૧૩ ૦ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૨૫ ૬ 

૮ માતર ૦ ૧ ૨૩ ૬ 

૯ ખેડા ૦ ૧ ૯ ૧ 

૧૦ વસો ૦ ૧ ૧૩ ૦ 

િુલ ૦ ૧૦ ૧૮૩ ૩૭ 

નિસારી વજલ્લો 

૧ નવસારી ૦ ૧ ૨૧ ૩ 

૨ જલાલપોર ૦ ૧ ૧૫ ૫ 

૩ ગણદેવી ૦ ૧ ૨૩ ૩ 

૪ ચીખલી ૧ ૦ ૨૮ ૫ 

૫ વાાંસદા ૧ ૦ ૨૦ ૬ 

૬ ખેરગામ ૦ ૧ ૧૧ ૦ 

િુલ ૨ ૪ ૧૧૮ ૨૨ 
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પત્રિ- બ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૧ િગડ-૨ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

ખેડા વજલ્લો 

૧ નડીઆદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ મહુધા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ િઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ િપડવાંજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ઠાસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ગળતેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ માતર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નિસારી વજલ્લો 

૧ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ જલાલપોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગણદેવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ચીખલી ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ વાાંસદા ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ ખેરગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ- િ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૩ િગડ-૪ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

ખેડા વજલ્લો 

૧ નડીઆદ ૧૦ ૧૯ ૪ ૧ ૧૪ ૩ ૪ ૧ ૦ ૩ 

૨ મહુધા ૫ ૪ ૨ ૨ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ િઠલાલ ૫ ૪ ૩ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ િપડવાંજ ૧૪ ૧૨ ૪ ૮ ૦ ૪ ૪ ૦ ૪ ૦ 

૫ ઠાસરા ૧૬ ૧૧ ૪ ૫ ૨ ૬ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૬ ગળતેશ્વર ૭ ૬ ૩ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ મહેમદાવાદ ૧૩ ૧૨ ૪ ૭ ૧ ૪ ૨ ૦ ૨ ૦ 

૮ માતર ૧૩ ૧૦ ૫ ૩ ૨ ૪ ૨ ૦ ૨ ૦ 

૯ ખેડા ૬ ૩ ૨ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૧૦ વસો ૯ ૪ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૯૮ ૮૫ ૩૧ ૩૩ ૨૧ ૨૩ ૧૪ ૨ ૮ ૪ 
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ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૩ િગડ-૪ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

નિસારી વજલ્લો 

૧ નવસારી ૧૦ ૧૧ ૧ ૪ ૬ ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૨ જલાલપોર ૫ ૧૦ ૩ ૭ ૦ ૪ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૩ ગણદેવી ૧૧ ૧૨ ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૩ ૧ ૦ ૨ 

૪ ચીખલી ૧૦ ૧૮ ૦ ૧ ૧૭ ૦ ૫ ૦ ૧ ૪ 

૫ વાાંસદા ૯ ૧૧ ૧ ૨ ૮ ૨ ૪ ૦ ૦ ૪ 

૬ ખેરગામ ૩ ૮ ૨ ૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૪૮ ૭૦ ૭ ૧૬ ૪૭ ૮ ૧૪ ૨ ૧ ૧૧ 

-------- 

આણાંદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતોમાાં માંજૂર મહેિમ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૯૨ (૦૮-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ આણાંદ અને ડાાંગ કજલ્લામાાં આવતી તાલુિા પાંચાયતોમાાં સાંવગડવાર માંજૂર િયેલ 
મહેિમ િેટલુ છે, 

(૨) તે અન્વયે તાલુિા પાંચાયતવાર, સાંવગડવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૨-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ.   

(૨) પત્રિ-બ (તાલુિા પાંચાયતની સાંવગડવાર વગડ-૧ અને ૨ માટે) અને પત્રિ-િ (તાલુિા પાંચાયતની સાંવગડવાર 
વગડ-૩ અને ૪ માટે). 

(૩) વગડ-૧ અને વગડ ૨ ની જગ્યાઓ GPSC મારફત સમયાાંતરે ભરવાની પ્રડક્રયા હાિ ધરવામાાં આવે છે. વગડ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ ૧૦ વર્ીય ભરતી િેલેન્ડર અાંતગડત સીધી ભરતીિી તિા બઢતીિી ભરવાની પ્રડક્રયા હાિ ધરવામાાં આવે છે. સદર 
ખાલી જગ્યાઓ તબક્કાવાર ભરવામાાં આવશે. વગડ-૪ ની સેવાઓ પ્રવતડમાન જોગવાઈ મુજબ આઉટસોસડિી લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ- અ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
માંજૂર જગ્યા 

િગડ-૧ િગડ-૨ િગડ-૩ િગડ-૪ 

આણાંદ વજલ્લો 

૧ આણાંદ ૦ ૧ ૨૯ ૮ 

૨ બોરસદ ૦ ૧ ૨૮ ૯ 

૩ ખાંભાત ૦ ૧ ૨૩ ૮ 

૪ પેટલાદ ૦ ૧ ૨૬ ૧૦ 

૫ ઉમરેઠ ૦ ૧ ૭ ૨ 

૬ આાંિલાવ ૦ ૧ ૭ ૨ 

૭ સોજીત્રા ૦ ૧ ૭ ૨ 

૮ તારાપુર ૦ ૧ ૭ ૨ 

િુલ ૦ ૮ ૧૩૪ ૪૩ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
માંજૂર જગ્યા 

િગડ-૧ િગડ-૨ િગડ-૩ િગડ-૪ 

ડાાંગ વજલ્લો 

૧ આહવા ૧ ૧ ૧૮ ૪ 

૨ વઘઈ ૦ ૧ ૧૨ ૦ 

૩ સુબીર ૦ ૧ ૧૨ ૦ 

િુલ ૧ ૩ ૪૨ ૪ 

પત્રિ- બ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૧ િગડ-૨ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

આણાંદ વજલ્લો 

૧ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ બોરસદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ખાંભાત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ પેટલાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ઉમરેઠ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ આાંિલાવ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ સોજીત્રા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ તારાપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ડાાંગ વજલ્લો 

૧ આહવા ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૨ વઘઈ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ સુબીર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 

પત્રિ- િ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૩ િગડ-૪ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

આણાંદ વજલ્લો 

૧ આણાંદ ૧૩ ૧૬ ૬ ૩ ૭ ૨ ૬ ૨ ૦ ૪ 

૨ બોરસદ ૧૩ ૧૫ ૫ ૫ ૫ ૭ ૨ ૦ ૧ ૧ 

૩ ખાંભાત ૧૪ ૯ ૧ ૩ ૫ ૨ ૬ ૦ ૧ ૫ 

૪ પેટલાદ ૧૪ ૧૨ ૨ ૩ ૭ ૭ ૩ ૧ ૦ ૨ 

૫ ઉમરેઠ ૩ ૪ ૩ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૬ આાંિલાવ ૪ ૩ ૨ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૭ સોજીત્રા ૩ ૪ ૧ ૦ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૮ તારાપુર ૩ ૪ ૧ ૨ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

િુલ ૬૭ ૬૭ ૨૧ ૧૬ ૩૦ ૨૨ ૨૧ ૩ ૨ ૧૬ 



18 
 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૩ િગડ-૪ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ડાાંગ વજલ્લો 

૧ આહવા ૮ ૧૦ ૩ ૭ ૦ ૨ ૨ ૦ ૨ ૦ 

૨ વઘઈ ૬ ૬ ૪ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ સુબીર ૬ ૬ ૫ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨૦ ૨૨ ૧૨ ૧૦ ૦ ૨ ૨ ૦ ૨ ૦ 

-------- 

નમડદા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતોમાાં માંજૂર મહેિમ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૯૩ (૦૮-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ નમડદા અને ભરૂચ કજલ્લામાાં આવતી તાલુિા પાંચાયતોમાાં સાંવગડવાર માંજૂર િયેલ 
મહેિમ િેટલુ છે, 

(૨) તે અન્વયે તાલુિા પાંચાયતવાર, સાંવગડવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ અને િેટલી જગ્યાઓ ક્યારિી ખાલી છે, અને 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૨-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ.   

(૨) પત્રિ-બ (તાલુિા પાંચાયતની સાંવગડવાર વગડ-૧ અને ૨ માટે) અને પત્રિ-િ (તાલુિા પાંચાયતની સાંવગડવાર 
વગડ-૩ અને ૪ માટે). 

(૩) વગડ-૧ અને વગડ ૨ ની જગ્યાઓ GPSC મારફત સમયાાંતરે ભરવાની પ્રડક્રયા હાિ ધરવામાાં આવે છે. વગડ-૩ની 
ખાલી જગ્યાઓ ૧૦ વર્ીય ભરતી િેલેન્ડર અાંતગડત સીધી ભરતીિી તિા બઢતીિી ભરવાની પ્રડક્રયા હાિ ધરવામાાં આવે છે. સદર 
ખાલી જગ્યાઓ તબક્કાવાર ભરવામાાં આવશે. વગડ-૪ ની સેવાઓ પ્રવતડમાન જોગવાઈ મુજબ આઉટસોસડિી લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ- અ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
માંજૂર જગ્યા 

િગડ-૧ િગડ-૨ િગડ-૩ િગડ-૪ 

નમડદા વજલ્લો 

૧ નાાંદોદ ૧ ૧ ૨૯ ૧૧ 

૨ ડેડીયાપાડા ૦ ૩ ૨૫ ૬ 

૩ સાગબારા ૦ ૨ ૧૮ ૨ 

૪ કતલિવાડા ૦ ૨ ૧૫ ૪ 

૫ ગરૂડેશ્વર ૦ ૨ ૧૧ ૦ 

િુલ ૧ ૧૦ ૯૮ ૨૩ 

ભરૂચ વજલ્લો 

૧ ભરૂચ ૦ ૧ ૨૯ ૬ 

૨ અાંિલેશ્વર ૦ ૧ ૨૭ ૪ 

૩ હાાંસોટ ૦ ૧ ૨૨ ૫ 

૪ આમોદ ૦ ૧ ૨૭ ૭ 

૫ જાંબુસર ૦ ૧ ૨૮ ૫ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
માંજૂર જગ્યા 

િગડ-૧ િગડ-૨ િગડ-૩ િગડ-૪ 

૬ વાગરા ૦ ૧ ૨૩ ૬ 

૭ વાલીયા ૧ ૦ ૨૩ ૭ 

૮ ઝઘડીયા ૧ ૧ ૨૫ ૭ 

૯ નેત્રાંગ ૦ ૧ ૧૫ ૧ 

િુલ ૦૨ ૦૮ ૨૧૯ ૪૮ 

પત્રિ- બ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૧ િગડ-૨ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 
સુધીની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 
સમયની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

નમડદા વજલ્લો 

૧ નાાંદોદ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ડેડીયાપાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૩ સાગબારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ કતલિવાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ ગરૂડેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૯ ૧ ૦ ૦ ૧ 

ભરૂચ વજલ્લો 

૧ ભરૂચ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અાંિલેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ હાાંસોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ જાંબુસર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ વાગરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ વાલીયા ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ઝઘડીયા ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૯ નેત્રાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૨ ૧ ૧ ૦ ૭ ૧ ૦ ૦ ૧ 

પત્રિ- િ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૩ િગડ-૪ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 

નીચેની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 

િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 

િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

નમડદા વજલ્લો 

૧ નાાંદોદ ૧૧ ૧૮ ૬ ૫ ૭ ૬ ૫ ૦ ૨ ૩ 

૨ ડેડીયાપાડા ૧૧ ૧૪ ૦ ૧૪ ૦ ૨ ૪ ૦ ૦ ૪ 

૩ સાગબારા ૮ ૧૦ ૦ ૨ ૮ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૪ કતલિવાડા ૬ ૯ ૧ ૬ ૨ ૧ ૩ ૦ ૨ ૧ 

૫ ગરૂડેશ્વર ૯ ૨ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૪૫ ૫૩ ૭ ૨૮ ૧૮ ૧૦ ૧૩ ૦ ૪ ૯ 
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ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગડ-૩ િગડ-૪ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 

જગ્યાઓ 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ િર્ડથી 
નીચેની 

ખાલી 

જગ્યાઓ 

૧ થી ૩ 
િર્ડ 

સુધીની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

૩ િર્ડથી 
િધુ 

સમયની 
ખાલી 

જગ્યાઓ 

ભરૂચ વજલ્લો 

૧ ભરૂચ ૧૩ ૧૬ ૬ ૮ ૨ ૫ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૨ અાંિલેશ્વર ૧૨ ૧૫ ૪ ૭ ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ હાાંસોટ ૧૦ ૧૨ ૧ ૫ ૬ ૪ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૪ આમોદ ૧૨ ૧૫ ૦ ૬ ૯ ૫ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૫ જાંબુસર ૧૩ ૧૫ ૦ ૫ ૧૦ ૪ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૬ વાગરા ૧૧ ૧૨ ૨ ૫ ૫ ૫ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૭ વાલીયા ૧૧ ૧૨ ૦ ૫ ૭ ૬ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૮ ઝઘડીયા ૧૨ ૧૩ ૨ ૬ ૫ ૫ ૨ ૧ ૧ ૦ 

૯ નેત્રાંગ ૭ ૮ ૨ ૩ ૩ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

િુલ ૧૦૧ ૧૧૮ ૧૭ ૫૦ ૫૧ ૩૮ ૧૦ ૫ ૫ ૦ 

-------- 

િચ્છ અને મોરબી વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૮૦ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છ અને મોરબી કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં િામ 
િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૯૩ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાન્દ્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને પાટણ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 
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િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧), (૨), (૩) અને (૪) 

ક્રમ બનાસિાાંઠા પાટણ 

૧ ના, જી. 
િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

હા, જી 

૨ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. શૂન્ય 

૩ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૪ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૦૫ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ પાટણ અને મહેસાણા કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૨૬ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ગાાંધીનગર અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની 
િચેરીમાાં િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે 
ફરીયાદિી સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૫૯ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ જામનગર અને સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની 

િચેરીમાાં િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે 

ફરીયાદિી સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧), (૨), (૩) અને (૪) 

ક્રમ જામનગર સુરેન્દ્રનગર 

૧ 
ના, જી. 

િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 
હા, જી 

૨ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. શૂન્ય 

૩ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૪ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા 

બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૬૨ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાકળયા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની 

િચેરીમાાં િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે 

ફરીયાદિી સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા  શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧), (૨), (૩) અને (૪) 

ક્રમ દેિભૂવમ દ્વારિા પોરબાંદર 

૧ હા, જી 
ના, જી. 

િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

૨ શૂન્ય પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૩ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૪ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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જૂનાગઢ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૬૫ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જૂનાગઢ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ જૂનાગઢ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 

િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 

સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧), (૨), (૩) અને (૪) 

ક્રમ જૂનાગઢ રાજિોટ શહેર રાજિોટ ગ્રામ્ય 

૧ 
ના, જી. 

િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

ના, જી. 

િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 
હા, જી 

૨ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
ટર ાડફિ િામગીરી દરકમયાન આવા 
િોઈ વાહનો ધ્યાને આવેલ નિી. 

૩ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૪ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગીર સોમનાથ અને અમરેલી વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા 

બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૮૧ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ગીર સોમનાિ અને અમરેલી કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની 

િચેરીમાાં િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે 

ફરીયાદિી સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૮૭ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ભાવનગર અને બોટાદ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૯૯ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ આણાંદ અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૦૩ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેડા અને મહીસાગર કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 
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(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) હા, જી. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૧૦ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ દાહોદ અને છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧), (૨), (૩) અને (૪) 

ક્રમ દાહોદ છોટાઉદેપુર 

૧ 
ના, જી. 
આવા ગેરિાયદેસર બોડડ  લગાવવાના 
બનાવ ધ્યાને આવેલ નિી. 

હા, જી 

૨ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. શૂન્ય 

૩ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૪ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િડોદરા અને િલસાડ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૧૮ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ વડોદરા અને વલસાડ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં 
િામ િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 
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(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ભરૂચ અને નમડદા વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૨૪ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ભરૂચ અને નમડદા કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં િામ 
િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 

સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૨૮ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ સુરત અને તાપી કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં િામ 
િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧), (૨), (૩) અને (૪) 

ક્રમ સુરત શહેર સુરત ગ્રામ્ય તાપી 

૧ હા, જી. 
ના, જી. 

િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી.  

ના, જી. 

િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

૨ આવા બોડડવાળા િોઈ વાહનો 
ધ્યાને આવેલ નિી. 

પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૩ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

૪ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં િલેક્ટર તથા તાબાની િચેરીના િમડચારી/અવધિારીઓના િાહનોમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૩૭ (૨૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ નવસારી અને ડાાંગ કજલ્લામાાં િલેક્ટર તિા તેમના તાબા હેઠળની િચેરીમાાં િામ 
િરતા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ ગેરિાયદેસર બોડડ  મૂિવામાાં/લગાવવામાાં આવયા છે તે ફરીયાદિી 
સરિાર વાિેફ છે,  

(૨) જો હા, તો િલેક્ટર સડહત િેટલા અકધિારીઓના સરિારી અને ખાનગી વાહનમાાં હોદ્દાદશડિ બોડડ  મૂિવામાાં આવયા છે, 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી િાયડવાહી િરવામાાં આવી છે, અને 

(૪) તમામ હોદ્દાદશડિ બોડડ  દૂર િરવા શી િાયડવાહી િરેલ છે ? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૦૯-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. િોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં ટર ાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ ગ્રાન્દ્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૯૫૬૦ (૨૬-૦૩-૨૦૨૧) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથિકતએ દાહોદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ટર ાયબલ સબ પ્લાન હેઠળ છેલ્લા બે નાણાિીય 
વર્ડમાાં િઇ યોજના માટે િેટલી ગ્રાન્ટ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત વર્ડવાર ધાનપુર અને દેવગઢ બારીયા તાલુિામાાં િેટલા લાભાિીને િેટલી રિમની સહાય 
આપવામાાં આવી ? 

આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૫-૨૦૨૨) 

(૧) સને ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧ના તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની કથિકતએ દાહોદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ટર ાયબલ 
સબ પ્લાન હેઠળ યોજનાવાર િરેલ નાણાિીય જોગવાઇ *પત્રિ-૧ મુજબ સામેલ િરેલ છે. 

 ઘણા કવભાગો જવેા િે, અન્ન, નાગડરિ પુરવઠો અને ગ્રાહિ બાબતોનો કવભાગ, ગૃહ કવભાગ, ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ, 
મડહલા અને બાળ કવિાસ કવભાગ અને મહેસૂલ કવભાગ દ્વારા તાલુિાવાર જોગવાઇ િરવામાાં આવતી નિી. આિી આવા કવભાગોની 
યોજનાઓની કવગતો (*પત્રિ-૨ મુજબ) દાહોદ કજલ્લામાાં અલગિી દશડવાલે છે. આ ઉપરાાંત ઘણા કવભાગો જવેા િે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ 
કવભાગ, િાયદા કવભાગ, માગડ અને મિાન કવભાગ, માડહતી અને પ્રસારણ કવભાગ, બાંદરો અને વાહન વયવહાર કવભાગ દ્વારા 
કજલ્લાવાર જોગવાઇ િરવામાાં આવતી ન હોઇ, આ કવભાગોની યોજનાિીય જોગવાઇની માડહતી જવાબમાાં સામેલ િરેલ નિી. 

(૨)  

િર્ડ 
ધાનપુર દેિગઢ બારીયા 

લાભાથીઓની સાંખ્યા િપરાયેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) લાભાથીઓની સાંખ્યા િપરાયેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૩૯૧૬૪ ૩૬૦૦.૫૧ ૧૭૭૮૯૦ ૫૧૨૨.૮૧ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૨૨૨૧૯ ૨૭૦૯.૭૫ ૧૫૯૫૮૩ ૩૬૬૫.૬૧ 

નોંધઃ ઘણી યોજનાઓમાાં લાભાિીઓને સીધી સહાય ચૂિવવામાાં આવતી ન હોઇ, ઉપરની માડહતીમાાં આવી યોજનાિીય 
જોગવાઇનો સમાવેશ િરેલ નિી. 

*(પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

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

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ ૮૦૩૫ ૦૧ 

૨ વન અને પયાડવરણ કવભાગ 
૧૦૬૬૮, ૧૦૬૭૭, ૧૦૭૧૮, ૧૦૮૩૭, ૧૦૯૮૯, ૧૦૯૯૨, 
૧૦૯૯૬, ૧૦૯૯૭, ૧૧૦૧૦, ૧૧૦૫૩, ૧૧૪૭૪ 

૧૧ 

૩ આરોગ્ય અને પડરવાર િલ્યાણ કવભાગ 
૧૧૨૧૦, ૧૧૨૧૬, ૧૧૨૩૬, ૧૧૨૫૮, ૧૧૨૮૦, ૧૧૨૮૯, 
૧૧૨૯૪, ૧૧૨૯૭, ૧૧૩૧૦, ૧૧૩૧૯, ૧૧૩૨૦, ૧૧૩૩૭, 
૧૧૩૩૯, ૧૧૩૫૪, ૧૧૩૬૯ 

૧૫ 

૪ ગૃહ કવભાગ ૧૦૮૫૬, ૧૧૫૩૪ ૦૨ 

૫ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૧૧૬૧૧ ૦૧ 

૬ 
પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાડણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ 

૧૧૫૯૧, ૧૧૫૯૨, ૧૧૫૯૩ ૦૩ 

૭ બાંદરો અને વાહન વયવહાર કવભાગ 
૧૧૩૮૦, ૧૧૩૯૩, ૧૧૪૦૫, ૧૧૪૨૬, ૧૧૪૫૯, ૧૧૪૬૨, 
૧૧૪૬૫, ૧૧૪૮૧, ૧૧૪૮૭, ૧૧૪૯૯, ૧૧૫૦૩, ૧૧૫૧૦, 
૧૧૫૧૮, ૧૧૫૨૪, ૧૧૫૨૮, ૧૧૫૩૪ 

૧૬ 

૮ આડદજાકત કવિાસ કવભાગ ૯૫૬૦ ૦૧ 

િુલ ૫૦ 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 



ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
અવગયારમુું સત્ર, ૨૦૨૨ 

ગુરૂિાર, તા. ૨૨મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૨ 

શુવધધપત્રક 

પ્રથમ અતારાુંકકત યાદી 
 

અ.નં. અતારાંકિત 

પ્રશ્ન ક્રમાંિ 

પા.નં. કિગત અશુધ્ધ શુધ્ધ 

૧ ૧૧૫૭૯ ૪૦ જિાબ ખંડના પત્રિ-િમાં િલસાડ 

કજલ્લાની માહિતીમાં િુલ સામે 3 

િર્ષથી િધુ સમયની ખાલી જગ્યાઓ 

િોલમની અંકતમ રો 

૨ ૦ 

૨ ૧૧૫૮૭ ૫૬ કિર્ય સુરેન્દ્રરગર સુરેન્દ્રનગર 

 
બીજી અતારાુંકકત યાદી 

 

 

અ.નું. અતારાુંકકત 
પ્રશ્ન ક્રમાુંક 

પા.નું. વિગત અશુધધ શુધધ 

૧ ૧૧૫૩૭ ૨૮ અતારાંકિત યાદીમાં સમાિેલા પ્રશ્નો 

અને તેના જિાબોના પત્રિમાં ક્રમ-

૭માં િોલમ-૩ની ત્રીજી  
લીટી  

૧૧૫૩૪ ૧૧૫૩૭ 

 
ત્રીજી અતારાુંકકત યાદી 

અ.નું. અતારાુંકકત 

પ્રશ્ન ક્રમાુંક 

પા.નું. વિગત અશુધધ શુધધ 

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

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

ખનીજ) 

૩ ૯૦૮૧ ૨૩ જિાબ ખંડ-૨ના પત્રિ-અમાં 

ક્રમ-૧ની ત્રીજી િોલમ 

ખેતતલાિડી ખેતતલાિડીમાં 

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

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

 
ચોથી અતારાુંકકત યાદી 

અ.નું. અતારાુંકકત 

પ્રશ્ન ક્રમાુંક 

પા.નું. વિગત અશુધધ શુધધ 

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

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

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

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

ઓથોહરટી ઓફ ઈ કન્દ્ડયા,  

ધી ફૂડ સેફટી સ્ટાન્દ્ડડષ  ઓથોહરટી ઓફ 

ઈ કન્દ્ડયા, 

૫ ૯૨૧૫ ૫૬ પ્રશ્ન નંબર ૨૯૨૧૫ ૯૨૧૫ 

 

 




