
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
અવગયારમુું સત્ર-૨૦૨૨ 

અતારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 
 

 ગુજરાત વિધાનસભાના વનયમોના વનયમ ૮૭(િ) અન્િયે તા.૨૨/૦૯/૨૦૨૨ના રોજ સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂિિામાું 
આિેલ અતારાુંકિત પ્રશ્નો અને તેના જિાબોની યાદી  

 

રાજ્યમાું મધનુું ઉત્પાદન 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૮૮ (૨૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરિ ાં ડલા): માનનીય િૃવિ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં  અહ ાંસિ મધના ઉત્પાદન માટે િોઈ યોજના/િાયયક્રમ અમલમાાં છે, 

(૨) આ િાયયક્રમ ક્યા ક્યા કજલ્લામાાં ચાલે છે, 

(૩) આ િાયયક્રમિી વાકષયિ િેટલ ાં મધ મળે છે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ અહ ાંસિ મધના ઉત્પાદનમાાં વધારો િાય તે માટે સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે ? 

િૃવિ મુંત્રીશ્રી : (૨૨-૧૧-૨૦૨૧) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ બાગાયત ખાતા  થતિની કવકવધ યોજના અાંતગયત મધમાખી ઉછેરની નીચે 
મ જબની યોજના/િાયયક્રમ અમલમાાં છે.   

ક્રમ યોજના/િાયયક્રમ 

સહાય 

અન્ય ખેડૂત 
અનુસૂવચત જાવત/અનુસૂવચત 

જનજાવતના ખેડૂતો 

૧ બી બ્રીડર ઉત્પાદન ખચયના ૫૫ % િે રૂ.૫.૫૦ લાખ ખચયના ૬૫ % િે રૂ.૬.૫૦ લાખ 

૨ મધમાખી સમૂ  (િોલોની) 
ખચયના ૫૫ % િે રૂ.૧૧૦૦/ ૮ ફેમ 

િોલોની   
ખચયના ૫૫ % િે રૂ.૧૩૦૦/૮ ફેમ 

િોલોની  

૩ મધમાખી  ાઈવ  ખચયના ૫૫ % િે રૂ.૧૧૦૦/  ાઈવ  ખચયના ૬૫ % િે રૂ.૧૩૦૦/ ાઈવ 

૪  ની એિથટરે ક્ટર/ફૂડ ગ્રેડ િન્ટટરેઈનર   ખચયના ૫૫ % િે રૂ.૧૧૦૦૦/ સટે   ખચયના ૬૫ % િે રૂ.૧૩૦૦૦/ સટે  

૫ 
ન્ટય િલીઅસ થટોિના ઉત્પાદન માટે  
(જા ેર કે્ષત્ર માટે) 

ખચયના ૧૦૦ % 

(૨) આ િાયયક્રમ/યોજના રાજ્યના તમામ કજલ્લાઓમાાં અમલમાાં છે.  

(૩) આ િાયયક્રમ/યોજનાિી વાકષયિ અાંદાકજત િ લ-૩૫૦.૬૩૭ મેહટરિ ટન જટેલ ાં ઉત્પાદન મેળવે છે. 

(૪) બાગાયતી પાિોમાાં મધમાખી દ્વારા પરાગનયન સારી રીતે િઈ શિે, ખેડૂતોને બાગાયતી પાિોમાાં મબલિ પાિ મેળવી 
શિે અને મધમાખી પાલન િિી ખેડૂતો વધારાની આવિ મેળવી શિે તેવા  ેત સર મધમાખી ખેતી માટે પ્રોત્સાહ ત િરવા માટે ઉપર 
મ જબની યોજના અમલમાાં છે.   

-------- 

રાજ્યમાું ગીર ગાયની િસ્તી િધારિાનુું  આયોજન 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૨૦૬ (૧૭-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના): માનનીય પશુપાલન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ગીર ગાયની વથતી વધારવા શ ાં આયોજન િરવામાાં આવય ાં છે ? 
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પશુપાલન મુંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૮-૨૦૨૨) 

 રાજ્યમાાં ગીર ગાયની વથતી વધે તે માટે નીચે મ જબની બે યોજનાઓ અમલમાાં છે. 

(૧) થવરોજગારી  ેત  પશ પાલન વયવસાય માટે ૧૨ દૂધાળા પશ ના ડેરી ફામય થિાપનાની  સ ાયની યોજના.  

(૨) પશ પાલન િિી થવરોજગારી  ેત  ૫૦ દૂધાળા પશ ઓ (ગીર અને િાાંિરેજ ગાય)ના ફામયની થિાપના પર 
સ ાયની યોજના.  

 ગીર ગાયોના સાંવધયનની િામગીરી માટે રાજ્યમાાં પશ  ઉછેર િેન્ટર, ભ તવડ, કજ.રાજિોટ ખાતે ગીર ઓલાદમાાં શ દ્ધ 

સાંવધયનના િાયયક્રમ  ાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 પશ  ઉછેર િેન્ટર, ભ તવડ ખાતેિી ગ્રામ પાંચાયતો, સ િારી માંડળીઓ, ગૌશાળાઓ, પાાંજરાપોળો તિા સાંવધયન કે્ષત્રે  

િામ િરતી સાંથિાઓને િ દરતી સેવા માટે તેની માાંગણી મ જબ નજીવી કિાંમતે સાાંઢ પ રા પાડવામાાં આવે છે. 

 રાજ્યમાાં ગીર ગાયની વથતી વધારવા માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા સાંચાકલત િૃકત્રમ બીજદાન િેન્ટરો પર ગીર ઓલાદના 

િૃકત્રમ બીજદાન માટેના ડોઝ ઉપલબ્ધ િરાવવામાાં આવે છે.  

-------- 

રાજ્યમાુંથી દૂધાળા પશુઓને એક્સપોર્ય  િરિા પ્રવતબુંધ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૩૨ (૨૫-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય પશુપાલન મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાંિી દૂધાળા પશ ઓેને બીજા રાજ્યોમાાં  કનિાસ િરવા પર પ્રકતબાંધ છે તે 
 કિિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો વષય ૨૦૨૦માાં િેટલા દૂધાળા પશ ઓને કનિાસ િતા પોલીસે અટિાવયા, અને  

(૩) આરોપીઓ સામે શી િાન ની િાયયવા ી િરવામાાં આવી ?  

પશુપાલન મુંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨)  

વજલ્લાનુું નામ પશુ િગય સુંખ્યા 

બનાસિાાંઠા 
ભેંસ વગય ૧૮ 

ગાય વગય ૧૧ 

વડોદરા દૂધાળા પશ ઓ ૧૦૨ 

તાપી 
ભેંસ વગય ૫૧૪ 

ગાય વગય ૫૧ 

(૩) પોલીસ દ્વારા ધોરણસરની િાયયવા ી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

અમદાિાદ શહેરમાું રાઈર્ રુ્ એજ્યુિેશન એક્ર્ હેઠળ પ્રિેશ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૫૧ (૨૪-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર અમદાવાદ શ ેરમાાં રાઈટ ટ  એજ્ય િેશન એક્ટ અન્ટવયે  
િેટલી ખાનગી શાળાઓમાાં શાળાવાર િેટલા બાળિોને પ્રવેશ આપવાપાત્ર િતો  તો, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત વષયવાર, ઉક્ત ખાનગી શાળાઓવાર િેટલા બાળિોને પ્રવેશ આપવામાાં આવયો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત એક્ટની જોગવાઈન ાં પાલન ન િરનાર શાળાઓ સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી ?  
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વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧)  

વજલ્લો અમદાિાદ શહેર 

શૈક્ષકણિ વષય  ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ 

આર.ટી.ઈ. એક્ટ અન્ટવયે પ્રવેશ આપવાપાત્ર ખાનગી 
શાળાઓની સાંખ્યા  *પત્રિ-૧ સામેલ છે. * પત્રિ-૨ સામેલ છે.  

આર.ટી.ઈ. એક્ટ અન્ટવયે પ્રવેશ આપવાપાત્ર બાળિોની સાંખ્યા  

(૨)  

વજલ્લો અમદાિાદ શહેર 

શૈક્ષકણિ વષય  ૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૨૧-૨૨ 

આર.ટી.ઈ. એક્ટ અન્ટવયે પ્રવેશ ફાળવેલ ખાનગી શાળાઓની સાંખ્યા  
*પત્રિ-૩ સામેલ છે. * પત્રિ-૪ સામેલ છે.  

આર.ટી.ઈ. એક્ટ અન્ટવયે પ્રવેશ આપેલ બાળિોની સાંખ્યા  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ના વિદ્યાથીઓને શુભેચ્છા સુંદેશ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૨૩ (૦૭-૦૫-૨૦૨૨) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા એિ વષયમાાં ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ના કવદ્યાિીઓને મ ખ્યમાંત્રીશ્રી અને કશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી દ્વારા વાકષયિ પરીક્ષામાાં શ ભેચ્છા સાંદેશો િે અન્ટય પત્રો મોિલવામાાં આવેલ છે તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો ઉક્ત પત્ર/સાંદેશા ખાનગી એજન્ટસી પાસે છપાવવાના િારણો શા છે , અને 

(૩) ઉક્ત પત્ર/સાંદેશા ખાનગી પ્રેસમાાં છપાવતા પ ેલાાં સરિારી પ્રેસમાાંિી જરૂરી માંજૂરી િે એનઓસી મેળવવામાાં આવેલ 
છે િે િેમ ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨)  

 ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ િી શરૂ િતી  તી અને શ ભેચ્છા પત્રોન ાં છાપિામ િરી 
કવદ્યાિીઓને  ોલ ટીકિટ સાિે શ ભેચ્છા પત્રો પ ોંચાડવા માટે સમયગાળો ખ બજ ટૂાં િો  તો કવદ્યાિીઓએ  ોલ 
ટીકિટ તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ િી ડાઉનલોડ િરવાની  તી. 

 બોડયની પરીક્ષાની િામગીરી તિા અન્ટય કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી માટે ઇ-ટેન્ટડર દ્વારા એજન્ટસી નક્કી િરવામાાં આવે છે. 
જ ેબોડયની તમામ છાપિામની િામગીરી િરે છે. શ ભેચ્છા પત્રો શાળાઓમાાં ટૂાં િા ગાળાઓમાાં પ ોંચાડવાના  ોવાિી 
તાત્િાકલિ ટેન્ટડર બ ાર પાડી ભાવો મેળવવામાાં ઘણો કવલાંબ િાય તેમ  તો. 

 છાપિામ માટે તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ મેનેજરશ્રી, ફોટોલીિો પ્રેસ, અમદાવાદનો ટેલીફોનીિ સાંપિય  િરતા 
તેઓશ્રી દ્વારા તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ તિા તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ  ોળી ધ ળેટીની રજા આવે છે. છાપિામ 
માટે ૧૦ હદવસ િશે તેમ જણાવેલ, જિેી સમય મયાયદામાાં છાપિામ િરી શિાય તેમ ન  ોવાન ાં જણાવેલ, જિેી 
બોડયના ઇ-ટેન્ટડરમાાં નક્કી િયેલ કપ્રન્ટટીંગના ભાવો, અન્ટય િચેરીના કપ્રન્ટટીંગના ભાવો, કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી િરતી 
એજન્ટસી પાસેિી આ િામગીરી માટે ભાવો મેળવેલ  તા. આ તમામ ભાવોની ચિાસણી િરીને બોડયમાાં કપ્રન્ટટીંગની 
િામગીરી િરતી એજન્ટસી પાસે આ છાપિામની િામગીરી િરાવેલ  તી. 

(૩) ના, જી. 

-------- 
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ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ના વિદ્યાથીઓને શુભેચ્છા સુંદેશ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૨૪ (૦૭-૦૫-૨૦૨૨) શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા એિ વષયમાાં ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ના કવદ્યાિીઓને મ ખ્યમાંત્રીશ્રી અને કશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી દ્વારા વાકષયિ પરીક્ષામાાં શ ભેચ્છા સાંદેશો િે અન્ટય પત્રો મોિલવામાાં આવેલ છે તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો ઉક્ત સાંદેશાની િે પત્રોની િેટલી નિલ ક્યા કપ્રન્ટટીંગ પ્રેસમાાં છપાવવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) તે અન્ટવયે િઈ એજન્ટસીને િયા દરે િેટલી રિમ ચ િવવામાાં આવી અને િેટલી રિમ ચ િવવાની બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત પત્રો/સાંદેશા ખાનગી એજન્ટસી પાસે છપાવવામાાં આવેલ  ોય તો તેના િારણો શા છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨) િેકપટલ ઓફસેટ, ગાાંધીનગર ખાતે માન.મ ખ્યમાંત્રીશ્રીના શ ભેચ્છા પત્રની િ લ ૧૫,૦૦,૦૦૦ તિા માન.કશક્ષણ 
માંત્રીશ્રીના શ ભેચ્છા પત્રની િ લ ૧૫,૦૦,૦૦૦ નિલો છપાવવામાાં આવેલ છે. 

(૩)  

ક્રમ વિગત નિલ સુંખ્યા દર નિલ દીઠ િુલ રિમ 

૧ માન. મ ખ્યમાંત્રીશ્રીનો શ ભેચ્છા પત્ર ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૨.૦૦ ૩૦,૦૦,૦૦૦/- 

૨ માન.કશક્ષણ માંત્રીશ્રીનો શ ભેચ્છા પત્ર ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૧.૯૮ ૨૯,૭૦,૦૦૦/- 

િુલ ૫૯,૭૦,૦૦૦૦/- 

CGST અને SGST સાથે િુલ  ૭૦,૪૪,૬૦૦/- 

િોઈ ચૂિવણાં િરવાન ાં બાિી નિી 

 (૪)  

 ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા તા: ૨૮/૦૩/૨૦૨૨ િી શરૂ િતી  તી અને શ ભેચ્છા પત્રોન ાં છાપિામ િરી 
કવદ્યાિીઓને  ોલ ટીકિટ સાિે શ ભેચ્છા પત્રો પ ોંચાડવા માટે સમયગાળો ખ બજ ટૂાં િો  તો કવદ્યાિીઓએ  ોલ 
ટીકિટ તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ િી ડાઉનલોડ િરવાની  તી. 

 બોડયની પરીક્ષાની િામગીરી તિા અન્ટય કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી માટે ઇ ટેન્ટડર દ્વારા એજન્ટસી નક્કી િરવામાાં આવે છે. 
જ ેબોડયની તમામ છાપિામની િામગીરી િરે છે. શ ભેચ્છા પત્રો શાળાઓમાાં ટૂાં િા ગાળાઓમાાં પ ોંચાડવાના  ોવાિી 
તાત્િાકલિ ટેન્ટડર બ ાર પાડી ભાવો મેળવવામાાં ઘણો કવલાંબ િાય તેમ  તો. 

 છાપિામ માટે તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ મેનેજરશ્રી, ફોટોલીિો પ્રેસ અમદાવાદનો ટેલીફોનીિ સાંપિય  િરતા 
તેઓશ્રી દ્વારા તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ તિા તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ  ોળી ધ ળેટીની રજા  ોવાિી છાપિામ માટે 
૧૦ હદવસ િશે તેમ જણાવેલ. જિેી સમય મયાયદામાાં છાપિામ િરી શિાય તેમ ન  ોવાન ાં જણાવેલ. જિેી બોડયના ઇ 
ટેન્ટડરમાાં નક્કી િયેલ કપ્રન્ટટીંગના ભાવો અન્ટય િચેરીના કપ્રન્ટટીંગના ભાવો, કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી િરતી એજન્ટસી 
પાસેિી આ િામગીરી માટે ભાવો મેળવેલ  તા. આ તમામ ભાવોની ચિાસણી િરીને બોડયમાાં કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી 
િરતી એજન્ટસી પાસે આ છાપિામની િામગીરી િરાવેલ  તી. 

-------- 

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ના વિદ્યાથીઓને શુભેચ્છા સુંદેશ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૩૩ (૦૭-૦૫-૨૦૨૨) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાકળયા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૫-૦૪-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા એિ વષયમાાં ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ના કવદ્યાિીઓને મ ખ્યમાંત્રીશ્રી અને કશક્ષણ 
માંત્રીશ્રી દ્વારા વાકષયિ પરીક્ષામાાં શ ભેચ્છા સાંદેશો િે અન્ટય પત્રો મોિલવામાાં આવેલ છે તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો ઉક્ત સાંદેશાની િે પત્રોની િેટલી નિલ ક્યા કપ્રન્ટટીંગ પ્રેસમાાં છપાવવામાાં આવેલ છે,  

(૩) ઉક્ત િામગીરી આપવા માટે જા ેર કનકવદા આપી ટેન્ટડર પ્રહક્રયા  ાિ ધરવામાાં આવેલ િે િેમ, અને 

(૪) જો ના, તો તેના િારણો શાાં છે ? 
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વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨) િેકપટલ ઓફસેટ, ગાાંધીનગર ખાતે શ ભેચ્છા પત્રોની િ લ ૩૦,૦૦,૦૦૦ નિલો છપાવવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ના, જી. 

(૪)  

 ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પરીક્ષા તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૨ િી શરૂ િતી  તી અને શ ભેચ્છા પત્રોન ાં છાપિામ િરી 

કવદ્યાિીઓને  ોલ ટીકિટ સાિે શ ભેચ્છા પત્રો પ ોંચાડવા માટે સમયગાળો ખ બજ ટૂાં િો  તો કવદ્યાિીઓએ  ોલ 

ટીકિટ તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ િી ડાઉનલોડ િરવાની  તી. 

 બોડયની પરીક્ષાની િામગીરી તિા અન્ટય કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી માટે ઇ-ટેન્ટડર દ્વારા એજન્ટસી નક્કી િરવામાાં આવે છે. 

જ ેબોડયની તમામ છાપિામની િામગીરી િરે છે. શ ભેચ્છા પત્રો શાળાઓમાાં ટૂાં િા ગાળાઓમાાં પ ોંચાડવાના  ોવાિી 

તાત્િાકલિ ટેન્ટડર બ ાર પાડી ભાવો મેળવવામાાં ઘણો કવલાંબ િાય તેમ  તો. 

 છાપિામ માટે તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ મેનેજરશ્રી, ફોટોલીિો પ્રેસ, અમદાવાદનો ટેલીફોનીિ સાંપિય  િરતા 

તેઓશ્રી દ્વારા તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૨ તિા તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ  ોળી ધ ળેટીની રજા  ોવાિી છાપિામ માટે 

૧૦ હદવસ િશે તેમ જણાવેલ. જિેી સમય મયાયદામાાં છાપિામ િરી શિાય તેમ ન  ોવાન ાં જણાવેલ, જિેી બોડયના 

ઇ-ટેન્ટડરમાાં નક્કી િયેલ કપ્રન્ટટીંગના ભાવો, અન્ટય િચેરીના કપ્રન્ટટીગના ભાવો, કપ્રન્ટટીંગની િામગીરી િરતી એજન્ટસી 

પાસેિી આ િામગીરી માટે ભાવા મેળવેલ  તા. આ તમામ ભાવોની ચિાસણી િરીને બોડયમાાં કપ્રન્ટટીગની િામગીરી 

િરતી એજન્ટસી પાસે આ છાપિામની િામગીરી િરાવેલ  તી. 

-------- 

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ના વિદ્યાથીઓને શુભેચ્છા સુંદેશ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૩૪ (૦૭-૦૫-૨૦૨૨) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૫-૦૪-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા એિ વષયમાાં ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના કવદ્યાિીઓને મ ખ્યમાંત્રીશ્રી અને 

કશક્ષણ માંત્રીશ્રી દ્વારા વાકષયિ પરીક્ષામાાં શ ભેચ્છા સાંદેશો િે અન્ટય પત્રો મોિલવામાાં આવેલ છે તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો ઉક્ત સાંદેશાની િે પત્રોની િેટલી નિલ ક્યા કપ્રન્ટટીંગ પ્રેસમાાં છપાવવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત સાંદેશાની િે પત્રોની નિલહદઠ િયા દરે િ લ િેટલી રિમન ાં કબલ ચૂિવવામાાં આવેલ છે અને િેટલી રિમ 

ચૂિવવાની બાિી છે ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨) િેકપટલ ઓફસેટ, ગાાંધીનગર ખાતે માન.મ ખ્યમાંત્રીશ્રીના શ ભેચ્છા પત્રની િ લ ૧૫,૦૦,૦૦૦ તિા માન.કશક્ષણ 

માંત્રીશ્રીના શ ભેચ્છા પત્રની િ લ ૧૫,૦૦,૦૦૦ નિલો છપાવવામાાં આવેલ છે. 

(૩)  

ક્રમ વિગત નિલ સુંખ્યા દર નિલ દીઠ િુલ રિમ 

૧ માન. મ ખ્યમાંત્રીશ્રીનો શ ભેચ્છા પત્ર ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૨.૦૦ ૩૦,૦૦,૦૦૦/- 

૨ માન.કશક્ષણ માંત્રીશ્રીનો શ ભેચ્છા પત્ર ૧૫,૦૦,૦૦૦ ૧.૯૮ ૨૯,૭૦,૦૦૦/- 

િુલ ૫૯,૭૦,૦૦૦૦/- 

CGST અને SGST સાથે િુલ  ૭૦,૪૪,૬૦૦/- 

િોઈ ચૂિવણાં િરવાન ાં બાિી નિી 

-------- 
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રાજ્યમાું ફી િધારાની દરખાસ્તો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૪૫ (૧૩-૦૭-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી શાળાઓની ફી વધારવા માટેની 
દરખાથતો સરિારને મળી, 

(૨) તે અન્ટવયે કજલ્લાવાર િઈ િઈ થિૂલોને િેટલી ફી વધારવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત ફી વધારા માટેના શાાં િરણો રજૂ િરવામાાં આવયા ? 

વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શાળાઓની ફી વધારવા માટેની મળેલ 
દરખાથતોની આાંિડાિીય માહ તી નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
ફી િધારિા મારે્ મળેલ દરખાસ્તોની સુંખ્યા 

િિય-૨૦૧૯-૨૦ િિય-૨૦૨૦-૨૧ િિય-૨૦૨૧-૨૨ 
૧ અમદાવાદ ૫૪ ૩૦૦ ૩૩૭ 

૨ ગાાંધીનગર ૧૭ ૮૬ ૮૦ 

૩ સાબરિાાંઠા ૦૨ ૩૧ ૨૩ 

૪ મ ેસાણા ૧૧ ૩૩ ૪૭ 

૫ બોટાદ ૦૦ ૦૨ ૦૨ 

૬ પાટણ ૦૧ ૧૦ ૧૧ 

૭ બનાસિાાંઠા ૦૫ ૨૧ ૨૬ 

૮ િચ્છ ૦૫ ૪૩ ૮૨ 

૯ અરવલ્લી ૦૦ ૧૩ ૧૧ 

૧૦ વડોદરા ૦૫ ૧૪૬ ૧૪૪ 

૧૧ આણાંદ ૦૧ ૫૧ ૪૬ 

૧૨ ખેડા ૦૨ ૩૧ ૨૬ 

૧૩ દા ોદ ૦૧ ૦૯ ૧૧ 

૧૪ મ ીસાગર ૦૩ ૦૩ ૧૦ 

૧૫ પાંચમ ાલ ૦૨ ૨૨ ૨૨ 

૧૬ છોટાઉદેપ ર ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૭ સ રત ૨૭૧ ૩૨૧ ૩૨૯ 

૧૮ ભરૂચ ૪૮ ૫૯ ૬૧ 

૧૯ નવસારી ૩૦ ૩૩ ૩૫ 

૨૦ નમયદા ૦૯ ૧૩ ૧૩ 

૨૧ તાપી ૦૬ ૦૭ ૦૮ 

૨૨ ડાાંગ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

૨૩ વલસાડ ૫૬ ૬૩ ૬૪ 

૨૪ અમરેલી ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨૫ ભાવનગર ૨૮ ૦૦ ૨૮ 

૨૬ દ્વારિા ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૨૭ ગીર સોમનાિ ૧૦ ૦૦ ૦૭ 

૨૮ જામનગર ૩૩ ૦૦ ૩૧ 

૨૯ જૂનાગઢ ૧૭ ૦૦ ૧૮ 

૩૦ મોરબી ૩૭ ૦૦ ૩૩ 

૩૧ પોરબાંદર ૦૪ ૦૦ ૦૪ 

૩૨ રાજિોટ ૨૦૪ ૦૦ ૧૬૫ 

૩૩ સ રેન્ટરનગર ૧૯ ૦૦ ૧૯ 

િુલ ૮૮૪ ૧૨૯૮ ૧૬૯૭ 
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(૨) આ સાિે *પત્રિ-અ, *પત્રિ-બ, *પત્રિ-િ સામેલ છે. 

(૩) શાળાના રીપેરીંગ ખચય, મોંઘવારીમાાં વધારો, થટાફના પગારમાાં વધારો, ઈન્ટરાથટરક્ચરનો ખચય, સને ૨૦૨૦-૨૧ 
વષયમાાં ૨૫% ફીમાાં ઘટાડો, શાળાના મિાનના ભાડામાાં વધારો, શાળાના મિાનનો ઘસારો, શાળાની સ કવધાઓમાાં વધારો કવગેરે 
િારણોસર તિા શાળાઓના વાકષયિ આવિ-જાવિ ખચય પત્રિોની ચિાસણી િરીને રૂબરૂ સ નાવણી આપીને ફી નક્કી િરવામાાં આવેલ છે. 

(* પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાું રેશનિાડયની પડતર અરજીઓ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૩૮ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપ ર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા રેશનિાડય  આપવાની અરજીઓ પડતર છે, 

(૨) તેના શા િારણો છે, અને  

(૩) તમામ અરજદારોને રેશનિાડય  ક્યાાં સ ધીમાાં આપવામાાં આવનાર છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યમાાં પાટણ કજલ્લામાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ ૩ અરજીઓ પડતર છે. બાિીના કજલ્લાઓની પડતર 
અરજીઓ બાબતની માહ તી શૂન્ટય છે. 

(૨) ૩ પડતર અરજીઓમાાં ખ ટતી કવગતો પ રી િરવા માટેની પૂતયતા િરવા ઉપર બાિીમાાં  તી. જમેાાં, રેશનિાડય  ધારિોના 
તમામ સભ્યોના આધારિાડય  તિા લાઈટબીલ ન  ોવાિી, તે માંગાવીને અરજીઓનો કનિાલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) પાટણ કજલ્લાની ૩ પડતર અરજીઓ પેન્ટડીંગ  તી. જમેાાં ૩ પડતર અરજીઓને તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૨ની કથિકતએ 

અરજદારશ્રીઓને રેશનિાડય  ઈશ્ય  િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૫૮ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને કજલ્લાવાર 
માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 

િરવામાાં આવેલ છે. 

રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 
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અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૧ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  
ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને 
કજલ્લાવાર માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદ અને બોર્ાદ વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૩ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધ િા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૯-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને કજલ્લાવાર 
માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 
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રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

સુરેન્રનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૪ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાડા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ સ રેન્ટરનગર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા 
રેશનિાડય  ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ સ રેન્ટરનગર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને 
કજલ્લાવાર માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં સ રેન્ટરનગર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર 
કજલ્લાવાર તિા વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

ખેડા અને િલસાડ વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૬૯ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ ખેડા અને વલસાડ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ ખેડા અને વલસાડ કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને કજલ્લાવાર 
માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં ખેડા અને વલસાડ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર કજલ્લાવાર તિા 
વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 
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(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 

*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

મહીસાગર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૭૧ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ મ ીસાગર અને પાંચમ ાલ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  
ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 
િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 

અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૧-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ મ ીસાગર અને પાંચમ ાલ કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને 
કજલ્લાવાર માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં મ ીસાગર અને પાંચમ ાલ કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર કજલ્લાવાર 
તિા વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

તાપી અને સુરત વજલ્લામાું રેશનિાડય  ધારિોના પ્રિાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૭૪ (૧૫-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અન ે
ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ તાપી અને સ રત કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  ધારિો છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વષયવાર ઉક્ત કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા નવા રેશનિાડય  આપવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત વષયવાર, કજલ્લાવાર િયા પ્રિારના િેટલા રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા અને િયા પ્રિારના િેટલા તબદીલ 

િરવામાાં આવયા, અને 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િે તબદીલ િરવાનાાં મ ખ્ય િારણો શાાં છે ? 
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અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની બાબતોના મુંત્રીશ્રી  : (૨૯-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ની કથિકતએ તાપી અને સ રત કજલ્લાના રેશનિાડય  ધારિોની િેટેગરીવાર અને કજલ્લાવાર 
માહ તીન ાં *પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૨) છેલ્લા બે વષયમાાં તાપી અને સ રત કજલ્લામાાં આપવામાાં આવેલ નવા રેશનિાડય  ધારિોન ાં િેટેગરીવાર કજલ્લાવાર તિા 
વષયવાર કવગતો દશાયવત ાં *પત્રિ-૨ અને *પત્રિ-૩ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાંને કજલ્લાઓમાાં વષયવાર રેશનિાડય  રદ્દ િરવામાાં આવયા તિા તબદીલ િરવામાાં આવયા તેમન ાં *પત્રિ-૪ િી 
*પત્રિ-૮ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) રેશનિાડય  રદ્દ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા માાંગણી િયેલ અિવા મૃત્ય  િયેલ  ોવાના િારણે રેશનિાડય  રદ્દ 
િરવામાાં આવેલ છે. 

રેશનિાડય  તબદીલ િવાન ાં િારણઃ- અરજદારશ્રી દ્વારા બીજા કવથતાર/તાલ િા/કજલ્લામાાં થિળાાંતરના કિથસામાાં રેશનિાડય  
તબદીલ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

િાઇલ્ડ લાઇફ િેર સેન્ર્ર, અમદાિાદ વિરુદ્ધ મળેલ ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૯૮૩૩ (૨૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી સુરેશિુમાર પરે્લ (માણસા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં વાઇલ્ડ લાઇફ િેર સેન્ટટર, અમદાવાદમાાં ગેરવયવથિા, સારવારનો 
અભાવ તિા બાંધ પડેલ રેથિય  વા ન સહ તની િેટલી ફહરયાદો સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત ફહરયાદો દૂર િરવા સરિારે શાાં પગલાાં લીધાાં, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત સેન્ટટરના જવાબદાર અકધિારી/િમયચારી સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્ય સરિારને વાઇલ્ડ લાઇફ િેર સેન્ટટર બોડિદેવ, અમદાવાદમાાં ગેરવયવથિા, 
સારવારનો અભાવ તિા બાંધ પડેલ વા ન િામગીરી સાંબાંધમાાં નીચે મ જબ ફહરયાદો મળેલ છે. 

િિય મળેલ ફકરયાદ  

૨૦૧૯ ૦ 

૨૦૨૦ ૨ 

(૨) ઉક્ત ફહરયાદો દૂર િરવા અમદાવાદ કવભાગ દ્વારા વાઇલ્ડ લાઇફ િેર સેન્ટટરમાાં ઇન્ટચાજય વનપાલ પાસેિી તાત્િાકલિ 
અસરિી ચાજય લઈ અન્ટય િમયચારી કનય ક્ત િરવામાાં આવયા છે. ઉપરાાંત વાઇલ્ડ લાઇફ િેર સેન્ટટરમાાં આવેલ બે વા નો િાયયરત છે.  ાલ 
આ બાંને વા નો રેથિય  િામગીરીમાાં ઉપલબ્ધ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ એજન્ટસી દ્વારા પ રા પાડેલ મેન પાવરને (રેથક્ય અર/ડર ાઈવર) તાત્િાકલિ અસરિી છ ટા િરવામાાં 
આવેલ છે અને ઇન્ટચાજય વનપાલ (વાઇલ્ડ લાઇફ િેર સેન્ટટર) ને ખ લાસા પ છી તેમની સામે કશક્ષાત્મિ પગલાાં (સવીસ બ િ વોકનિંગ) 
ભરેલ છે. ભકવષ્યમાાં આવ  ન બને તેની તાિીદ આપવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાું નીલગાયની િસ્તી 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૫૬૪ (૦૨-૦૯-૨૦૨૧) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ગીર ફાઉન્ટડેશન-ગાાંધીનગર દ્વારા સને ૨૦૨૧માાં િરવામાાં આવેલ નીલગાય વથતી સવેક્ષણ મ જબ રાજ્યના 
૨૮ કજલ્લાઓમાાં ૨,૫૧,૩૮૪ રકક્ષત નીલગાયની વથતી છે તે  િીિત સાચી છે,  

(૨) જો  ા, તો તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ ખેતીના પાિને ભારે ન િશાન િરતી નીલગાયોને વૈજ્ઞાકનિ રીતે પિડી 
અને િાયમી ધોરણે સ રકક્ષત વાડામાાં િે સ રકક્ષત જગ્યામાાં મૂિવા વન કવભાગ દ્વારા શી િાયયવા ી  ાિ ધરાઇ છે, અને  

(૩) ઉક્ત િાયયવા ી ક્યાાં સ ધીમાાં પૂણય િરવાન ાં આયોજન છે ?  
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િન મુંત્રીશ્રી : (૨૨-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨) નીલગાયને વૈજ્ઞાકનિ રીતે પિડી અને િાયમી ધોરણે સ રકક્ષત જગ્યાએ વાડામાાં િે સ રકક્ષત જગ્યામાાં મૂિવા વન 
કવભાગ તરફિી િોઇ વયવથિા િરવામાાં આવેલ નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

ઘોરાડના સુંિધયન અથે લીધેલ પગલાું 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૭૬ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છના ઘોરાડ (ગ્રેટ ઇન્ટડીયન બથટાડય ) બચ્ય  નિી તે  િીિત સાચી છે, 

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

(૩) ઘોરાડને સાચવવા તિા તેના સાંવધયન અાંગે શાાં પગલાાં લેવાયા છે ? 

િન મુંત્રીશ્રી : (૨૦-૭-૨૦૨૨) 

(૧) ના, જી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩)  

 ઘોરાડ પક્ષીના સાંરક્ષણ માટે વષય ૨૦૧૪ િી હરિવરી પ્લાન અમલમાાં મ િવામાાં આવેલ છે. 

 ઘોરાડ વસા ત કવથતારની સ ધારણા િરવામાાં આવે છે. 

 આ કવથતારોને ચેઇનલીંિ ફેકન્ટસાંગિી સ રકક્ષત િરવામાાં આવેલ છે. 

 ખોરાિ-પાણીની સ કવધા, િ તરાઓન ાં ખસીિરણ તિા જન જાગૃકતના િામો િરવામાાં આવેલ છે. 

 ભારત સરિારશ્રીના ઘોરાડના પ નઃ વસન માટે િેકપ્ટવ બ્રીડીંગ પ્રોગ્રામ  ાિ ધરવામાાં આવેલ છે. જમેાાં ગ જરાતને 
પણ ભાગીદાર બનાવવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

ગીર જુંગલમાું ગેરિાયદેસર લાયન શો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૭૫ (૦૧-૦૨-૨૦૨૨) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગીર જાંગલના દેવળીયા રેંજમાાં તા.૦૮-૧૧-૨૦૨૧ના રોજ એિ ફામયમાાં જીવતો બળદ બાાંધીને ગેરિાયદેસર લાયન 
શો યોજાયો  તો તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો આ લાયન શોના સાંચાલિો સામે શી િાયયવા ી િરાઈ છે, 

(૩) આ લાયન શોના સાંચાલિોએ અગાઉ િયારે ક્યારે લાયન શો યોજ્યા  તા, અને  

(૪) આવા ગેરિાયદેસર લાયન શો િાયમી બાંધ િરાવવા શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

 િન મુંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી, ગીર જાંગલમાાં દેવળીયા રેન્ટજના રેવન્ટય  કવથતારમાાં આવતા ગ ાંદીયાળી ગામે તા.૦૮-૧૧-૨૦૨૧ના રોજ 
ગ ાંદીયાળી ગામના રેવન્ટય  કવથતારમાાં આવેલ વાડીમાાં બનાવ બનેલ છે, આ બનાવમાાં બળદને દોરડાિી બાાંધીને કસાં  દ્વારા તેન ાં મારણ 
િત   ોય તેવો કવડીયો વાયરલ િયેલ  તો. 

(૨) વાયરલ િયેલ વીડીયોના આધારે નાયબ વન સાંરક્ષિશ્રી, ગીર પકિમ કવભાગ, જૂનાગઢ દ્વારા તપાસ  ાિ ધરવામાાં 
આવેલ તિા લાયન શો બાબતે દેવળીયા રેન્ટજની વાણીયાવાવ રાઉન્ટડ ગ ન્ટ ા નાં.૧૧/૨૦૨૧-૨૨, તા.૧૯-૧૧-૨૦૨૧ િી 
વન્ટયપ્રાણી સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૭૨ ની િલમ ૨(૧૬), ૨(૩૬), ૯, ૩૯, ૫૧ તિા પર ના ભાંગ બદલ ગ ન્ટ ો નોંધી ધોરણસરની 
િાયયવા ી િરવામાાં આવેલ છે. સદર ગ ન્ટ ામાાં સાંડોવાયેલા આરોપીઓ પૈિી ૫ આરોપીઓને નામ. િોટય  મેંદરડા સમક્ષ રજૂ િરવામાાં આવેલ. 
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મેંદરડા િોટય  દ્વારા તેમના જામીન નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ. બાદ રે.ફો.ઓ.શ્રી. દેવળીયા દ્વારા પાાંચ ઇસમોની ચાજયશીટ મેંદરડા િોટયમાાં 

રજૂ િરવામાાં આવેલ, બાદમાાં નામ. િોટય  મેંદરડા દ્વારા ૫ ઇસમોના જામીન માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે. નામ. િોટય  મેંદરડામાાં ફો.િેસ 
નાં.૨૪/૨૦૨૨ િી  ાલ િેસ ચાલ  છે. આ િેસની આગામી મ દત તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૨ પડેલ છે તિા સદર ગ ન્ટ ાના મ ખ્ય સ ત્રધાર 
હદનેશભાઈ રતીભાઈ જોષી દ્વારા હડથટર ીક્ટ એન્ટડ  સેસન્ટસ િોટયમાાં ક્રીમી.મીસ.એપ્લી. નાં.૭૫૩/૨૦૨૧િી આગોતરા જામીન માટે અરજી 
િરવામાાં આવેલ  તી, જ ેઅરજી નામ.િોટય  દ્વારા નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ. બાદ તેમના દ્વારા નામ. ગ જરાત  ાઈિોટય, અમદાવાદ ખાત ે
આગોતરા જામીન માટે અરજી િેસ નાં.૯૫૨/૨૦૨૨િી િરવામાાં આવેલ છે. આ િેસની મ દ્દત નામ. ગ જરાત  ાઈિોટય  ખાતે ૧૫-૦૬-
૨૦૨૨ની પડેલ  તી, ત્યારબાદ આ િેસની આગામી મ દત તા.૦૭-૦૭-૨૦૨૨ની પડેલ છે.      

(૩) તપાસ દરકમયાન પિડાયેલ આરોપીઓ સામે અગાઉ લાયન શો યોજવા અાંગેના િોઈ ગ ન્ટ ા નોંધાયેલ નિી. 

(૪) ગેરિાયદેસર લાયન શો િરવાના બનાવો અન્ટવયે વન્ટયપ્રાણી સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૭૨ અન્ટવયે િાયસેદસરની 
િાયયવા ી  ાિ ધરવામાાં આવે છે. ગીર જાંગલમાાં િોઈ પણ ગેરિાયદેસર િૃત્ય અટિાવવા માટે તમામ કે્ષકત્રય થટાફને વોિીટોિી, વા નો, 

 કિયાર જવેા સાધનોિી સ રઢ િરવામાાં આવેલ છે. કે્ષકત્રય થટાફ દ્વારા જાંગલ કવથતારમાાં તેમજ તેને સાંલગ્ન બોડય ર કવથતારોમાાં સઘન 
ફેરણા િરવામાાં આવે છે. જાંગલ કવથતારમાાં આવેલ ચેિીંગ નાિાઓ ઉપર સી.સી. ટીવી િેમેરા લગાડવામાાં આવેલ છે. ગેરિાયદેસર િૃત્યને 
રોિવા માટે જ ેતે કવભાગના લગત િાયયકે્ષત્રના અભયારણ્ય બોડય રના ગામોમાાં વન્ટયપ્રાણી કમત્રોની કનમણૂાંિ િરવામાાં આવેલ છે.  

  સાસણ ખાતેના પ્રવાસી જીપ્સીમાાં જી.પી.એસ. ફીટ િરી મોનીટરીંગ િરવામાાં આવે છે. લોિોમાાં જાગૃતતા ફેલાવવા 
નેચર એજ્ય િેશન િેમ્પ, મીહટાંગો, રેડીયો ટોિ કવગેરેનો ઉપયોગ િરવામાાં આવે છે. પિડાયેલ ગ ન્ટ ેગારો સામે સખ્ત િાયદાિીય િાયયવા ી 
િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું મેડીિલ યુવનિવસયર્ીની સ્થાપના િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૭૮૧ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં એિપણ મેહડિલ ય કનવકસયટી નિી તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો ઉક્ત કથિકતએ રાજ્યમાાં મેહડિલ ય કનવકસયટીની થિાપવા િરવા કવભાગ દ્વારા શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી 
છે, અને 

(૩) િેટલા સમયમાાં મેહડિલ ય કનવકસયટી શરૂ િરવાન ાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨) ૧.૦૦ લાખની જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) આ અાંગે વ ીવટી અને િાયદાિીય પ્રહક્રયા પૂણય િયેિી ય કનવકસયટી શરૂ િરવાન ાં આયોજન છે. 

-------- 

રાજ્યમાું જનેેરીિ દિાની ગુણિત્તાની તપાસ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૨૮ (૨૩-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં સન ૨૦૧૮માાં િેટલી અને િઈ જનેેરીિ દવાની ગ ણવત્તાની તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત પૈિી િઈ જનેેરીિ દવા  લિી ગ ણવત્તાવાળી જણાઈ, 

(૩) ઉક્ત  લિી ગ ણવત્તાવાળી દવા બનાવનાર િાંપનીઓ િઈ છે, અને  

(૪) ઉક્ત કથિકતએ તેની સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યમાાં સન ૨૦૧૮માાં ૧૩૦૮૦ જનેેરીિ દવાઓની ગ ણવત્તાની તપાસ િરવામાાં આવી. જ ેઅાંગેન ાં *પત્રિ-‘અ’ 
સાિે સામેલ છે. 

(૨) ઉક્ત પૈિી ૩૩૬  લિી ગ ણવત્તાવાળી જણાઈ, જ ેઅાંગેન ાં *પત્રિ-‘બ’ આ સાિે સામેલ છે. 
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(૩) ઉક્ત  લિી ગ ણવત્તાવાળી દવા બનાવનાર િાંપનીઓની યાદી *પત્રિ-‘બ’ આ સાિે સામેલ છે. 

(૪) ઉક્ત પૈિી િ લ ૩૩૬ દવા  લિી ગ ણવત્તાવાળી જણાઈ જ ેપૈિી ૧૫૬ જનેેરીિ દવાઓ અન્ટય રાજ્યના ઉત્પાદિોએ 

બનાવેલ  ોઈ જતેે રાજ્યના ડરગ િન્ટટર ોલરને ઉત્પાદિ પેઢી સામે પગલા લેવા માટે રીફર િરવામાાં આવેલ છે. 

 ૧૮૦ જનેેરીિ દવાઓ ગ જરાત રાજ્યના ઉત્પાદિોની  ોઈ તમામ ઉત્પાદિ પેઢીઓને િારણદશયિ નોટીસ પાઠવવામાાં 

આવેલ છે. 

ગ જરાત રાજ્યના ઉત્પાદિોની સામે લેવામાાં આવેલ પગલાની કવગત 

 ૫૫ જનેેરીિ દવાઓના ઉત્પાદિોને િારણદશયિ નોટીસ પાઠવવામાાં આવેલ છે. 

 ૭૩ જનેેરીિ દવાઓના ઉત્પાદિોને િારણદશયિ નોટીસ પાઠવયા બાદ પરવાના થિકગત િરવામાાં આવેલ છે. 

 ૩૮ જનેેરીિ દવાઓના ઉત્પાદિોને િારણદશયિ નોટીસ પાઠવયા બાદ બનાવટ પરવાનગી રદ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ૧ જનેેરીિ દવાઓના ઉત્પાદિોની સામે િાયદેસરની િાયયવા ી િરી નામદાર િોટયમાાં િેસ દાખલ િરવામાાં આવેલ છે. 

 ૧૩ જનેેરીિ દવાઓના ઉત્પાદિોએ રજૂ િરેલ જવાબ અને સેન્ટટરલ ડરગ લેબોરેટરી, િલિત્તાએ સાદર બનાવટોને રી-

ટેથટીંગમાાં પ્રમાણસરની જા ેર િરતા િોઈ પગલાાં ર ેતા ન  ોઈ િેસ ક્લોઝ િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

છોર્ાઉદેપુર અને િડોદરા વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૧૮૫ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપ ર): માનનીય આરોગ્યમુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકત એ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર છોટા ઉદેપ ર અને વડોદરા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર 

પ્રાિકમિ શાળાના િેટલા કવદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં િયા િયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જોવા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પ રી પાડવા શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પ રી પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) બાિીના કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર ક્યાાં સ ધીમાાં પ રી પાડવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર છોટાઉદેપ ર અને વડોદરા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ 

શાળાના કવદ્યાિીઓ નીચે મ જબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જણાયા. 

ક્રમ િિય 

વજલ્લાનુું નામ 

છોર્ાઉદેપુર િડોદરા 

હ્રદય કિડની િેન્સર  હ્રદય કિડની િેન્સર  

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૯ ૬ ૩ ૪૩ ૦ ૧ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૬૬ ૧૦ ૨ ૫૭ ૨ ૦ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૩ ૬ ૨ ૪૫ ૧૩ ૧૦ 

િુલ  ૧૫૮ ૨૨ ૭ ૧૪૫ ૧૫ ૧૧ 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પ રી પાડવા નીચે પ્રમાણે િાયયવા ી િરવામાાં આવી,  

  (૧) થિળ પર સારવાર. 

  (૨) વધ  કબમારીવાળા બાળિને સામ હ િ આરોગ્ય િેન્ટર/કજલ્લા  ોકથપટલ ખાતે સાંદભય સેવા 
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  (૩) ગાંભીર કબમારીવાળા બાળિોમાાં 

-  દયની કબમારીવાળા બાળિોને ય .એન.મ ેતા ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િાડીયોલોજી અને રીસચય સેન્ટટર, 
અમદાવાદ. 

- િીડનીની કબમારીવાળા બાળિોને ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િીડની ડીસીસ અને રીસચય સેન્ટટર, અમદાવાદ. 

- િેન્ટસરની કબમારીવાળા બાળિોને એમ.પી.શા . િેન્ટસર  ોકથપટલ, અમદાવાદ ખાતે કવના મૂૂ્લ્યે 
સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છોટાઉદેપ ર કજલ્લાના િ લ – ૧૮૭ અને વડોદરા કજલ્લાના િ લ – ૧૭૧ કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર 
પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) ગાંભીર કબમારીવાળા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ  ોઈ એિ પણ બાળિને સારવારમાાં બાિી 

નિી. 

-------- 

નમયદા અને સુરત વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૧૯૩ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય આરોગ્યમુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકત એ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર નમયદા અને સ રત કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ 
શાળાના િેટલા કવદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં િયા િયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જોવા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) બાિીના કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર ક્યાાં સ ધીમાાં પૂરી પાડવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર નમયદા અને સ રત કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ 
શાળાના કવદ્યાિીઓ નીચે મ જબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જણાયા. 

ક્રમ િિય 

વજલ્લાનુું નામ 

નમયદા સુરત 

હ્રદય કિડની િેન્સર  હ્રદય કિડની િેન્સર  

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૬ ૦ ૦ ૬૩ ૪ ૪ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૧૩ ૦ ૦ ૮૦ ૧૧ ૪ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૭ ૦ ૦ ૭૬ ૧૪ ૯ 

િુલ  ૩૬ ૦ ૦ ૨૧૯ ૨૯ ૧૭ 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા નીચે પ્રમાણે િાયયવા ી િરવામાાં આવી, 

  (૧) થિળ પર સારવાર. 

  (૨) વધ  કબમારીવાળા બાળિને સામૂહ િ આરોગ્ય િેન્ટર/કજલ્લા  ોકથપટલ ખાતે સાંદભય સેવા 

  (૩) ગાંભીર કબમારીવાળા બાળિોમાાં 

-  દયની કબમારીવાળા બાળિોને ય .એન.મ ેતા ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િાડીયોલોજી અને રીસચય સેન્ટટર, 
અમદાવાદ. 

- િીડનીની કબમારીવાળા બાળિોને ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િીડની ડીસીસ અને રીસચય સેન્ટટર, અમદાવાદ. 

- િેન્ટસરની કબમારીવાળા બાળિોને એમ.પી.શા . િેન્ટસર  ોકથપટલ, અમદાવાદ ખાતે કવના મૂૂ્લ્યે 
સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ નમયદા કજલ્લાના િ લ – ૩૬ અને સ રત કજલ્લાના િ લ – ૨૬૫ કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી 

પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) ગાંભીર કબમારીવાળા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ  ોઈ એિ પણ બાળિને સારવારમાાં બાિી 

નિી. 

-------- 

તાપી અને ડાુંગ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૧૯૪ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર તાપી અને ડાાંગ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ શાળાના 

િેટલા કવદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં િયા િયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જોવા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) બાિીના કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર ક્યાાં સ ધીમાાં પૂરી પાડવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર તાપી અને ડાાંગ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ શાળાના 

કવદ્યાિીઓ નીચે મ જબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જણાયા. 

ક્રમ િિય 

વજલ્લાનુું નામ 

તાપી ડાુંગ 

હ્રદય કિડની િેન્સર  હ્રદય કિડની િેન્સર  

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૧ ૬ ૩ ૧૧ ૨ ૦ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૫ ૩ ૩ ૧૪ ૦ ૧ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૨૧ ૬ ૪ ૬ ૦ ૨ 

િુલ  ૮૭ ૧૫ ૧૦ ૩૧ ૨ ૩ 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા નીચે પ્રમાણે િાયયવા ી િરવામાાં આવી,  

  (૧) થિળ પર સારવાર. 

  (૨) વધ  કબમારીવાળા બાળિને સામૂહ િ આરોગ્ય િેન્ટર/કજલ્લા  ોકથપટલ ખાતે સાંદભય સેવા 

  (૩) ગાંભીર કબમારીવાળા બાળિોમાાં 

- હ્રદયની કબમારીવાળા બાળિોને ય .એન.મ ેતા ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િાડીયોલોજી અને રીસચય સેન્ટટર, 

અમદાવાદ. 

- િીડનીની કબમારીવાળા બાળિોને ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િીડની ડીસીસ અને રીસચય સેન્ટટર, અમદાવાદ. 

- િેન્ટસરની કબમારીવાળા બાળિોને એમ.પી.શા . િેન્ટસર  ોકથપટલ, અમદાવાદ ખાતે કવના મૂૂ્લ્યે 

સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાપી કજલ્લાના િ લ – ૧૧૨ અને ડાાંગ કજલ્લાના િ લ – ૩૬ કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પ રી 

પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) ગાંભીર કબમારીવાળા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ  ોઈ એિ પણ બાળિને સારવારમાાં બાિી 

નિી. 

-------- 
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નિસારી અને િલસાડ વજલ્લાની પ્રાથવમિ શાળાઓમાું બાળિોના આરોગ્યની ચિાસણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૦૦ (૦૩-૦૧-૨૦૨૨) શ્રી અનુંતિુમાર પરે્લ (વાાંસદા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર નવસારી અને વલસાડ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ 
શાળાના િેટલા કવદ્યાિીઓ શાળા આરોગ્ય તપાસમાાં િયા િયા ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જોવા મળ્યા, 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા શી િાવાય ી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) બાિીના કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર ક્યાાં સ ધીમાાં પૂરી પાડવામાાં આવનાર છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૦-૧૧-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં વષયવાર નવસારી અને વલસાડ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ 
શાળાના કવદ્યાિીઓ નીચે મ જબના ગાંભીર રોગોિી ગ્રકસત જણાયા. 

ક્રમ િિય 

વજલ્લાનુું નામ 

નિસારી િલસાડ 

હ્રદય કિડની િેન્સર  હ્રદય કિડની િેન્સર  

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭ ૦ ૩ ૮ ૧ ૨ 

૨ ૨૦૧૯-૨૦ ૩૯ ૫ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૩ ૨૦૨૦-૨૧ ૫ ૧ ૪ ૪ ૦ ૫ 

િુલ  ૭૧ ૬ ૭ ૧૩ ૧ ૭ 

(૨) ઉક્ત કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવા નીચે પ્રમાણે િાયયવા ી િરવામાાં આવી,  

  (૧) થિળ પર સારવાર. 

  (૨) વધ  કબમારીવાળા બાળિને સામૂહ િ આરોગ્ય િેન્ટર/કજલ્લા  ોકથપટલ ખાતે સાંદભય સેવા 

  (૩) ગાંભીર કબમારીવાળા બાળિોમાાં 

- હ્રદયની કબમારીવાળા બાળિોને ય .એન.મ ેતા ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િાડીયોલોજી અને રીસચય સેન્ટટર, 
અમદાવાદ. 

- િીડનીની કબમારીવાળા બાળિોને ઇન્ટથટીટ્ય ટ ઓફ િીડની ડીસીસ અને રીસચય સેન્ટટર, અમદાવાદ. 

- િેન્ટસરની કબમારીવાળા બાળિોને એમ.પી.શા . િેન્ટસર  ોકથપટલ, અમદાવાદ ખાતે કવના મૂૂ્લ્યે 
સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ નવસારી કજલ્લાના િ લ – ૮૪ અને વલસાડ કજલ્લાના િ લ – ૨૧ કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પરૂી 
પાડવામાાં આવી, અને 

(૪) ગાંભીર કબમારીવાળા કવદ્યાિીઓને તબીબી સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ  ોઈ એિ પણ બાળિને સારવારમાાં બાિી 
નિી. 

-------- 

ગાુંધીનગર અને અમદાિાદની સરિારી િચેરીઓમાું િાહનો ભાડે રાખિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૦૭ (૨૦-૦૫-૨૦૨૨) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં ગાાંધીનગર અને અમદાવાદ ખાતેની સરિારી િચેરીઓમાાં વા નો 
ભાડે રાખવા આરોગ્ય અને પરીવાર િલ્યાણ કવભાગ િે તેની તાબા  ેઠળની િચેરીઓ દ્વારા િેટલી આઉટસોસય એજન્ટસીઓને માન્ટયતા 
આપવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે અન્ટવયે ઉક્ત વષયવાર િેટલી એજન્ટસીને િેટલા વા નો પેટે િયા દરે િેટલી રિમ ચૂિવવાની િાય 
છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી એજન્ટસીને િેટલી રિમ ચૂિવવામાાં આવી છે ? 
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આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં ગાાંધીનગર અને અમદાવાદ ખાતેની સરિારી િચેરીઓમાાં વા નો 
ભાડે રાખવા આરોગ્ય અને પરીવાર િલ્યાણ કવભાગ િે તેની તાબા  ેઠળની િચેરીઓ દ્વારા જ દી જ દી આઉટસોસય એજન્ટસીઓને માન્ટયતા 
આપવામાાં આવેલ છે. જનેી માહ તી અાંગેના પત્રિો સામેલ છે. 

(૨) સામેલ *પત્રિો મ જબ. 

(૩) સામેલ *પત્રિો મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યની વસવિલ હોવસ્પર્લમાું નિજાત વશશુઓનો મૃત્યુદર 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૫૦ (૦૨-૦૭-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં રાજ્યના આરોગ્ય અને પહરવાર િલ્યાણ કવભાગ  ેઠળ આવેલ 
ખેડા, મ ેસાણા, આણાંદ, ગાાંધીનગર અને અમદાવાદની કસકવલ  ોકથપટલોમાાં જન્ટમ પછી એિ મહ નાની અાંદર િેટલા નવજાત 
કશશ ઓએ જીવ ગ માવયો, 

(૨) ઉક્ત કશશ ના મૃત્ય  િવાના િારણો શાાં છે, અને આ  િીિત સાચી છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ નવજાત કશશ ઓના મૃત્ય  અટિાવવા રાજ્ય સરિારે શાાં પગલાાં લીધા ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ-૧ મ જબ 

(૨) પત્રિ-૨ મ જબ 

(૩) પત્રિ-૩ મ જબ 
પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પર્લનુું નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ છેલ્લા ત્રણ િિયમાું થયેલ મોતની વિગતો 
િુલ 

સરિાળો તા.૦૧-૦૬-૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૧ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૧ 

ખેડા 

જન.  ો. નડીયાદ ૭૦ ૯૧ ૬૩ ૨૨૪ 

એસ.ડી.એચ. ડાિોર ૯ ૭ ૩ ૧૯ 

એસ.ડી.એચ. ખેડા ૪ ૨ ૧ ૭ 

ખેડા િુલ સરિાળો ૮૩ ૧૦૦ ૬૭ ૨૫૦ 

મ ેસાણા 

જન.  ો. મ ેસાણા ૬૦ ૩૨ ૪૭ ૧૩૯ 

જન.  ો. વડનગર ૧૩ ૧૧ ૨૫ ૪૯ 

જન.  ો. કવસનગર ૦ ૦ ૦ ૦ 

જન.  ો. ઉંઝા ૨ ૦ ૨ ૪ 

સ.ડી. ો. િડી ૦ ૦ ૦ ૦ 

મહેસાણા િુલ સરિાળો ૭૫ ૪૩ ૭૪ ૧૯૨ 

આણાંદ 
ડી.  ો. પેટલાદ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ડી. એચ. આણાંદ ૦ ૦ ૨ ૨ 

આણુંદ િુલ સરિાળો ૦ ૦ ૨ ૨ 
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વજલ્લાનુું 
નામ 

હોવસ્પર્લનુું નામ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૨ની વસ્થવતએ છેલ્લા ત્રણ િિયમાું થયેલ મોતની વિગતો 
િુલ 

સરિાળો તા.૦૧-૦૬-૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૧ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૧ 

ગાાંધીનગર 
જન.  ો. ગાાંધીનગર ૨૧૫ ૧૫૬ ૨૩૪ ૬૦૫ 

સ. ડી.  ો. માણસા ૦ ૦ ૧ ૧ 

ગાુંધીનગર િુલ સરિાળો ૨૧૫ ૧૫૬ ૨૩૫ ૬૦૬ 

અમદાવાદ 
સીવીલ  ો. અમદાવાદ ૯૯૧ ૫૭૩ ૭૮૦ ૨૩૪૪ 

સીવીલ  ો. સોલા ૧૧૨ ૯૯ ૧૩૬ ૩૪૭ 

િુલ સરિાળો ૧૧૦૩ ૬૭૨ ૯૧૬ ૨૬૯૧ 

પત્રિ-૨ 

ઉક્ત વશશુનાું મૃત્યુ થિાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

૧.  જન્ટમિી શ્વાસ લેવામાાં તિલીફ - Birth Asphyxia 

૨.  રોગસાંક્રમણ - Sepsis 

૩.  મેિોકનયમ એકથપરેશન કસન્ટડર ોમ - MSL (Meconium Aspiration Syndrome) 

૪.  શ્વસન તિલીફ કસન્ટડર ોમ - RDS (Respiratory Distress Syndrome) 

૫.  અિાલીન પહરપિવતા અિવા કવિાસ - Prematurity 

૬.  જન્ટમિી ઓછ ાં  વજન - Low birth Weight 

૭.  અિાળ જન્ટમ - Premature Birth 

પત્રિ-૩ 

નિજાત વશશુઓનાું મૃત્યુ અર્િાિિા બાબતે રાજ્ય સરિાર દ્વારા નીચે મુજબના પગલાુંઓ લેિામાું આિે છે. 

૧. રેગ્ય લર એસ.એન.સી.ય . રીવય  મીટીંગ. 

૨. રેગ્ય લર થટાફનસય અને ડૉક્ટરની મીટીંગ. 

૩. નવા અધ્યતન એસ.એન.સી.ય . બનાવવામાાં આવયા. 

૪. દવાઓ અને એસ.એન.સી.ય . ના સાધનો સરળતાિી મળી જાય એની વયવથિા િરેલ છે. 

૫. અધ રા માસે ડીલીવરી ન િાય તે માટે ANC દદીઓને થટીરોઈડ આપવામાાં આવે છે. 

૬. અધ રા માસે િયેલ બાળિોને SNCU અાંતગયત સઘન સારવાર આપવામાાં આવે છે જમે િે Ventilator, CPAP તેમજ 
જરૂહરયાતના તમામ પ્રિારના ઇન્ટજકે્શન આપવામાાં આવે છે. 

૭. SNCU અાંતગયત કનયકમતપણે દદીઓન ાં િાઉસેલીંગ િરવામાાં આવે છે જિેી તેઓ કનયકમતપણે તેઓ ફોલોઅપ માટે આવી શિે. 

૮. JSSK અાંતગયત દાખલ તમામ માતાઓને મફત અને સઘન સારવાર તેમજ દવાઓ અને જમવાન ાં આપવામાાં આવે છે. 

૯. ROP / Hearing Test તેમજ  ાઇહરથિ બાળિોને ખોડ-ખાાંપણ અાંગેન ાં કનદાન તેમજ સારવાર પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 

૧૦. મૂળભૂત અને વયાપિ પ્રસૂકત સાંભાળ સેવાઓ પ્રદાન િરવા માટે પેટા િેન્ટર, પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્ટરો, સામૂહ િ આરોગ્ય િેન્ટરો. 

અને કજલ્લા  ોકથપટલોન ાં ૨૪×૭ મ જબ સાંચાલન. 

૧૧. ઘરની મ લાિાતોની શ્રેણી સાિે આશા દ્વારા  ોમ બેઝડ ન્ટય  બોનય િેર (HBNC) દ્વારા મ લાિાત. 

૧૨. ઝાડા રોગ અને તીવ્ર શ્વશસન ચેપની વ ેલી ઓળખ અને યોગ્ય વયવથિાપન. 

૧૩. થતનપાન પ્રોત્સા ન સહ ત કશશ  અને નાના બાળિને ખોરાિ આપવાની પદ્ધકતઓમાાં સ ધારો િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
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રાજ્યની વસવિલ હોવસ્પર્લોમાું િુમળીિયના બાળિોને એન.આઈ.સી.યુ. માું રાખિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૫૧ (૦૨-૦૭-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૨ની કથિકતએ રાજ્યના આરોગ્ય અને પહરવાર િલ્યાણ કવભાગ  ેઠળ આવેલ કજલ્લાની તમામ 
કસકવલ  ોકથપટલોમાાં નવજાત કશશ ના જન્ટમ પછી તેમને એન.આઇ.સી.ય . માાં રાખવામાાં આવતા સમયે તેમની માતાઓને ર ેવા તેમજ 
અન્ટય િઇ અને શી સગવડો આપવામાાં આવે છે, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ કસકવલ  ોકથપટલ પ્રશાસન દ્વારા માતાઓને ર ેવા તેમજ પોષણય ક્ત આ ાર મળી ર ે તેવી વયવથિા 
િરવા અાંગે રાજ્ય સરિારન ાં શ ાં આયોજન છે ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યના આરોગ્ય અને પહરવાર િલ્યાણ કવભાગ  ેઠળ આવેલ કજલ્લાની તમામ કસકવલ  ોકથપટલોમાાં નવજાત 
કશશ ના જન્ટમ પછી તેમને એન.આઇ.સી.ય . માાં રાખવામાાં આવતા  ોકથપટલો ખાતે એન.આઇ.સી.ય . માાં દાખલ નવજાત કશશ ઓની 
માતાઓને દરેિ  ોકથપટલની વયવથિા પ્રમાણે ર ેવા, જમવાની સગવડો આપવામાાં આવે છે. 

 ર ેવા માટે - િાાંગારૂ મધરવોડય , મધરરૂમ - જમેાાં માતાઓને ર ેવા માટે બેડની વયવથિા, એન.આઇ.સી.ય . 
કવભાગમાાં જ માતાને રોિવા અને રાખવા માટે અલાયદી બેડ વોડયની વયવથિા િરવામાાં આવે છે. તે દરકમયાન તેમને 
િોઇપણ મેડીિલ સારવારની જરૂર  ોય તો તે આપવામાાં આવે છે. 

 અન્ટય - ન ાવા માટે ગરમ પાણીની સગવડ,  ોકથપટલ ખાતેના પીડીયાટર ીશયન અને થટાફ નસય દ્વારા િાાંગારૂ 
મધરિેર અાંગેની જરૂહરયાત અને ફાયદા કવષે સમજાવવામાાં આવે છે. તેમને જરૂહરયાત પ્રમાણેની મેહડિલ સેવાઓ 
જવેી િે, IRON Sucrase, BT અન્ટય દવાઓ પ રી પાડવામાાં આવે છે. પોષણય ક્ત આ ારન ાં તેમજ ધાવણ માટેન ાં 
િાઉન્ટસેલીંગ, પ ેરવા માટે ગાઉન તેમજ અલાયદા ટોયલેટ, બાિરૂમની વયવથિા ઊભી િરવામાાં આવે છે. 

 જનની કશશ  સ રક્ષા િાયયક્રમ  ેઠળ તમામ સગભાયઓને જા ેર આરોગ્યની સાંથિાઓમાાં કવનામૂલ્યે નામયલ તેમજ સીઝેરીયન 
પ્રસૂકત સહ તની સાંપૂણય માતૃત્વ સેવાઓ, જમેાાં નામયલ ડીલેવરીના કિથસામાાં ૩ હદવસ અને સીઝેરીયનના કિથસામાાં ૭ હદવસ ર ેવાન ાં 
તેમજ જમવાન ાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) એન.આઇ.સી.ય .માાં દાખલ નવજાત કશશ ની માતાઓને પોષણય ક્ત આ ાર - 

   ોકથપટલ ખાતે દાખલ નવજાત કશશ ના માતાને સવારે- ચા, નાથતો, દૂધ, બપોરે- દાળ, ભાત શાિ (લીલા 
શાિભાજી અને િઠોળ), રોટલી, શીરો, બપોરે ચા તેમજ રાત્રે ખીચડી, શાિ, રોટલી, દૂધ જવેો પોષણય ક્ત આ ાર પરૂો પાડવામાાં આવ ે
છે. પોષણય ક્ત આ ાર મળી ર ે તે માટે ડાયેટીશીયનનાાં માગયદશયન તળે બનાવેલ ભોજન આપવામાાં આવે છે. 

-------- 

સાબરિાુંઠા અને ખેડા વજલ્લામાું આરોગ્ય અને પકરિાર િલ્યાણની િચેરીઓનો ડૉક્ર્રો અને િમયચારીઓના વનિૃવત્તના બાિી િેસો. 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૫૨ (૦૨-૦૭-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૨ની કથિકતએ સાબરિાાંઠા અને ખેડા કજલ્લામાાં સને-૨૦૦૬માાં અને તે પ ેલાનાાં કનવૃત્ત િયેલ 
 ોય તપાસ પૂણય િયેલ  ોય તિા નામદાર િોટયમાાં   િમો િયેલ  ોય તેમ છતાાં કવભાગ દ્વારા વ ીવટી િારણોસર ડૉક્ટરો/િમયચારીઓન ાં 
કનવૃકત્તના   િમો ન િયેલ  ોય તેવા િોના અને િેટલા િેસ બાિી છે, અને 

(૨) આવા િેસને અગ્રતા આપી કનિાલ િરવા કવભાગે શી િાયયવા ી િરી ? 

આરોગ્ય મુંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૨ની કથિકતએ માજી તબીબી અકધિારી વગય-૨ ડૉ. દશરિલાલ વાડીલાલ નાયિ, પ્રાિકમિ 
આરોગ્ય િેન્ટર- જસવાંતગઢ, કજ. સાબરિાાંઠાનો કનવૃકત્તનો   િમ ન િયેલ  ોય તેવો એિ િેસ બાિી છે તિા ઉક્ત કથિકતએ િમયચારીઓના 
કનવૃકત્તના   િમો ન િયેલ  ોય તેવો એિ પણ િેસ બાિી નિી. 

(૨) મ ખ્ય કજલ્લા આરોગ્ય અકધિારીશ્રી કજલ્લા પાંચાયત િચેરી, સાબરિાાંઠા પાસેિી કવગતો મળે્યિી આગળની િાયયવા ી 
 ાિ ધરવામાાં આવશે. 

-------- 
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રાજ્યમાું ડર ગ્સ માકફયાને નેસ્તનાબૂદ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૦૮૮ (૨૮-૦૪-૨૦૨૨) શ્રી અનુંતિુમાર પરે્લ (વાાંસદા): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃ ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લાાં બે વષયમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલા ડર ગ્સનો વેપાર  ેરાફેરી િરનારા અને 
ડરગ પેડલરોને આઈડેન્ટટીફાય િરવામાાં આવયા છે, અને  

(૨) આવા ગ નાહ તોને િાયમી કનયાંત્રણમાાં રાખવા અને તેની ગ નાહ ત પ્રવૃકત્તઓ નેથતનાબૂદ િરવા શી િાયયવા ી િરવામાાં 
આવી છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી  (ગૃહ) : (૨૮-૦૭-૨૦૨૨) 

(૧) પત્રિ મ જબ 

(૨) આવા ગ નાહ તોને િાયમી કનયાંત્રણમાાં રાખવા અને તેની ગ નાહ ત પ્રવૃકત્તઓને નેથત નાબૂદ િરવા સારૂ અગાઉ 
પિડાયેલ ઇસમોની પ્રવૃકત્ત પર રાજ્યના શ ેર/કજલ્લામાાં િાયયરત એસ.ઓ.જી ટીમ તિા થિાકનિ પોલીસ દ્વારા અવાર નવાર વોચ 
રાખવામાાં આવે છે તેમજ બાતમીદારો મારફતે પદાિયની  ેરાફેરી િે વેચાણ િરે છે િે િેમ તેની ખરાઇ િરી િેસ િરવામાાં આવે છે. પિડાયેલ 
આરોપી નામદાર િોટયમાાંિી જામીન પર ન છૂટે તે માટે એફીડેવીટ રજૂ િરવામાાં આવે છે તિા જામીન પર છૂટ્યા બાદ પણ આવી ગ નાહ ત 
પ્રવૃકત્તમાાં સાંડોવાયેલ આરોપીઓ કવરૂદ્ધ PIT NDPS Act  ેઠળ દરખાથત િરી અટિાયત િરવા માટે   િમ વોરાં ટ જારી િરી જ ેતે વયકક્તને 
જલેમાાં મોિલી આપવામાાં આવે છે. 

પત્રિ 

અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૧-૧૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

તા.૧-૧૧-૨૦૨૦ થી  
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ 

૧ અમદાવાદ શ ેર ૧૬ ૩૫ 

૨ રાજિોટ શ ેર ૦ ૦ 

૩ સ રત શ ેર ૮૦ ૭૧ 

૪ વડોદરા શ ેર ૧૫ ૮૦ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૨૭ ૫૫ 

૬ ખેડા ૩ ૧ 

૭ આણાંદ ૧૭ ૧૬ 

૮ ગાાંધીનગર ૨ ૦ 

૯ સાબરિાાંઠા ૫ ૫ 

૧૦ અરવલ્લી ૦ ૦ 

૧૧ મ ેસાણા ૨૫ ૨૪ 

૧૨ જામનગર ૧૪ ૨૪ 

૧૩ દેવભૂકમ દ્વારિા ૬ ૪ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્ય ૨૯ ૩૫ 

૧૫ મોરબી  ૩ ૨ 

૧૬ સ રેન્ટરનગર ૧૨ ૧૪ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૯૨ ૫૭ 

૧૮ િચ્છ પકિમ ૩૩ ૨૮ 

૧૯ િચ્છ પૂવય  ૬ ૭ 

૨૦ પાટણ ૧૩ ૭ 

૨૧ અમરેલી ૫ ૨૧ 

૨૨ ભાવનગર ૬૭ ૯૭ 

૨૩ બોટાદ ૪ ૨ 

૨૪ જૂનાગઢ ૫ ૯ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૫ ૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૫ ૫ 
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અ.નું. શહેર/વજલ્લો 
તા.૧-૧૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૦ 

તા.૧-૧૧-૨૦૨૦ થી  
તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્ય ૨૦ ૨૬ 

૨૮ છોટા ઉદેપ ર ૦ ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૨૨ ૧૩ 

૩૦ નમયદા ૧૧ ૯ 

૩૧ પાંચમ ાલ ૧૮ ૧૫ 

૩૨ મ ીસાગર ૦ ૦ 

૩૩ દા ોદ ૮ ૧૧ 

૩૪ સ રત ગ્રામ્ય ૩૮ ૩૩ 

૩૫ તાપી ૦ ૦ 

૩૬ વલસાડ ૧૩ ૩૮ 

૩૭ નવસારી ૦ ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૦ ૦ 

૩૯ પ.રે વડોદરા ૦ ૦ 

૪૦ પ.રે અમદાવાદ ૦ ૦ 

૪૧ એ.ટી.એસ. અમદાવાદ ૧૨ ૨૭ 

-------- 

વિભાગના તાબા હેઠળના િચેરીઓમાું િમયચારીઓની િોન્ર્ર ાક્ર્/આઉર્સોસીગથી ભરતી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૯૫ (૦૮-૦૩-૨૦૨૨) શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપ ર): માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃ ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ ગૃ  કવભાગના તાબા  ેઠળની િચેરીઓમાાં િમયચારીઓની ભરતી િોન્ટટર ાક્ટ 
આઉટસોસીંગિી િરવામાાં આવે છે તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં િેટલા િમયચારીઓની ભરતી િોન્ટટર ાક્ટ / આઉટસોસીંગિી િરવામાાં આવી, 
અને 

(૩) િોન્ટટર ાક્ટ / આઉટસોસીંગિી ભરતી િરવાના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃ ) : (૦૨-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧)  ા, જી. 

(૨) ૭૧૨ 

(૩) સામાન્ટય વ ીવટ કવભાગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવ ક્રમાાંિઃ મિમ/૨૦૦૪/૨૫૩૯/(૧)/ખ૩ િી ડર ાઇવર 
અને પટાવાળા / સફાઇ િમયચારીઓની ભરતી ન િરતાાં આઉટસોસયિી સેવાઓ લેવાન ાં ઠરાવવામાાં આવેલ  ોઇ, આ સેવાઓ િોન્ટટર ાક્ટ 
/ આઉટસોસીંગિી ભરવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું િાજપાઇ બેં િેબલ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૬૮ (૧૭-૦૮-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય િુકર્ર ઉદ્યોગમુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં કજલ્લાવાર વાજપાઇ બેંિેબલ યોજના  ેઠળ િેટલી 
અરજીઓ મળી, 

(૨) મળેલ અરજીઓ પૈિી િેટલી અરજીઓ લોન માટે બેંિોને ભલામણ િરવામાાં આવી, 

(૩) તે પૈિી િેટલી અરજીઓ માંજૂર િઇ અને િેટલી નામાંજૂર િઈ, અને 

(૪) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના મ ખ્યત્વે િારણો શા છે ? 
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િુકર્ર ઉદ્યોગમુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૯-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૦૧-૦૮-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં કજલ્લાવાર વાજપાઇ બેંિેબલ યોજના  ેઠળ નીચે 
મ જબની અરજીઓ મળી. 

િિય મળેલ અરજીઓ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૯ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ ૫૪૪૪૩ 

૦૧-૦૮-૨૦૨૦ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ ૨૫૬૮ 

૦૧-૦૮-૨૦૨૧ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૨ ૭૦૯૩૮ 

(કજલ્લાવાર પત્રિ-૧, ૨, ૩ આ સાિે સામેલ છે.) 

(૨) મળેલ અરજીઓ પૈિી નીચે મ જબ અરજીઓ લોન માટે બેંિોને ભલામણ િરવામાાં આવી. 

િિય 
લોન મારે્ બેંિોને 

ભલામણ િરેલ અરજીઓ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૯ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ ૬૦૩૮૭ 

૦૧-૦૮-૨૦૨૦ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ ૨૯૫૪ 

૦૧-૦૮-૨૦૨૧ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૨ ૮૩૭૫૩ 

(કજલ્લાવાર પત્રિ ૧, ૨, ૩ આ સાિે સામેલ છે.) 

(૩) તે પૈિી નીચે મ જબની અરજીઓ માંજૂર િઇ અને નામાંજૂર િઈ, અને 

િિય મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

૦૧-૦૮-૨૦૧૯ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ ૩૬૪૮૧ ૨૦૩૩૮ 

૦૧-૦૮-૨૦૨૦ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ ૧૨૨૭ ૨૭૨૮ 

૦૧-૦૮-૨૦૨૧ િી ૩૧-૦૭-૨૦૨૨ ૨૦૮૪૩ ૬૩૬૧ 

(કજલ્લાવાર પત્રિ ૧, ૨, ૩ આ સાિે સામેલ છે.) 

(૪) કજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્ટર િક્ષાએઃ- 

(૧) ઉંમર કનયત મયાયદામાાં ન  ોવાિી. 

(૨) અન્ટય ધાંધા વયવસાયમાાં રોિાયેલ  ોય. 

(૩) જરૂરી માહ તી સાિે બોલાવેલ છતાાં  ાજર ર ેલ ન  ોય. 

(૪) અરજદારનો અભ્યાસ ચાલ   ોવાિી. 

(૫) અગાઉ સબસીડીનો લાભ લીધેલ  ોવાિી. 

(૬) અરજદાર  ાલ લોન લેવા માાંગતા ન  ોવાિી. 

બેંિ િક્ષાએઃ- 

(૧) અરજદાર / અરજદારના િ ટ ાંબી બેંિના બાિીદાર  ોવાિી. 

(૨) બેંિને ધાંધો આકિયિ રીતે અિયક્ષમ ન લાગતો  ોવાિી. 

(૩) બેંિને જરૂરી ડોક્ય મેન્ટટ (આધાર-પ રાવા) પ રા પડેલ ન  ોવાિી. 

(૪)  અન્ટય ધાંધામાાં રોિાયેલ  ોવાિી. 

(૫)  આવા પ્રિારના ધાંધામાાં બેંિને વસૂલાત આવતી ન  ોવાિી. 

(૬)  અરજદાર લોન લેવા ઇચ્છતા ન  ોવાિી. 

(૭) અરજદારને માત્ર સબસીડી લેવામાાં જ રસ  ોવાન ાં જણાતા. 

(૮) ધાંધાન ાં થિળ યોગ્ય ન  ોવાિી. 

(૯) અરજદારને પ રતો અન ભવ ન  ોવાન ાં ધ્યાને આવવાિી. 
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પત્રિ-૧ 

શ્રી િાજપાઇ બેં િેબલ યોજના 

૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૦ 

અ.નું. વજલ્લા 
મળેલ અરજીઓ 

(પડતર સકહત) 

વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્રએ બેંિોને 
ભલામણ િરેલ અરજીઓ (પડતર 

સકહત) 

મુંજૂર િરેલ 
અરજીઓ 

નામુંજૂર િરેલ 
અરજીઓ 

૧ અમદાવાદ ૫૨૦૭ ૪૭૯૦ ૩૧૫૧ ૨૪૪૫ 

૨ અમરેલી ૧૨૨૨ ૧૪૧૧ ૯૧૬ ૩૭૯ 

૩ આણાંદ ૧૫૭૩ ૯૫૯ ૨૦૪૨ ૧૬૦ 

૪ અરવલ્લી ૨૩૨૯ ૨૨૭૧ ૧૪૫૮ ૮૯૭ 

૫ બનાસિાાંઠા ૩૮૭૫ ૫૦૪૬ ૪૧૨૯ ૬૦૦ 

૬ ભરૂચ ૧૨૬૫ ૧૭૩૪ ૮૧૫ ૮૦૭ 

૭ ભાવનગર ૧૭૪૦ ૨૩૩૩ ૧૦૮૮ ૧૦૩૧ 

૮ બોટાદ ૩૯૬ ૫૧૫ ૨૩૯ ૨૦૯ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૮૬૭ ૮૮૬ ૬૨૫ ૩૧૭ 

૧૦ દા ોદ ૧૬૧૩ ૨૩૫૪ ૬૭૧ ૫૬૪ 

૧૧ ડાાંગ ૪૫૭ ૬૪૩ ૨૫૯ ૨૭૮ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૫૧૫ ૫૨૦ ૩૧૯ ૨૨૪ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૧૩૨૬ ૨૨૨૩ ૧૦૫૨ ૩૨૧ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૫૮૬ ૬૧૬ ૪૦૧ ૩૦૦ 

૧૫ જામનગર ૮૨૮ ૯૩૯ ૪૮૦ ૬૧૩ 

૧૬ જૂનાગઢ ૧૪૪૪ ૧૧૭૩ ૭૫૬ ૪૨૦ 

૧૭ ખેડા ૨૬૭૧ ૨૨૪૬ ૧૩૬૬ ૩૩૪ 

૧૮ િચ્છ ૨૪૫૬ ૨૧૮૦ ૧૨૭૧ ૬૪૪ 

૧૯ મ ીસાગર ૧૧૧૬ ૧૯૬૦ ૧૬૨૨ ૨૯૨ 

૨૦ મ ેસાણા ૪૦૫૮ ૪૯૫૯ ૨૩૩૪ ૨૫૦૯ 

૨૧ મોરબી ૫૪૬ ૬૯૨ ૨૩૭ ૩૪૪ 

૨૨ નમયદા ૬૮૦ ૮૨૫ ૨૫૮ ૩૮૬ 

૨૩ નવસારી ૧૪૪૪ ૧૩૮૫ ૧૫૪૩ ૨૧ 

૨૪ પાંચમ ાલ ૧૬૪૩ ૧૬૮૩ ૫૫૩ ૫૩૭ 

૨૫ પાટણ ૨૩૯૪ ૨૦૩૭ ૧૦૫૮ ૧૪૯૫ 

૨૬ પોરબાંદર ૫૩૨ ૫૩૮ ૨૭૬ ૨૩૪ 

૨૭ રાજિોટ ૧૫૯૧ ૨૩૨૭ ૬૭૮ ૭૫૪ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૨૦૭૦ ૧૫૬૯ ૮૦૩ ૫૫૦ 

૨૯ સ રત ૨૧૨૦ ૩૭૨૫ ૧૬૦૯ ૨૮૬ 

૩૦ સ રેન્ટરનગર ૭૫૬ ૮૫૭ ૪૪૦ ૪૧૭ 

૩૧ તાપી ૧૦૨૪ ૧૦૦૧ ૬૨૯ ૭૯૪ 

૩૨ વડોદરા ૨૬૯૨ ૨૫૪૧ ૨૦૩૫ ૮૭૮ 

૩૩ વલસાડ ૧૪૦૭ ૧૪૪૯ ૧૩૬૮ ૨૯૮ 

િુલ ૫૪૪૪૩ ૬૦૩૮૭ ૩૬૪૮૧ ૨૦૩૩૮ 
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પત્રિ-૨ 

શ્રી િાજપાઇ બેં િેબલ યોજના 

૦૧-૦૮-૨૦૨૦ થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૧ 

અ.નું. વજલ્લા 
મળેલ અરજીઓ 

(પડતર સકહત) 

વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્રએ બેંિોને 
ભલામણ િરેલ અરજીઓ (પડતર 

સકહત) 

મુંજૂર િરેલ 
અરજીઓ 

નામુંજૂર િરેલ 
અરજીઓ 

૧ અમદાવાદ ૧૫૪ ૨૫ ૦ ૨૮ 

૨ અમરેલી ૧૫ ૧૦૦ ૫૭ ૧૬૨ 

૩ આણાંદ ૮૧ ૨૩ ૦ ૦ 

૪ અરવલ્લી ૪૪૦ ૧૧૫ ૦ ૧૮ 

૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ ૬૩ ૦ 

૬ ભરૂચ ૦ ૦ ૦ ૧૮૪ 

૭ ભાવનગર ૧૭૨ ૧૯ ૩૫ ૨૫૫ 

૮ બોટાદ ૩૭ ૬ ૧૦ ૫૬ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૨૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ દા ોદ ૦ ૦ ૫૭ ૬૪૯ 

૧૧ ડાાંગ ૧૯ ૪ ૦ ૦ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૪ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૮ ૪૬૪ ૧૮૯ ૯૭ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૩ ૦ ૨૦ ૩૬ 

૧૫ જામનગર ૨૨ ૩ ૩૦ ૦ 

૧૬ જૂનાગઢ ૪૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ ખેડા ૭ ૪૦૪ ૧૬૪ ૧૨ 

૧૮ િચ્છ ૦ ૧૩૨ ૪૦ ૭૪ 

૧૯ મ ીસાગર ૧૭ ૦ ૪ ૦ 

૨૦ મ ેસાણા ૪૭૭ ૨૩૧ ૦ ૦ 

૨૧ મોરબી ૧૭ ૧૧૩ ૧૬ ૨૯ 

૨૨ નમયદા ૦ ૦ ૦ ૧૭૯ 

૨૩ નવસારી ૫૯ ૩૬ ૦ ૨૭ 

૨૪ પાંચમ ાલ ૨૪૦ ૩૭૮ ૬૧ ૧૪ 

૨૫ પાટણ ૫૧ ૫૧ ૫૧ ૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૬૦ ૧૫ ૦ ૦ 

૨૭ રાજિોટ ૪૧ ૬૬૮ ૬૮ ૪૧ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૦ ૨૦૬ ૦ 

૨૯ સ રત ૧૦ ૧૦ ૧૪૫ ૮૭૮ 

૩૦ સ રેન્ટરનગર ૧૪ ૯૩ ૦ ૦ 

૩૧ તાપી ૧૨ ૯ ૯ ૨૦ 

૩૨ વડોદરા ૪૮૭ ૩૫ ૨ ૦ 

૩૩ વલસાડ ૭૦ ૨૦ ૦ ૦ 

િુલ ૨૫૬૮ ૨૯૫૪ ૧૨૨૭ ૨૭૨૮ 
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પત્રિ-૩ 

શ્રી િાજપાઇ બેં િેબલ યોજના 

૦૧-૦૮-૨૦૨૧ થી ૩૧-૦૭-૨૦૨૨ 

અ.નું. વજલ્લા 
મળેલ અરજીઓ 

(પડતર સકહત) 

વજલ્લા ઉદ્યોગ િેન્રએ બેંિોને 
ભલામણ િરેલ અરજીઓ (પડતર 

સકહત) 

મુંજૂર િરેલ  
અરજીઓ 

નામુંજૂર િરેલ  
અરજીઓ 

૧ અમદાવાદ ૫૧૭૭ ૬૧૨૪ ૨૦૧૬ ૧૧૮૮ 

૨ અમરેલી ૫૮૨ ૭૨૧ ૧૫૭ ૨૧૯ 

૩ આણાંદ ૩૭૭૫ ૩૬૭૫ ૪૭૯ ૧૪૭ 

૪ અરવલ્લી ૭૩૯૮ ૮૯૮૩ ૨૯૭૦ ૬૮૩ 

૫ બનાસિાાંઠા ૧૦૨૫૫ ૧૧૯૩૪ ૨૨૭૯ ૧૩૦ 

૬ ભરૂચ ૭૭૦ ૯૫૨ ૧૭૨ ૭૦ 

૭ ભાવનગર ૧૬૦૨ ૨૩૧૫ ૫૮૦ ૩૩૨ 

૮ બોટાદ ૩૪૯ ૩૭૭ ૧૦૦ ૭૭ 

૯ છોટાઉદેપ ર ૧૧૦૧ ૧૫૮૪ ૨૬૮ ૭૩ 

૧૦ દા ોદ ૧૩૪૬ ૧૧૩૩ ૧૨૯ ૭૧ 

૧૧ ડાાંગ ૪૫૯ ૬૮૨ ૧૪૮ ૨૪ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૪૨૮ ૫૪૬ ૧૧૧ ૧૦૫ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૧૧૮૪ ૧૭૮૦ ૫૨૨ ૧૨૪ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૫૪૫ ૬૭૭ ૧૬૦ ૫૫ 

૧૫ જામનગર ૮૯૮ ૧૦૧૮ ૩૨૧ ૧૭૪ 

૧૬ જૂનાગઢ ૯૬૦ ૧૨૦૬ ૨૧૫ ૧૧૧ 

૧૭ ખેડા ૨૦૦૪ ૧૫૬૫ ૩૬૨ ૯૧ 

૧૮ િચ્છ ૨૩૬૮ ૧૫૯૭ ૩૩૦ ૮૦ 

૧૯ મ ીસાગર ૩૯૭૬ ૩૭૩૯ ૬૬૮ ૧૧૩ 

૨૦ મ ેસાણા ૭૯૨૭ ૧૦૩૮૧ ૪૧૦૪ ૩૧૨ 

૨૧ મોરબી ૪૫૦ ૬૫૫ ૧૪૧ ૧૦૮ 

૨૨ નમયદા ૫૪૨ ૮૩૩ ૨૨ ૨૦ 

૨૩ નવસારી ૨૬૭૦ ૧૭૯૬ ૭૪૬ ૨૫૭ 

૨૪ પાંચમ ાલ ૮૦૮ ૧૪૧૩ ૧૧૮ ૫૫ 

૨૫ પાટણ ૨૧૯૨ ૨૪૯૦ ૭૭૨ ૨૪૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૫૦૯ ૭૬૯ ૧૦૯ ૧૨૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૨૦૭ ૨૩૬૩ ૩૭૨ ૧૨૧ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૧૭૧૯ ૧૯૯૯ ૪૧૩ ૨૦૬ 

૨૯ સ રત ૧૪૧૬ ૧૭૦૬ ૪૯૯ ૨૪ 

૩૦ સ રેન્ટરનગર ૭૬૫ ૧૦૦૦ ૨૦૨ ૧૪૮ 

૩૧ તાપી ૧૪૭૪ ૨૦૨૨ ૨૯૮ ૨૩૮ 

૩૨ વડોદરા ૨૦૯૯ ૨૯૧૯ ૪૬૩ ૩૩૮ 

૩૩ વલસાડ ૧૯૮૩ ૨૭૯૯ ૫૯૭ ૩૦૬ 

િુલ ૭૦૯૩૮ ૮૩૭૫૩ ૨૦૮૪૩ ૬૩૬૧ 

-------- 
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િચ્છ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લાના ડેમોમાું િાુંપ િાઢિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૦૯ (૧૯-૦૧-૨૦૨૨) શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છ અને બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર ક્યા ક્યા ડેમોમાાં િાાંપ જમા િયો છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા એિ વષયમાાં ડેમવાર િેટલો િાાંપ િાઢવામાાં આવયો, અને  

(૩) ઉક્ત બાિી ડેમોમાાં િાાંપ િાઢવાન ાં શ ાં આયોજન છે ? 

 જળસુંપવત્ત મુંત્રીશ્રી : (૦૬-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તાઃ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ની કથિકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં ૨૦ મધ્યમ કસાંચાઇ યોજના અને બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૦૨ મોટા 
ડેમ,૦૧ મધ્યમ ડેમ અને ૩૯ નાની કસાંચાઇ યોજનાઓમાાં િાાંપ જમા િયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લે એિ વષયમાાં િચ્છ કજલ્લામાાં ગજણસર મધ્યમ કસાંચાઇ યોજનામાાંિી ૭૯૨૭.૫૮ ઘ.મી. અને નરા 
મધ્યમ કસાંચાઇ યોજનામાાંિી ૯૩૨૨.૯૮ ઘ.મી. તેમજ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં દાાંતીવાડામાાંિી ૪૦૦૦૦ ઘ.મી. સીપ માાં ૩૮૩૮૭.૯૬ 
ઘ.મી. અને મ ક્તેશ્વરમાાં ૨૩૬૩૦.૬૫ ઘ.મી. િાાંપ િાઢવામાાં અવેલ છે. 

(૩) ઉક્ત બાિી ડેમોમાાં જમા િયેલ િાાંપ િાઢવાની જરૂહરયાતો અને તાાંકત્રિ વગેરે પાસાઓ ધ્યાને લઇ સરિારશ્રીની 
કવકવધ યોજનાઓ  ેઠળ િાાંપ િાઢવાન ાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાું ઝુુંબેશના સ્િરૂપે ગૌચર દબાણો દુર િરિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૧૦૦૧૪ (૩૦-૦૭-૨૦૨૧) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગ જરાત ગૌચર વયવથિાપન પોલીસી-૨૦૧૫ અન સાર કજલ્લા વ ીવટી તાંત્ર દ્વારા ગૌચર જમીન પરના દબાણો 
“ઝ ાંબેશના થવરૂપે” દૂર િરવાની જોગવાઇ છે તે  િીિત સાચી છે, 

(૨) જો  ા, તો તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ક્યા કજલ્લામાાં ઉક્ત જોગવાઇનો અમલ િરીને “ઝ ાંબેશના 
થવરૂપે” ગૌચર દબાણ દ ર િરવામાાં આવયા અને ક્યા કજલ્લાઓમાાં બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ બાિી કજલ્લાઓમાાં ઉક્ત િામગીરી ક્યારે શરૂ િરવાન ાં સરિારન ાં આયોજન છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) : (૩૦-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧)  ા,જી. 

(૨) તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ઉક્ત જોગવાઇનો અમલ િરીને “ઝ ાંબેશના થવરૂપે” ગૌચર દબાણ દ ર 

િરવાની િામગીરી ચાલ   ોય/બાિી  ોય તેવા કજલ્લાઓ નીચે મ જબ છે. 

ગૌચર દબાણ દુર િયાય હોય / દુર િરિાની 
િામગીરી ચાલુ હોય તેિા વજલ્લા  

ગૌચર દબાણ દુર િરિાના બાિી હોય તેિા 
વજલ્લા 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 

૧ અમદાવાદ ૧ અમરેલી  

૨ ભાવનગર ૨ આણાંદ 

૩ બોટાદ ૩ અરવલ્લી 

૪ ડાાંગ  ૪ બનાસિાાંઠા  

૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૫ ભરૂચ 

૬ ગાાંધીનગર ૬ છોટાઉદેપ ર 

૭ જામનગર ૭ દા ોદ 

૮ જૂનાગઢ ૮ ગીરસોમનાિ 

૯ ખેડા  ૯ મ ેસાણા  
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ગૌચર દબાણ દુર િયાય હોય / દુર િરિાની 

િામગીરી ચાલુ હોય તેિા વજલ્લા  

ગૌચર દબાણ દુર િરિાના બાિી હોય તેિા 

વજલ્લા 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ ક્રમ વજલ્લાનુું નામ 

૧૦ િચ્છ ૧૦ મોરબી  

૧૧ મ ીસાગર ૧૧ નમયદા 

૧૨ નવસારી ૧૨ પાંચમ ાલ 

૧૩ પાટણ  ૧૩ તાપી 

૧૪ પોરબાંદર   

૧૫ રાજિોટ   

૧૬ સ રેન્ટરનગર   

૧૭ સાબરિાાંઠા    

૧૮ સ રત   

૧૯ વડોદરા   

૨૦ વલસાડ   
 

(૩) િેટલાિ કિથસામાાં દબાણ સાંબાંધે સબજ્ય ડીશીયલ મેટર  ોઇ, િોટય  િેસનો કનણયય આવયેિી તિા િેટલાિ કિથસામાાં 
આન ષાાંકગિ િામગીરી પૂણય િયેિી. 

-------- 

સાબરિાુંઠા, પોરબુંદર અને રાજિોર્ વજલ્લામાું ગૌચર દબાણો રવજસ્ર્રમાું નોંધિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૪૫ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી જશુભાઇ પરે્લ (બાયડ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ ની કથિકતએ સાબરિાાંઠા, પોરબાંદર અને રાજિોટ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર દબાણ રકજથટરમાાં 
િેટલા ગૌચર દબાણો નોંધવાના બાિી છે, 

(૨) ઉક્ત દબાણો દબાણ રકજથટરમાાં ન નોંધવાના શાાં િારણો છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત ગૌચર દબાણો ક્યાાં સ ધીમાાં દબાણ રકજથટરમાાં નોંધવાન ાં આયોજન છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ નહ . 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી. 

-------- 

દાહોદ, ડાુંગ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ગૌચર દબાણો રવજસ્ર્રમાું નોંધિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૨૪૨ (૦૫-૦૮-૨૦૨૧) શ્રી િજવેસુંગભાઇ પણદા(દા ોદ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ ની કથિકતએ દા ોદ, ડાાંગ અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર દબાણ રકજથટરમાાં િેટલા 
ગૌચર દબાણો નોંધવાના બાિી છે.  

(૨) ઉક્ત દબાણો દબાણ રકજથટરમાાં ન નોંધવાના શાાં િારણો છે, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત ગૌચર દબાણો ક્યાાં સ ધીમાાં દબાણ રકજથટરમાાં નોંધવાન ાં આયોજન છે ?  

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) (૩૦-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) શૂન્ટય 
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(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત નિી. 

-------- 

અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૧૯ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી જશુભાઇ પરે્લ (બાયડ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં અરવલ્લી અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 
ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 
ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુહરયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 
િોઇ પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

ગાુંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૨૩ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી સુરેશિુમાર પરે્લ (માણસા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં ગાાંધીનગર અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં જ ે ગામોમાાં કનયત 
ધોરણિી ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 
ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 
પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

 અમદાિાદ અને બોર્ાદ વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૪૫ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધ િા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં અમદાવાદ અને બોટાદ કજલ્લામાાં જ ેગામમાાં કનયત ધોરણિી 
ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 
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પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 
ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 
પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

સુરેન્રનગર અને મોરબી વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૪૬ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા(ચોટીલા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં સ રેન્ટરનગર અને મોરબી કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 
ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૬-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 

ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 
પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.   

-------- 

રાજિોર્ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૫૦ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં રાજિોટ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 
ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર  િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૬-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 
ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 
પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૫૮ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ(ખાંભાળીયા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા અને જામનગર કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત 
ધોરણિી ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર  િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   
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(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ગામે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની 
ફળર પતા વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની 
યિાિયતા ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી 
િાયયવા ીનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

જૂનાગઢ  અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૬૬ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી હિયદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં જ ે ગામોમાાં કનયત 
ધોરણિી ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૦-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) જૂનાગઢ 

  માાંગરોળ તાલ િાના ૨ ગામો, (૧) ચોટીલીવીડી અને  

     (૨) િલ્લી 

  ગીર સોમનાિઃ એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા તેઓની િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની 
ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન 
તરીિે નીમ િરે છે. જિેી ઉક્ત કવગતે પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૭૬ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર(લાઠી): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 
ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 
વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 
ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 
પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 
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આણુંદ અને ખેડા વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૯૨ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી િાુંવતભાઇ સોઢા પરમાર (આણાંદ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં આણાંદ અને ખેડા કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી ગૌચર 

ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર  િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 

વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 

ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 

પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

ખેડા અને મકહસાગર વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૦૪ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી  િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં ખેડા અને મહ સાગર કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 

ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર  િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા 

વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 

ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો 

પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

 મકહસાગર અને િલસાડ વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૦૬ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી  અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૦/૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં મહ સાગર અને વલસાડ કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 

ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી,   

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 
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પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને  (૩)   સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ગામે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની 

ફળર પતા વગેરે ધ્યાને લઇ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂરીયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજ  િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની 

યિાિયતા ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરુરીયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી 

િાયયવા ીનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ નિી.    

-------- 

દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૧૦ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી ભાિેશભાઈ િર્ારા (ઝાલોદ): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં દા ોદ અને પાંચમ ાલ કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી 

ગૌચર ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી, 

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને (૩) ગામે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા વગેરે ધ્યાને લઈ િેટલી 

ગૌચર જમીનની જરૂહરયાત છે, તનેી માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજૂ િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને 

મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરૂહરયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િયેલ 

નિી. 

-------- 

નમયદા અને ભરૂચ વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૨૮ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જાંબ સર): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં નમયદા અને ભરૂચ કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી ગૌચર 

ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી, 

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને (૩) સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા વગેરે 

ધ્યાને લઈ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂહરયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજૂ િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 

ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરૂહરયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો પ્રશ્ન 

ઉપકથિત િયેલ નિી. 

-------- 
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સુરત અને તાપી વજલ્લામાું િૈિવલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળિિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૯૩૭ (૧૭-૧૨-૨૦૨૧) શ્રી સુનીલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં સ રત અને તાપી કજલ્લામાાં જ ેગામોમાાં કનયત ધોરણિી ગૌચર 

ઓછ ાં  છે તે ગામમાાં વૈિકલ્પિ જમીન ગૌચર તરીિે ફાળવવા પાંચાયત તરફિી કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો િરવામાાં આવી, 

(૨) આવી દરખાથત િરવાની જવાબદારી િોની િાય છે, અને 

(૩) દરખાથતો ન િરનાર જવાબદારો સામે શી િાયયવા ી િરવામાાં આવી છે ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૫-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ પણ ન ીં. 

(૨) અને (૩) સાંબાંકધત ગ્રામ પાંચાયતે ઢોરોની સાંખ્યા, આજ બાજ  જાંગલ કવથતારની ઉપલકબ્ધ, જમીનની ફળર પતા વગેરે 

ધ્યાને લઈ િેટલી ગૌચર જમીનની જરૂહરયાત છે, તેની માાંગણી િલેક્ટરશ્રી સમક્ષ રજૂ િરવાની ર ે છે, અને તે માાંગણીની યિાિયતા 

ચિાસી િલેક્ટરશ્રીને મળેલ િાયદાિીય સત્તા અન્ટવયે જરૂહરયાત મ જબની જમીન ગૌચર જમીન તરીિે નીમ િરે છે. જિેી િાયયવા ીનો પ્રશ્ન 

ઉપકથિત િયેલ નિી. 

-------- 

ખેડા, મહેસાણા અને આણુંદ વજલ્લામાું તલાર્ી િમ મુંત્રીની ખાલી જગ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૬૬ (૦૫-૦૮-૨૦૨૨) શ્રી ઇન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ની કથિકતએ ખેડા, મ ેસાણા અને આણાંદ કજલ્લાઓમાાં તલાટી િમ માંત્રીશ્રીના િ લ માંજૂર 

મ ેિમ સામે કજલ્લાવાર િેટલી જગ્યાઓ ભરેલી છે અને િેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સરિારે શી િાયયવા ી િરી ? 

પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૯-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ની કથિકતએ ખેડા, મ ેસાણા અને આણાંદ કજલ્લાઓમાાં તલાટી િમ માંત્રીશ્રીના િ લ માંજૂર 

મ ેિમ સામે કજલ્લાવાર માંજૂર, ભરેલ તિા ખાલી જગ્યાની કવગતો નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ વજલ્લો મુંજૂર ભરેલ ખાલી 

૧ ખેડા ૩૭૩ ૨૪૦ ૧૩૩ 

૨ મ ેસાણા ૪૯૨ ૩૨૬ ૧૬૬ 

૩ આણાંદ ૩૭૮ ૨૩૨ ૧૪૬ 

(૨) ગ જરાત પાંચાયત સેવા પસાંદગી માંડલ દ્વારા તા.૦૫-૦૧-૨૦૨૨ના રોજની જા ેરાત ક્રમાાંિઃ ૧૦/૨૦૨૧-૨૨ િી 

રાજ્યમાાં ખાલી ર ેલી તલાટી િમ માંત્રીશ્રીઓની જગ્યાઓ સીધી ભરતીિી ભરવા માટે જા ેરાત આપેલ છે. 

-------- 

તાપી અને િલસાડ વજલ્લામાું શૂન્ય ગૌચર 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૫૫૩ (૦૯-૦૯-૨૦૨૧) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ની કથિકતએ તાપી અને વલસાડ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િેટલા ગામોમાાં કબલિ લ ગૌચર નિી 

અિવા શૂન્ટય ગૌચર છે,  

(૨) આ ગામોમાાં ગૌચર શૂન્ટય િવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) શૂન્ટય ગૌચર સામે ખૂટતા ગૌચરની ફાળવણી ક્યાાં સ ધીમાાં િરવામાાં આવનાર છે ?  
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મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તાપી-૭૩ ગામોમાાં  

  વલસાડ-૨૫૦ ગામોમાાં 

(૨) તાપી (૧)  ઉિાઉ જળાશય યોજના અમલમાાં આવવાિી ગામો કવથિાકપત િયેલ  ોઈ તિા ઉિાઈ 
જળાશયમાાં ગામો ડૂબાણમાાં જવાિી. 

   (૨) પ્રોજકે્ટ એહરયા અને જાંગલ કવથતાર  ોવાિી. 

   (૩) પ ેલાિી ગૌચર જમીન ઉપલબ્ધ ન  ોવાિી.  

  વલસાડ- શરૂઆતિી જ શૂન્ટય ગૌચર છે.   

(૩) કજલ્લા પાંચાયત/તાલ િા પાંચાયત દ્વારા માાંગણી રજૂ િયેલ નિી. આિી,  ાલ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાું રોડમાું િપાત જતી જમીનનુું િળતર  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૫૯૪ (૦૮-૦૩-૨૦૨૨) ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં મ ેસાણા કજલ્લાના કવસનગર તાલ િાના ઈયાસરા ગામની રોડમાાં 

િપાત જતી જમીનન ાં પૂરત ાં વળતર આપવા અાંગેની િેટલી ફહરયાદો સરિારને મળી, અને 

(૨) ઉક્ત મળેલ ફહરયાદો અન્ટવયે ક્યારે શી િાયયવા ી િરી ?  

મહેસૂલ મુંત્રીશ્રી : (૦૮-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષયમાાં મ ેસાણા કજલ્લાના કવસનગર તાલ િાના ઈયાસરા ગામની રોડમાાં 
િપાત જતી જમીનન ાં પૂરત ાં વળતર આપવા અાંગે ૧ ફહરયાદ મળી છે. 

(૨) મોજ.ે ઈયાસરા તા.કવસનગર, કજ.મ ેસાણાના સવે નાંબરઃ ૧૮૫ (જ ના સવે નાં.૨૭૭-અ) ની જમીન રોડમાાં િપાત 
િયેલ જમીનના વળતર બાબતની અરજદારશ્રી અમરકસાં  ચાંદનકસાં ની રજૂઆત િલેક્ટરશ્રી, મ ેસાણાના તા.૧૧-૦૩-૨૦૨૦ના 
પત્રિી િાયયપાલિ ઈજનેરશ્રી, માગય અને મિાન કવભાગ (પાંચાયત), મ ેસાણાને તિા ખાસ જમીન સાંપાદન અકધિારીશ્રી નાં.૧, 
મ ેસાણાને તાત્િાકલિ કનયમોન સારની તપાસ િરી ઘટતી િાયયવા ી િરવા જણાવેલ છે.  

------- 

રાજ્યમાું કિન્નરો મારે્ ‘‘ગરીમા ગૃહ’’ બનાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૩૯૪ (૦૧-૦૮-૨૦૨૨) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કિન્નરો માટે કજલ્લાવાર િેટલા ‘‘ગરીમા ગૃ ’’ બનાવવાની જરૂર છે, અને 

(૨) ઉક્ત ‘‘ગરીમા ગૃ ’’ ક્યાાં સ ધીમાાં બનાવવાન ાં આયોજન છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા મુંત્રીશ્રી : (૧૨-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) એિ 

(૨) સામાકજિ ન્ટયાય અને અકધિારીતા માંત્રાલય, ભારત સરિાર દ્વારા િોમ્ય નીટી બેઈઝ ઓગેનાઈઝેશન (CBO) લક્ષ્ય 
ટરથટ, વડોદરાની અમલીિરણ સાંથિા તરીિે પસાંદગી િરી (એિ) ‘‘ગરીમા ગૃ ’’ વડોદરા ખાતે બનાવવામાાં આવય ાં છે.  

-------- 

રાજ્યમાું િીજ દર િધારિા મારે્ની દરખાસ્તો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૪૬ (૨૩-૦૬-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય ઉજાય મુંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૮-૦૫-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં રાજ્ય સરિારને િોના દ્વારા વીજ દર વધારવા માટેની િેટલી 
દરખાથતો મળી,  
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(૨) તે અન્ટવયે ક્યારે અને િેટલો વીજ દર વધારવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ  ાલના વીજ દરમાાં ઘટાડો િરવા માટે સરિારન ાં િોઈ આયોજન છે િે િેમ ?  

ઉજાય મુંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૨૮-૦૫-૨૦૨૨ની કથિકતએ, રાજ્ય સરિારને છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં િોઈપણ વીજ િાંપનીને વીજ દર વધારવા 

માટેની દરખાથત િરેલ નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) નામ.ગ જરાત કવદ્ય ત કનયત્રાંિ આયોગ સમક્ષ દર વષે વીજ દરો નક્કી િરવા માટે વીજ િાંપનીઓ દ્વારા દરખાથતો રજૂ 

િરવામાાં આવે છે. સદર દરખાથતોની કવવેિપૂણય તપાસ અને ચિાસણી િરી નામ. આયોગ દ્વારા દર વષે વીજ દર નક્કી િરવામાાં આવે 

છે. આ ચિાસણી માટેની જોગવાઈ નામ.ગ જરાત કવદ્ય ત કનયાંત્રિ આયોગ (બ  વષીય પ્રશ લ્િ) કવકનયમો, ૨૦૧૬માાં દશાયવેલ છે. નામ. 

આયોગ દ્વારા તમામ વીજ િાંપનીઓના આવિ અને ખચયની ચિાસણી તેમના વાકષયિ અ ેવાલને ધ્યાનમાાં રાખીને િરવામાાં આવે છે. 

સાંપૂણય તપાસ અને ચિાસણી િયાય પછી નામ. આયોગ દ્વારા આ વીજ િાંપનીઓ માટેના દર નક્કી િરવામાાં આવે છે. નામ. આયોગ દ્વારા 

દર વષે ટેહરફ ઓડય ર બ ાર પાડવામાાં આવે છે જમેાાં આ સાંપૂણય પ્રહક્રયા દશાયવેલ  ોય છે.  

વીજ પ રવઠો પૂરો પાડવા માટે િતા વીજ ખરીદ ખચયમાાં ઘટાડો િરવા નીચે મ જબના પગલાાંઓ લેવામાાં આવે છે. 

૧. જ ેતે હદવસની વીજ માાંગને ધ્યાનમાાં લઈ વીજ પ રવઠો મેળવવા માટે મેરીટ ઓડય રના કસધ્ધાાંતને અમલમાાં મ િેલ છે. 

જ ેમ જબ, વીજ મિિની માકલિી નહ  પરાંત  તેના વેરીએબલ ચાજયને ધ્યાનમાાં લઈ એટલે િે સૌિી સથતા વીજ મિિને પ્રિમ અને 

ત્યારબાદ તેનાિી મોંઘા એ રીતે વીજ માાંગને પૂરી િરવા માટે પ રવઠો મેળવી વીજ ખરીદ ખચય ઘટાડવામાાં આવે છે.  

 ૨. વીજ માાંગ અને પ રવઠાને ધ્યાનમાાં લઈ થપધાયત્મિ કબહડાંગની પ્રહક્રયા  ાિ ધરી ટૂાં િાિી મધ્યમ ગાળાના વીજ ખરીદ 

િરાર અાંતગયત વીજ પ રવઠો મેળવવામાાં આવે છે.  

૩. કવન્ટડ તિા સોલાર જવેા નૈસકગયિ સ્ત્રોતો આધાહરત વીજ મિિોના વીજ દર સરખામણીએ ઓછા  ોવાિી, કવન્ટડ 

અને સોલાર આધાહરત વીજ મિિોમાાંિી થપધાયત્મિ કબહડાંગની પ્રહક્રયા દ્વારા લાાંબા ગાળાના વીજ ખરીદ િરાર અાંતગયત મ ત્તમ વીજ 

પ રવઠો મેળવવામાાં આવે છે.  

-------- 

રાજ્યમાું અુંગત િાહન ઉપર બોડય  મૂિિા અથિા હોદ્દો લખિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૩૮ (૧૮-૦૬-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા) : માનનીય િાહન વ્યિહાર મુંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં સરિારી વા ન કસવાય અાંગત વા ન ઉપર સરિારી 

િમયચારીઓ/અકધિારીઓ તેમના વા ન ઉપર બોડય  મ િવાના અિવા નાંબર પ્લેટ ઉપર પોતાનો  ોદ્દો લખેલ િેટલા વા ન પિડાયા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા િમયચારી/અકધિારીઓ પાસેિી દાંડ વસ લાયો, અને 

(૩) આવી પ્રવૃકત્ત બાંધ િાય તે માટે સરિારે શી િાયયવા ી િરી ? 

િાહન વ્યિહાર મુંત્રીશ્રી  : (૨૯-૦૮-૨૦૨૨) 

(૧) ૫૧ 

(૨) ૫૧ 

(૩) િાહન વ્યિહાર િવમશ્નરશ્રીની િચેરી દ્વારા િરિામાું આિેલ િામગીરી 

 વા ન ઉપર બોડય  મ િવાના અિવા નાંબર પ્લેટ ઉપર પોતાનો  ોદ્દો પ્રદકશયત િરવો એ ગ જરાત મોટર વા ન કનયમો-

૧૯૮૯ના કનયમ-૧૨૫  ેઠળની જોગવાઈ કવરૂધ્ધન ાં છે. તેમજ િેન્ટરીય મોટર વા ન અકધકનયમ-૧૯૮૮ની િલમ-

૧૭૭  ેઠળ દાંડને પાત્ર ગ ન્ટ ો છે. 

 રાજ્યમાાં વા નો ઉપર અનકધિૃત રીતે પ્રદકશયત િરવામાાં આવતા લખાણો બાબતે ગૃ  કવભાગ દ્વારા તા.૦૬-૦૨-

૨૦૦૦ના રોજ પહરપત્ર ક્રમાાંિઃ એમવીઆર/૧૮૨૦૦૦-૧૬૦/ખ બ ાર પાડેલ છે. 
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 આ પહરપત્રના આધારે મોટર વા ન ખાતા દ્વારા તા.૧૬-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રિી અનકધિૃત રીતે પ્રદકશયત િરવામાાં 

આવતા લખાણો ધરાવતા ખાનગી વા નો સામે િાયદેસરના પગલાાં લેવા જરૂરી િાયયવા ી િરવા રાજ્યની તમામ 
આર.ટી.ઓ./એ.આર.ટી.ઓ. િચેરીને સૂચના આપવામાાં આવેલ છે. જ ેઅન્ટવયે રાજ્યમાાં ૫૮ ચેિપોઈન્ટટ ૫૨ 
૨૪x૭ રાઉન્ટડ ક્લોિ એન્ટફોસયમેન્ટટની િામગીરી િરવામાાં આવે છે.  

ગૃહ વિભાગ દ્વારા િરિામાું આિેલ િામગીરી  

આવી પ્રવૃકત્તઓ અટિાવવા સારૂ ખાનગી વા નોમાાં સરિારી િમયચારી/અકધિારીઓ તેમના વા નો ઉપર બોડય  
મ િવાના અિવા નાંબર પ્લેટ ઉપર પોતાનો  ોદ્દો લખેલ  ોય તેવા વા ન ચાલિો મળી આવયેિી તેઓની સામે 
િાયદેસરની િાયયવા ી િરવામાાં આવે છે. 

--------  

રાજ્યમાું નિીન િાહન લાયસન્સ આપિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૫૮ (૨૮-૦૭-૨૦૨૨) શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (મ  ધા): માનનીય િાહન વ્યિહાર મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૦૧-૦૭-૨૦૨૨ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષયમાાં િેટલા વયકિતઓને નવા ડર ાઈવીંગ લાયસન્ટસ 
આપવામાાં આવયા અને િેટલા વયકક્તઓને લાયસન્ટસ આપવાના બાિી છે,  

(૨) ક્યા િારણોસર ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા એિ વષયિી લાયસન્ટસ આપવામાાં કવલાંબ િરવામાાં આવી રહ્યો છે, અને 

(૩) ડર ાઈવીંગ લાઈસન્ટસ માટેની પડતર અરજીઓનો કનિાલ િેટલા સમયમાાં િરવામાાં આવશે ? 

િાહન વ્યિહાર મુંત્રીશ્રી  : (૧૯-૦૯-૨૦૨૨) 

(૧) તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૯ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૨ સ ધી ૪૫,૭૧,૬૮૦ લાયસન્ટસ ઈથય  િરેલ છે. 

(૨) થમાટયિાડય  ડર ાઈવીંગ લાયસન્ટસમાાં વપરાતી સેમી િન્ટડક્ટર ચીપની વૈકશ્વિ અછતના િારણે અરજદારોને તેઓના 
થમાટયિાડય  ડર ાઈવીંગ લાયસન્ટસ સમયસર મળેલ ન  તા. વધ માાં જણાવવાન ાં િે આવનાર સમયમાાં QR Code આધાહરત ડર ાઈવીંગ લાયસન્ટસ 
અરજદારોને ઉપલબ્ધ િરાવવામાાં આવનાર છે જનેી ટેન્ટડર પ્રહક્રયા િરી એજન્ટસી પસાંદગીની િામગીરી પૂણય િયેલ છે. તિા QR Code 

Driving license printing and dispatch ની િામગીરી સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૨ માસમાાં શરૂ િનાર છે.  

(૩) તમામ બાિી ર ેલ અરજદારોને તેઓના થમાટયિાડય  ડર ાઈવીંગ લાયસન્ટસ તા.૧૫-૧૦-૨૦૨૨ સ ધીમાાં પ ોંચાડવામાાં 
આવશે.  

-------- 

મકહલા અને બાળ વિિાસ વિભાગ મારે્ બજરે્માું જોગિાઈ  

અતારાાંકિતઃ ૧૧૬૧૦ (૧૫-૦૩-૨૦૨૨) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) મહ લા અને બાળ કવિાસ કવભાગ માટે નાણાાંિીય વષય ૨૦૧૯-૨૦ અને ૨૦૨૦-૨૧માાં વષયવાર િેટલી રિમની 
બજટેમાાં જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ,  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વષયવાર તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ની કથિકતએ િેટલી રિમ ફાળવવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત ફાળવેલ રિમ પૈિી ઉક્ત વષયવાર િેટલી રિમ વપરાઈ અને િેટલી રિમ ક્યા િારણોસર વણવપરાયેલ ર ી ?  

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી  : (૦૯-૦૬-૨૦૨૨) 

(૧) (અ)  કનયામિશ્રી, (આઈસીડીએસ) મહ લા અને બાળ કવિાસની િચેરી 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૨૪૨૧૩૯.૫૮ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૪૮૬૮૩.૯૯  
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  (બ)  કનયામિશ્રી, (મહ લા કવાંગ) િકમશનરશ્રી,  મહ લા અને બાળ કવિાસની િચેરી 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૬૦૫૪૫.૧૩ 

૨૦૨૦-૨૧ ૬૧૭૫૨.૬૭  

  (િ)  મહ લા આકિયિ કવિાસ કનગમ 
(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૧૯૮૧.૯૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૨૪૦.૧૦   

  (ડ)  ગ જરાત રાજ્ય મહ લા આયોગ  

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૮૦૦.૪૮ 

૨૦૨૦-૨૧ ૮૩૮.૪૮   

  (ઈ)  મહ લા અને બાળ કવિાસ કવભાગ (કવભાગ ખ દ)  

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૮૯૧.૭૬ 

૨૦૨૦-૨૧ ૫૭૨.૫૬   

  (એફ)  જને્ટડર હરસોસય સને્ટટર  

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૬.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૧૬.૦૦  

  (જી)  સમાજ િલ્યાણ બોડય   

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ  

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૭.૫૯ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૫૦.૩૪   

(૨) (અ) કનયામિશ્રી, (આઈસીડીએસ) મહ લા અને બાળ કવિાસની િચેરી 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૪૨૧૩૯.૫૮ ૨૩૪૦૦૦.૮૯ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૪૮૬૮૩.૯૯ ૨૬૭૨૦૯.૭૬ 
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  (બ) કનયામિશ્રી, (મહ લા કવાંગ) િકમશનરશ્રી, મહ લા અને બાળ કવિાસની િચેરી 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૬૦૫૪૫.૧૩ ૫૬૨૪૪.૦૪ 

૨૦૨૦-૨૧ ૬૧૭૫૨.૬૭ ૧૩૫૨૫૪.૩૩  

  (િ) મહ લા આકિયિ કવિાસ કનગમ 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૯૮૧.૯૦ ૧૪૨૭.૪૪ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૨૪૦.૧૦ ૯૮૦.૦૦  

   

(ડ) ગ જરાત રાજ્ય મહ લા આયોગ 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૮૦૦.૪૮ ૭૯૪.૭૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૮૩૮.૪૮ ૭૫૪.૮૩  

  (ઈ) મહ લા અને બાળ કવિાસ કવભાગ (કવભાગ ખ દ) 

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૮૯૧.૭૬ ૭૫૩.૭૪ 

૨૦૨૦-૨૧ ૫૭૨.૫૬ ૩૯૧.૦૦  

  (એફ) જને્ટડર હરસોસય સને્ટટર  

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૬.૦૦ ૭૭.૩૪ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૧૬.૦૦ ૬૯.૯૩  

  (જી) સમાજ િલ્યાણ બોડય   

(રૂ.લાખમાું)  

િિય બજરે્ જોગિાઈ ૩૧-૧૨-૨૦૨૧એ ફાળિેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૭.૫૯ ૧૧૬.૦૫ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૫૦.૩૪ ૧૦૭.૪૪  

 (૩) (અ) કનયામિશ્રી, (આઈસીડીએસ) મહ લા અને બાળ કવિાસની િચેરી  

(રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૨૩૪૦૦૦.૮૯ ૨૩૩૨૯૬.૭૧ ૭૦૪.૧૮ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૬૭૨૦૯.૭૬ ૨૬૭૦૮૫.૫૯ ૧૨૪.૧૭ 
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વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

(૧) વષય-૨૦૧૯-૨૦  

 સબલા યોજનાના લાભાિીઓની સાંખ્યામાાં ઘટાડો િવાિી 

 કપ્ર-થિ લ િીટની ખરીદી માટેની ટેન્ટડર પ્રહક્રયા પૂણય ન િવાિી 

 િોરોના મ ામારીમાાં લોિડાઉન િતા વા ન વયવ ાર સેવા બાંધ  ોવાિી ગણવેશ-સાડી તેમજ આધર એનરોલ્મેન્ટટ 

િીટની ડીલીવરી ૩૧-૦૩-૨૦૨૦ સ ધીમાાં મળી શિે તેમ શક્ય ન  ોઈ  

 પૂણાય િીટની ખરીદીમાાં કવલાંબ િતા તેમજ વ ીવટી માંજૂરી મોડેિી મળી  ોઈ પ્રિમ છ માસમાાં ખચય ન િયેલ  ોઈ 

 પોષણ સવે અાંગેની ટેન્ટડર પ્રહક્રયા પૂણય ન િવાિી 

 થપેકસહફિ ઈલેિટર ોકનક્સ આઈટમ GEM પોટયલ પર ઉપલબ્ધ ન  ોઈ ખરીદી શક્ય ન બનેલ  ોઈ  

 નાણાાંિીય વષય દરકમયાન િ લ-૧૧૨ ઘોહડયાઘર િેન્ટરો બાંધ િવાિી  

 થમાટયફોન અને ગ્રોિ મોનીટરીંગ ડીવાઈસના નીચા ભાવો ટેન્ટડરમાાં માંજૂર િતા 

 ભાડાના મિાનમાાં િાયયરત આાંગણવાડી િેન્ટરો રાજ્ય સરિાર દ્વારા કનકમયત આાંગણવાડી િેન્ટરોમાાં કશફટ િરવાિી. 

 (૨) વષય-૨૦૨૦-૨૧  

 સબલા યોજનાના લાભાિીઓની સાંખ્યામાાં ઘટાડો િવાિી 

 િેન્ટર પ રથિૃત યોજનાના િોમ્પોનન્ટટમાાં ભારત સરિાર દ્વારા ગ્રાન્ટટ રીલીઝ િરવામાાં ન આવતા 

 કપ્ર-થિ લ િીટની ખરીદી માટેની ટેન્ટડર પ્રહક્રયા પૂણય ન િવાિી 

 ફકનયચર અને ફલેક્ષી ફાંડની ગ્રાન્ટટની APIP માાં માંજૂરી ન મળવાિી 

 િ લ-૮૩ ઘોડીયાઘર માટે જોગવાઈ િરેલ પરાંત  તેિી ઓછા ઘોડીયાઘર િાયયરત ર ેલ  ોઈ 

 રાષ્ટ્ર ીય પોષણ અકભયાન  ેઠળની પ્રોજકે્ટ િો-ઓડીનેટરની જગ્યાઓ ખાલી ર ેતા  

 િોકવડ-૧૯ ને િારણે તાલીમ િાયયક્રમો તિા આાંગણવાડી િેન્ટરો બાંધ ર ેતા 

 પોષણ સવે અાંગેની િામગીરી સામાન્ટય વ ીવટ કવભાગ દ્વારા રી ઓફ િોથટ િરી આપવામાાં આવતા 

 િોકવડ-૧૯ ને િારણે ખરીદી અાંગેની િરિસરની સૂચનાઓ અમલમાાં  ોઈ   

(બ) કનયામિશ્રી, (મહ લા કવાંગ) િકમશ્નરશ્રી, મહ લા અને બાળ કવિાસની િચેરી  

(રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૫૬૨૪૪.૦૪ ૫૫૭૬૫.૧૯ ૪૭૮.૮૫ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૩૫૨૫૪.૩૩ ૧૩૪૯૧૨.૪૦ ૩૪૧.૯૩  

વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

 વષય-૨૦૧૯-૨૦ 

 (૧) બજટે જોગવાઈ િરતા હરવાઈઝ બજટેમાાં જોગવાઈ ઓછી િરવામાાં આવેલ છે. મળેલ ગ્રાન્ટટ સામે ૯૯.૧૫ % જટેલો 

ખચય િવા પામેલ છે. રૂ.૪૭૮.૮૫ લાખ બચત ર ેવા પામેલ છે. અસામાન્ટય પહરકથિકતને િારણે (િોવીડ-૧૯) યોજનાના ઓછા 

અમલીિરણના િારણે કનયત િયેલ િાયયક્રમોન ાં આયોજન િઈ શિેલ ન  ોય રિમ બચત ર ેવા પામેલ છે. 

 વષય-૨૦૨૦-૨૧ 

 મ ળ બજટે જોગવાઈ િરતાાં વધ  રિમનો ખચય િવા પામેલ છે. જિેી વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટટ અાંગેનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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(િ) મહ લા આકિયિ કવિાસ કનગમ  

  (રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૪૨૭.૪૪ ૧૪૨૭.૪૪ ૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૯૮૦.૦૦ ૯૩૯.૨૯ ૪૦.૭૧  

વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

 વષય-૨૦૧૯-૨૦ 

 ફાળવેલ રિમની સામે પૂરે પૂરો ખચય િવા પામેલ છે. જિેી વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટટ અાંગેનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 વષય-૨૦૨૦-૨૧ 

 ફાળવેલ રિમની સામે ૯૩૯.૨૯ લાખ ખચય િયેલ છે. અને રૂ. ૪૧.૭૧ લાખ બચત ગ્રાન્ટટ જટેલી યોજનાિીય ઓછી િામગીરી 

િવાિી વણવપરાયેલ ર ેલ છે. 

(ડ) ગ જરાત રાજ્ય મહ લા આયોગ  

(રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૭૯૪.૭૦ ૭૯૨.૯૫ ૧.૭૫ 

૨૦૨૦-૨૧ ૭૫૪.૮૩ ૭૫૨.૩૨ ૨.૫૨  

વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

 વષય-૨૦૧૯-૨૦ 

 WCD-7 માાં ઉક્ત વષયમાાં અકધિારી/િમયચારીની જગ્યા ખાલી ર ેવાિી તિા અમ િ જગ્યા આઉટસોસયિી ભરવાિી રૂ.૧.૭૫ 

લાખની બચત ર ેવા પામેલ છે.  

 વષય-૨૦૨૦-૨૧ 

 WCD-7 માાં ઉક્ત વષયમાાં અકધિારી/િમયચારીની જગ્યા ખાલી ર ેવાિી તિા અમ િ જગ્યા આઉટયસોસયિી ભરવાિી રૂ.૨.૫૧ 

લાખની બચત ર ેવા પામેલ છે.  

(ઈ) મહ લા અને બાળ કવિાસ કવભાગ (કવભાગ ખ દ)   

(રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૭૫૩.૭૪ ૭૩૧.૭૪ ૨૨.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૩૯૧.૦૦ ૨૫૮.૪૨ ૧૮૪.૮૬ 

વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

 વષય-૨૦૧૯-૨૦ 

 કવભાગની વગય-૧ વગય-૨ અને વગય-૩ની જગ્યાઓ નહ  ભરવાને િારણે રૂ.૭૫૩૭૪ લાખ ફાળવેલ રિમમાાંિી રૂ.૨૨.૦૦ 

લાખની રિમ વણવપરાયેલ ર ેલ  તી. 
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 વષય-૨૦૨૦-૨૧ 

 કવભાગના માંજૂર મ ેિમની વગય-૧, વગય-૨ અને વગય-૩ ની જગ્યાઓ નહ  ભરવાને િારણે તિા િોવીડ-૧૯ ના િારણે 

રૂ.૩૯૧.૦૦ લાખ ફાળવેલ રિમમાાંિી રૂ.૧૮૪.૮૬ લાખની રિમ વણવપરાયેલ ર ેલ  તી.  

(એફ) જને્ટડર હરસોસય સને્ટટર 

(રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૭૭.૩૪ ૭૪.૩૪ ૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૬૯.૯૩ ૬૯.૦૦ ૦ 

વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

 વષય-૨૦૧૯-૨૦ 

 જને્ટડર હરસોસય સને્ટટર અાંતગયત િરવાની િતી તાલીમો િન્ટવરજન્ટસિી િરવામાાં આવતા તેમજ માટે સરિારશ્રી તરફિી માંજૂરી ન 

મળતા તેમજ જને્ટડર હરસોસય સેન્ટટરમાાં ડાયરેક્ટર ચાજયમાાં  ોવાિી પગાર બચત ર ેતા.  

વષય – ૨૦૨૦-૨૧ 

 જને્ટડર હરસોસય સને્ટટર અાંતગયત િરવાની િતી તાલીમો િન્ટવરજન્ટસિી િરવામાાં આવતા તેમજ િોરોના મ ામારીના િારણે અને 

તાલીમો િરવામાાં આવેલ ન  ોવાિી તેમજ જને્ટડર હરસોસય સેન્ટટરમાાં ડાયરેક્ટર ચાજયમાાં  ોવાિી પગાર બચત ર ેતા.  

 (જી) સમાજ િલ્યાણ બોડય   

(રૂ.લાખમાું) 

િિય ફાળિેલ રિમ િપરાયેલ રિમ િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૬.૦૫ ૧૧૬.૦૫ ૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૧૦૭.૪૪ ૧૦૭.૪૪ ૦ 

વણવપરાયેલ રિમના િારણો નીચે મ જબ છે.  

વષય - ૨૦૧૯-૨૦ 

ફાળવેલ રિમની સામે પૂરે પૂરો ખચય િવા પામેલ છે. જિેી વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટટ અાંગેનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

વષય - ૨૦૨૦-૨૧ 

ફાળવેલ રિમની સામે પૂરે પૂરો ખચય િવા પામેલ છે. જિેી વણવપરાયેલ ગ્રાન્ટટ અાંગેનો પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 
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અતારાુંકિત યાદીમાું સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુું નામ પ્રશ્ન ક્રમાુંિ િુલ 

૧ િૃકષ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સ િાર કવભાગ ૯૮૮૮, ૧૦૨૦૬, ૧૧૪૩૨  ૩ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ ૧૧૫૫૧, ૧૧૬૨૩, ૧૧૬૨૪, ૧૧૬૩૩, ૧૧૬૩૪, ૧૧૬૪૫ ૬ 

૩ 
અન્ન, નાગહરિ પ રવઠા અને ગ્રા િોની 
બાબતોનો કવભાગ  

૧૧૨૩૮, ૧૧૫૫૮, ૧૧૫૬૧, ૧૧૫૬૩, ૧૧૫૬૪, ૧૧૫૬૯, 
૧૧૫૭૧, ૧૧૫૭૪ 

૮ 

૪ વન અને પયાયવરણ કવભાગ ૯૮૩૩, ૧૦૫૬૪, ૧૧૨૭૬, ૧૧૪૭૫ ૪ 

૫ આરોગ્ય અને પહરવાર િલ્યાણ કવભાગ 
૧૦૭૮૧, ૧૦૮૨૮, ૧૧૧૮૫, ૧૧૧૯૩, ૧૧૧૯૪, ૧૧૨૦૦, 
૧૧૬૦૭, ૧૧૬૫૦, ૧૧૬૫૧, ૧૧૬૫૨ 

૧૦ 

૬ ગૃ  કવભાગ ૧૧૦૮૮, ૧૧૫૯૫ ૨ 

૭ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ  ૧૧૬૬૮ ૧ 

૮ 
નમયદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પ રવઠા અને 
િલ્પસર કવભાગ 

૧૧૨૦૯ ૧ 

૯ 
પાંચાયત, ગ્રામ ગૃ  કનમાયણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ 

૧૦૦૧૪, ૧૦૧૪૫, ૧૦૨૪૨, ૧૦૮૧૯, ૧૦૮૨૩, ૧૦૮૪૫, 
૧૦૮૪૬, ૧૦૮૫૦, ૧૦૮૫૮, ૧૦૮૬૬, ૧૦૮૭૬, ૧૦૮૯૨, 
૧૦૯૦૪, ૧૦૯૦૬, ૧૦૯૧૦, ૧૦૯૨૮, ૧૦૯૩૭, ૧૧૬૬૬ 

૧૮ 

૧૦ મ ેસૂલ કવભાગ ૧૦૫૫૩, ૧૧૫૯૪ ૨ 

૧૧ સામાકજિ ન્ટયાય અને અકધિારીતા કવભાગ  ૧૧૩૯૪ ૧ 

૧૨ ઉજાય અને પેટર ોિેમીિલ્સ કવભાગ  ૧૧૬૪૬ ૧ 

૧૩ બાંદરો અને વા ન વયવ ાર કવભાગ  ૧૧૬૩૮, ૧૧૬૫૮ ૨ 

૧૪ મહ લા અને બાળ કવિાસ કવભાગ  ૧૧૬૧૦ ૧ 

  િુલ ૬૦ 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મ રણાલય, ગાાંધીનગર. 



����� ��	
�� ������� 
����
��� ��, ���� 

�����
, ��.���� ���� ��
, ���� 

���-!"($) &� '(�� ���
��)$� *+,-
� 

.�/�0�$ 

 

�.��. ���
��)$� *+ 

1���$ 

0�.��. ��� �.�/� .�/� 

2 2234� � 
	������ ������ 

����5��, &,6, 
0.�0�7 ����5� 0.�0�7� ����5� 

� 228�4 4 *+ 9�:-� ;0���� $�
<, ;0������ $�
<, 

4 228�3 3 
	��� 9�:-4�� $,=$��� 

;�>� $,7��� �,?� 
@ 
A૯,"�,����/- A૯,"�,���/- 

3 22843 A 
	��� 9�:-4�� $,=$��� 

;�>� $,7��� �,?� 
@ 
A૯,"�,����/- A૯,"�,���/- 

A 2283A 8 
������ �D�5��, 

���E��
 

5� FGHI���& 

0
��
 

5� FGHI���& 

0
��
 (�&���) 

 

************************ 




