


 

બાવીસમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૨/૦૨/૨૦૧૯ 
 

ચૌદમી ગુજરાત વવધાનસભા 
ત્રીજુ સત્ર - ૨૦૧૯ 
અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

 

 

િચ્છ વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૧૯ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરરયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િચ્છ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરીલીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગલીઝ 

૧ ભુજ ૧૭૪ ૧ 

૨ નખત્રાણા ૮૬ ૨ 

૩ લખપત ૨૧ ૧૧ 

૪ અબડાસા ૮૧ ૬ 

૫ માાંડવી ૨૨૧ ૪ 

૬ રાપર ૮૫ શૂન્ય 

૭ અાંજાર ૧૪૦ શૂન્ય 

૮ ગાાંધીધામ ૫ શૂન્ય 

૯ ભચાઉ ૨૦ શૂન્ય 

૧૦ મુન્રા ૪૪ શૂન્ય 

િુલ ૮૭૭ ૨૪ 

(૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૨૩-૦૧-૧૪ ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૨ ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

શૂન્ય શૂન્ય 

એચબી-૭૦૬-૧ 
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ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૩ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૦૬-૧૧-૧૫, ૦૭-૧૧-૧૫, 
૦૨-૦૬-૧૬, ૦૬-૦૬-૧૬, 
૨૦-૦૬-૧૬, ૨૫-૦૬-૧૬, 
૨૮-૦૬-૧૬, ૨૯-૦૬-૧૬, 

૩૦-૦૬-૧૬ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૪ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૦૩-૦૭-૧૬, ૦૪-૦૭-૧૬ ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૫ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

શૂન્ય શૂન્ય 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ.લાખમાાં 

૩૬ ગેરિાયદેસર ખનન ૧૮,૦૨૦.૨૭ 

(૪) િોઇ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

પાટણ વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૫ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

સાાંતલપુર ૧૩ શૂન્ય 

સમી ૭ શૂન્ય 

હારીજ ૧ શૂન્ય 

ચાણથમા ૧ શૂન્ય 

પાટણ ૪ શૂન્ય 

કસધ્ધપુર ૩૫ શૂન્ય 

(૨)  

વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-   -૨૦૧૩ િી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 
તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૪, 
તા.૨૭-૦૮-૨૦૧૪, 
તા.૧૯-૧૨-૨૦૧૪, 
તા.૨૩-૧૨-૨૦૧૪ 

ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 
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વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તા.૧૨-૦૬-૨૦૧૪ ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર 
સામે આવેલ ગરેરીવતની 

રિમ રૂ.લાખમાાં 

૧૬ ગેરિાયદેસર ખનન ૧૫૭૫.૮૪ 

(૪) પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ પ્રિારની સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૩૬ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

કવજાપુર ૫૭ શૂન્ય 

સતલાસણા ૬૯ શૂન્ય 

વડનગર ૯ શૂન્ય 

બેચરાજી ૧ શૂન્ય 

ઉંઝા ૨ શૂન્ય 

ખેરાળુ ૩ શૂન્ય 

(૨)  

વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૪, 
તા.૨૫-૦૪-૨૦૧૪, 
તા.૦૯-૦૬-૨૦૧૪ 

ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૪, 
તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૪, 
તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૪, 
તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૪, 
તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૪, 
તા.૧૯-૧૦-૨૦૧૪ 

ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 
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વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તા.૨૭-૧૦-૨૦૧૫ ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૮ ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર 
સામે આવેલ ગરેરીવતની 

રિમ રૂ.લાખમાાં 

૧૨ ગેરિાયદેસર ખનન ૨૫૦.૫૮ 

(૪) પોલીસ ફરીયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ પ્રિારની સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૨ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટવાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી 
સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરીલીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગલીઝ 

૧ રહાંમતનગર ૯૭ ૧ 

૨ ઈડર ૧૧૫ શૂન્ય 

૩ વડાલી ૮ શૂન્ય 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૨૩ ૨ 

૫ પ્રાાંકતજ ૧૫ શૂન્ય 

૬ તલોદ ૪૮ શૂન્ય 

િુલ ૩૦૬ ૩ 

(૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૨૩-૦૪-૧૪, ૨૫-૦૪-૧૪, 
૧૨-૦૫-૧૪, ૦૯-૦૬-૧૪, 

૧૮-૦૬-૧૪, ૨૧-૦૬-૧૪ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૨ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૨૯-૦૮-૧૪, ૦૮-૧૦-૧૪, 
૧૯-૧૦-૧૪, ૧૨-૧૧-૧૪, 
૩૦-૧૧-૧૪, ૨૦-૦૧-૧૫, 
૨૬-૦૩-૧૫, ૦૭-૦૫-૧૫, 
૦૮-૦૫-૧૫. 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 
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ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૩ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૦૪-૦૭-૧૫, ૦૨-૧૨-૧૫, 
૨૩-૧૨-૧૫, ૧૩-૦૪-૧૬, 
૦૨-૦૫-૧૬, ૧૮-૦૫-૧૬. 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૪ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૨૨-૦૭-૧૬, ૨૩-૦૯-૧૬. ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૫ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

શૂન્ય શૂન્ય 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ.લાખમાાં 

૩૩ ગેરિાયદેસર ખનન ૩૧૮.૨૮ 

(૪) િોઇ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 
-------- 

અરવલ્લી વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૫૧ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ધવલવસાંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

ધનસુરા ૧૩૩ શૂન્ય 

બાયડ ૬૬ ૪ 

મોડાસા ૨૧ શૂન્ય 

મેઘરજ ૨ શૂન્ય 

માલપુર ૧ શૂન્ય 

ભીલોડા ૧૪ શૂન્ય 

(૨)  

વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૦૫-૦૯-૨૦૧૪ ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૫ ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

એચબી-૭૦૬-૨ 
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(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર 
સામે આવેલ ગરેરીવતની 

રિમ રૂ.લાખમાાં 

૩ ગેરિાયદેસર ખનન ૬.૦૪ 

(૪) પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ પ્રિારની સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૫૬ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી બળદેવજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

ગાાંધીનગર ૬૫ શૂન્ય 

માણસા ૧૫ શૂન્ય 

દહેગામ ૫ શૂન્ય 

િલોલ ૮ શૂન્ય 

(૨)  

વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી 

 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૪, 
તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૪, 
તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૪ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી 

 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૪, 
તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૪, 
તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪, 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૪, 
તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૫, 
તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૫, 
તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૫ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૫, 
તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫, 
તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૬, 
તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૬ 
તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૬, 
તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૬, 
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૬, 
તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૬, 
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરી લીઝ 
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વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી 

 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર સામે આવેલ ગરેરીવતની રિમ 
રૂ. લાખમાાં 

૩૩ ગેરિાયદેસર ખનન ૫૧૨.૫૪ 

(૪) પોલીસ ફરીયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ પ્રિારની સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

અમદાવાદ વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૬૬ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ)  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યારે ક્યા પ્રિારની લીઝોમાાં 

દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) અમદાવાદ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરીલીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગલીઝ 

૧ દસક્રોઈ ૩૨ શૂન્ય 

૨ અમદાવાદ સીટી ૨૫ શૂન્ય 

૩ ધોળિા ૨ શૂન્ય 

૪ માાંડલ ૨ શૂન્ય 

િુલ ૬૧ શૂન્ય 

(૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૧૧-૦૫-૧૪ ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૦૨-૧૨-૧૪ ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૦૨-૦૧-૧૬, ૦૪-૦૧-૧૬, 
૦૫-૦૨-૧૬ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૨૪-૦૪-૧૭ ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૫ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

શૂન્ય શૂન્ય 
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(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ. લાખમાાં 

૦૭ ગેરિાયદેસર ખનન ૪૪.૨૪ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી અને િોઈ  સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૭૩ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ઋવવવિભાઈ મિવાણા (ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  
(ખાણ-ખનીજ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

ચુડા ૧૪ શૂન્ય 

ચોટીલા ૩૯ શૂન્ય 

િાનગઢ ૫૯ શૂન્ય 

ધાાંગધ્રા ૧૫ શૂન્ય 

પાટડી ૨ શૂન્ય 

મુળી ૫૬ શૂન્ય 

લીંબડી ૨૮ શૂન્ય 

વઢવાણ ૫૬ શૂન્ય 

સાયલા ૧૩૪ શૂન્ય 

(૨)  

વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૦૪-૧૧-૨૦૧૪ ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તા.૧૬-૦૭-૨૦૧૫, 
તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૬, 
તા.૧૭-૦૫-૨૦૧૬, 
તા.૧૮-૦૫-૨૦૧૬ 

ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તપાસ િયેલ નિી પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તા.૨૫-૦૨-૨૦૧૮, 
તા.૨૬-૦૨-૨૦૧૮, 
તા.૨૭-૦૨-૨૦૧૮ 

ગૌણ ખકનજની ક્વોરી લીઝ 
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(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર સામે આવેલ ગરેરીવતની રિમ 
રૂ. લાખમાાં 

૫૧ ગેરિાયદેસર ખનન ૩૭૦.૧૩ 

(૪) પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ પ્રિારની સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૮૬ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવવણભાઈ મુસકડયા (િાલાવડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ)  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યારે ક્યા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) રાજિોટ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની 
ક્વોરીલીઝ 

મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગલીઝ 

૧ રાજિોટ ૬૨ શૂન્ય 

૨ ગોંડલ ૩૨ શૂન્ય 

૩ જતેપુર ૫૦ ૧ 

૪ ધોરાજી ૭ ૧ 

૫ ઉપલેટા ૮૮ ૨ 

૬ જામ િાંડોરણા ૭ શૂન્ય 

૭ લોકધિા ૧૩ શૂન્ય 

૮ િોટડા સાાંગાણી ૭ શૂન્ય 

૯ જસદણ ૨૦ શૂન્ય 

૧૦ પડધરી ૩ શૂન્ય 

િુલ ૨૮૯ ૪ 

(૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 
૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 
શૂન્ય શૂન્ય 

૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

શૂન્ય શૂન્ય 

૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૦૧-૦૪-૧૬ ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

શૂન્ય શૂન્ય  

૫ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

૨૫-૦૨-૧૮,  
૨૬-૦૨-૧૮ 

ગૌણ ખનીજની ક્વોરીલીઝ 

એચબી-૭૦૬-૩ 
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(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ. લાખમાાં 

૬ ગેરિાયદેસર ખનન ૧.૯૧ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી અને િોઈ  સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

દેવભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૯૪ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વવક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાકળયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ)  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝોમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) દેવભૂકમ દ્વારિા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની 
ક્વોરીલીઝ 

મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

૧ િલ્યાણપુર ૩૫ ૧૨૭ 

૨ ખાંભાળીયા ૪૩ ૦ 

૩ ભાણવડ ૧૮ ૧૬  

૪ ઓખા માંડળ ૫ ૧૦ 

િુલ ૧૦૧ ૧૫૩ 

(૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૦ ૦ 

૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૧૭/૧૦/૧૪, ૧૮/૧૦/૧૪, 

૧૪/૧૧/૧૪, ૦૩/૦૩/૧૫, 

૦૩/૦૬/૧૫, ૦૯/૦૬/૧૫, 

૨૯/૦૬/૧૫ 

મુખ્ય ખકનજની માઈનીંગ લીઝ 

૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૩૦/૧૦/૧૫, ૦૩/૧૧/૧૫, 
૦૫/૧૧/૧૫, ૧૨/૧૨/૧૫ 

મુખ્ય ખકનજની માઈનીંગ લીઝ 

૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૦ ૦ 

૫ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

૦ ૦ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

૧૭ ગેરિાયદેસર ખનન ૨૧૩૫૪.૨૫ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી અને િોઈ  સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 
-------- 
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અમરેલી વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૦ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અમરીર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફ્લાઇંગ થક્વોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝોમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમરેલી જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની 
િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની ક્વોરીલીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

૧ અમરેલી ૧ ૦ 

૨ લાઠી ૨૧ ૦ 

૩ બાબરા ૪૪ ૦ 

૪ રાજુલા ૫૩ ૦ 

૫ ખાાંભા ૫ ૦ 

૬ જાફરાબાદ ૩ ૩ 

૭ વડીયા ૧ ૦ 

૮ બગસરા ૪ ૦ 

૯ સાવરિુાં ડલા ૨૬ ૦ 

િુલ ૧૫૮ ૩ 

(૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૦ ૦ 

૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૦ ૦ 

૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૧૨-૦૮-૧૫ ગૌણ ખકનજની ક્વોરીલીઝ 

૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૦ ૦ 

૫ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

૦ ૦ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

૩ ગેરિાયદેસર ખનન ૬૮.૫૧ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી અને િોઈ  સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 
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બોટાદ વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૬ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવવણભાઈ મારૂ (ગઢડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ બોટાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફલાઈંગ થિવોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાલુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

બોટાદ ૨૯ શૂન્ય 

રાણપુર ૧૯ શૂન્ય 

ગઢડા ૫૩ શૂન્ય 

બરવાળા ૧ શૂન્ય 

(૨)  

વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

તા.૧-૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

તા.૧-૭-૨૦૧૪ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

તા.૧-૭-૨૦૧૫ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ તા.૬-૪-૨૦૧૬ ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

તા.૧-૭-૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

તા.૧-૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ તપાસ િયેલ નિી. પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર સામે આવેલ ગરેરીવતની રિમ રૂ.લાખમાાં 

૧ ગેરિાયદેસર ખનન ૯.૩૧ 

(૪) પોલીસ ફરરયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ પ્રિારની સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૫૨ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ભાવેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાંચમહાલ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફલાઈંગ થિવોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં િયારે ક્યા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારની િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારની િેટલી 
સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પાંચમહાલ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી લીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

૧ ગોધરા ૧૧૦ શૂન્ય 

૨ શહેરા ૩૮ શૂન્ય 

૩ િાલોલ ૨૮ શૂન્ય 

૪ ઘોઘાંબા ૧૩ શૂન્ય 

૫ મોરવા (હ) ૪૩ શૂન્ય 

૬ હાલોલ ૧૮ ૧ 

િુલ ૨૫૦ ૧ 

 (૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ શૂન્ય શૂન્ય 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ ૧૦-૧-૧૫, ૧૨-૬-૧૫ ગૌણ ખકનજની િવોરીલીઝ 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ ૧-૯-૧૫, ૨-૯-૧૫, ૩-૯-૧૫,  
૩૧-૧૦-૧૫, ૧૯-૨-૧૬, ૨૭-૪-૧૬ 

ગૌણ ખકનજની િવોરીલીઝ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ ૨૨-૫-૧૭ ગૌણ ખકનજની િવોરીલીઝ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ ૧૮-૭-૧૭ ગૌણ ખકનજની િવોરીલીઝ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ.લાખમાાં 

૧૫ ગેરિાયદેસર ખનન ૧૦૬૧.૮૭ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૫૯ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠવા (છોટાઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફલાઈંગ થિવોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે ક્યા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે ક્યા પ્રિારની િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની 
િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી લીઝો મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝો 

૧ છોટાઉદેપુર ૮૯ ૦ 

૨ િવાાંટ ૫ ૦ 

૩ નસવાડી ૧૨ ૦ 

૪ સાંખેડા ૧૧૮ ૦ 

૫ બોડેલી ૬૬ ૦ 

૬ જતેપુર પાવી ૧૦૩ ૦ 

િુલ ૩૯૩ ૦ 

એચબી-૭૦૬-૪ 
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 (૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ ૧૩-૧૨-૧૩, ૨૩-૩-૧૪ ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ ૧૦-૭-૧૪, ૧૪-૮-૧૪, ૧૯-૯-૧૪, 
૨૩-૯-૧૪, ૨૪-૯-૧૪, ૨૧-૨-૧૫, 
૯-૬-૧૫, ૨૯-૬-૧૫ 

ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ ૧-૭-૧૫, ૩૦-૭-૧૫, ૩-૨-૧૬, 
૨૩-૧-૧૬, ૧૦-૫-૧૬, ૧૭-૫-૧૬, 
૨૭-૫-૧૬, ૮-૬-૧૬ 

ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ ૭-૮-૧૬, ૬-૬-૧૭ ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ ૧૦-૫-૧૫, ૧-૬-૧૮ ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ.લાખમાાં 

૯૭ ગેરિાયદેસર ખનન ૨૨૭૮.૪૭ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

વડોદરા વજલ્લાની લીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૬૫ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ વડોદરા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયયરત છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ફલાઈંગ થિવોડ, ગાાંધીનગર દ્વારા ઉક્ત જીલ્લામાાં ક્યારે િયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝોમાાંિી, મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે િયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ વડોદરા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની 
િાયયરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિો ગૌણ ખવનજની િવોરીલીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ લીઝ 

૧ ડભોઈ ૩૮ ૦ 

૨ િરજણ ૫૬ ૦ 

૩ સાવલી ૧૦૨ ૦ 

૪ ડેસર ૨ ૦ 

૫ વડોદરા ૯ ૦ 

૬ વાઘોડીયા ૧૨ ૦ 

૭ કશનોર ૦ ૦ 

૮ પાદરા ૦ ૦ 

િુલ ૨૧૯ ૦ 

 (૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ ૦ ૦ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ ૧૦-૬-૧૫,  ૧૧-૬-૧૫ ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 
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ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ લીઝનો પ્રિાર 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ ૧૬-૧૨-૧૫,  ૧૭-૫-૧૬ ગૌણ ખકનજની િવોરી લીઝ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ ૦ ૦ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ ૦ ૦ 

(૩)  

લીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૫ ગેરિાયદેસર ખનન ૧૧૮.૫૫ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફરીયાદ દાખલ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 
-------- 

વાયબ્રન્દ્ટ સવમટ-૨૦૧૭માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૧ (૧૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટવાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૭માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસય સકમટમાાં જ ે ઉ્ોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેિટરવાઈઝ િુલ િેટલા ઉ્ોગગૃહો  તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉ્ોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િુલ િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાયવી હતી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

પત્રિ – ૧ 

ડર ોપ પ્રોજકે્ટની યાદી 

ક્રમ સેિટર પ્રોજકે્ટ સાંખ્યા સુવચત મૂડીરોિાણ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ ઈન્ડથટર ીયલ પાિયસ એન્ડ લોજીથટીિ પાિય  ૧ ૦ 

૨ અબયન ડેવલપમેન્ટ ૨ ૦ 

૩ વોટર સપ્લાય ૩ ૦ 

િુલ ૬ ૦ 

(૨) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસય સકમટ-૨૦૧૭માાં મૂડી રોિાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી. 
-------- 

વાયબ્રન્દ્ટ સવમટ-૨૦૧૧માાં િરેલ િરારમાાંથી ખસી ગયેલ ઉદ્યોગગૃહો 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૨ (૧૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટવાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૧માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસય સકમટમાાં જ ે ઉ્ોગગૃહોએ એમ.ઓ.યુ. િરેલ છે તે પૈિી 
સેક્ટરવાઈઝ િુલ િેટલા ઉ્ોગગૃહોને તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ િરારમાાંિી ખસી ગયા, અને 

(૨) જ ેઉ્ોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેમણે િુલ િેટલી રિમના મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાયવી હતી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

પ ત્ર િ – ૧ 

વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેસ્ટસષ સવમટ-૨૦૧૧ 

ડર ોપ પ્રોજકે્ટની યાદી 

ક્રમ સેક્ટર પ્રોજકે્ટ સાંખ્યા સુવચત મૂડીરોિાણ (રૂ.િરોડમાાં) 

૧ એગ્રો એન્ડ ફૂડ પ્રોસેસીંગ ૧ ૧૦૦૦ 

૨ િેકમિલ્સ એન્ડ પેટર ોિેકમિલ્સ ૭ ૧૩૭૫ 

૩ એકન્જકનયરરાંગ, ઓટો એન્ડ કસરાકમિ ૪ ૧૧૩૭૫ 

૪ ઈન્ડથટર ીયલ પાિય  ૧ ૩૦૦ 
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વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેસ્ટસષ સવમટ-૨૦૧૧ 

ડર ોપ પ્રોજકે્ટની યાદી 

ક્રમ સેક્ટર પ્રોજકે્ટ સાંખ્યા સુવચત મૂડીરોિાણ (રૂ.િરોડમાાં) 

૫ ઈન્ફમેશન ટેિનોલોજી ૨ ૨૨૫ 

૬ લોજીથટીિસ પાિય  એન્ડ અન્ય ઈન્રાથટરિચર ૨ ૭૩૫ 

૭ કમનરલ બેઈઝડ (કસમેન્ટ) ૭ ૧૩૪૦૦ 

૮ કમનરલ બઈેઝડ (જી.એમ.ડી.સી. પ્રોજકે્ટ) ૧૧ ૫૦૫૦૦ 

૯ ઓઈલ, ગેસ એન્ડ ફટીલાઈઝસય (થટેટપીએસયુએસ) ૬ ૨૦૬૫ 

૧૦ અન્ય ૧ ૨૨૦૮૦ 

૧૧ પી.સી.પી.આઈ.આર. એન્ડ જી.આઈ.ડી.સી. લાજય પ્રોજકે્ટસ  ૫ ૩૧૫૦ 

૧૨ પોટય  એન્ડ પોટય  બેઈઝ ૯ ૫૭૪૧ 

૧૩ પાવર ૧૧ ૯૧૬૨૪ 

૧૪ પાવર રીન્યુએબલ ૧ ૧૨૦ 

૧૫ રોડ એન્ડ રેલ પ્રોજકે્ટ ૭ ૪૬૧૧ 

૧૬ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ૪ ૪૩૨.૫ 

૧૭ થિીલ ડેવલપમેન્ટ સેક્ટર (સી.ઈ.ડી.) ૨ ૧૬.૦૫ 

૧૮ થપેકશયલ ઈન્વેથટમેન્ટ રીજીયન ૩ ૧૨૩૦૦ 

૧૯ ટેક્સટાઈલ એન્ડ અપીયયલ્સ ૧ ૧૩૦૦ 

૨૦ અબયન ડેવલપમેન્ટ ૭ ૩૨૬૩૪ 

૨૧ વોટર રીસોસીસ ૧ ૨૧૦૦ 

િુલ ૯૩ ૨૫૭૦૮૩.૫૫ 

(૨) સને ૨૦૧૧માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસય સકમટમાાં જ ેઉ્ોગગૃહો િરારમાાંિી ખસી ગયેલ તેવા િુલ ૯૩ 
પ્રોજકે્ટસમાાં રૂ.૨૫૭૦૮૩.૫૫ િરોડના સુકચત મૂડીરોિાણની શક્યતાઓ દશાયવી હતી, જનેી મારહતી પત્રિ-૧ માાં સામેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ગેંગરેપના કિસ્સા 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૮૮ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી મહમદ જાવીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્યમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ગેંગરેપના િેટલા બનાવો બન્યા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા બનાવના િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવામાાં આવી, અને  

(૩) િેટલા બનાવનાાં આરોપીઓની ધરપિડ િરવાની બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ 

પત્રિ 

ક્રમ શહેર/જીલ્લા 
તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૯ 

૨ રાજિોટ શહેર ૧ 

૩ સુરત શહેર ૫ 

૪ વડોદરા શહેર ૦ 

૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦ 

૬ ખેડા ૦ 

૭ આણાંદ ૧ 

૮ ગાાંધીનગર ૧ 

૯ સાબરિાાંઠા ૦ 
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ક્રમ શહેર/જીલ્લા 
તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી  

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧૦ અરવલ્લી ૧ 

૧૧ મહેસાણા ૧ 

૧૨ જામનગર ૦ 

૧૩ દેવભુકમ દ્વારિા ૦ 

૧૪ રાજિોટ ગ્રામ્ય ૦ 

૧૫ મોરબી ૧ 

૧૬ સુરેન્રનગર ૦ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૦ 

૧૮ િચ્છ-પકિમ ૧ 

૧૯ િચ્છ-પૂવય ૨ 

૨૦ પાટણ ૨ 

૨૧ અમરેલી ૧ 

૨૨ ભાવનગર ૩ 

૨૩ બોટાદ ૦ 

૨૪ જુનાગઢ ૪ 

૨૫ ગીર-સોમનાિ ૪ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ 

૨૭ વડોદરા ગ્રામ્ય ૦ 

૨૮ છોટા ઉદેપુર ૦ 

૨૯ ભરૂચ ૧ 

૩૦ નમયદા ૧ 

૩૧ પાંચમહાલ ૬ 

૩૨ મહીસાગર ૦ 

૩૩ દાહોદ ૨ 

૩૪ સુરત ગ્રામ્ય ૧ 

૩૫ તાપી ૦ 

૩૬ વલસાડ ૧ 

૩૭ નવસારી ૦ 

૩૮ ડાાંગ ૦ 

૩૯ પ.રે.વડોદરા ૦ 

૪૦ પ.રે.અમદાવાદ ૧ 

(૨) ૪૬ બનાવમાાં ૨૧૫ આરોપીની ધરપિડ િરી. 

(૩) ૦૪ બનાવમાાં ૨૩ આરોપીની ધરપિડ િરવાની બાિી છે.  

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૭૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર િચ્છ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

એચબી-૭૦૬-૫ 
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શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

પ્રશ્ન-૧ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િચ્છ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ભુજ ૧૯૨૮ ૮૫૫ ૯૨૫ ૨૦૪૫ ૨૧૦૪ 

૨ ભચાઉ ૨૫૧ ૨૪૮ ૩૩૩ ૧૩૬૮ ૧૫૦૬ 

૩ રાપર ૧૧૭ ૧૪૯ ૧૫૮ ૧૨૫ ૧૨૭ 

૪ ગાાંધીધામ ૨૬૨૮ ૧૭૮૬ ૧૩૬૦ ૨૯૩૨ ૧૬૩૨ 

૫ અાંજાર ૩૧૫૭ ૨૦૬૮ ૧૭૬૦ ૪૬૬૦ ૩૩૧૪ 

૬ મુન્રા ૧૬૦૬ ૧૧૭૦ ૧૧૯૨ ૩૬૭૧ ૧૮૯૪ 

૭ માાંડવી ૨૧૨ ૧૬૩ ૨૩૪ ૨૨૮ ૪૧૧ 

૮ લખપત ૨૭૫ ૧૫૫ ૧૫૩ ૧૫૧ ૨૨૪ 

૯ અબડાસા ૧૫૪ ૪૭૨ ૧૪૦ ૧૭૨ ૨૬૩ 

૧૦ નખત્રાણા ૧૩૩ ૧૭૭ ૨૬૦ ૧૯૭ ૧૬૪ 

િુલ સરવાળો ૧૦૪૬૧ ૭૨૪૩ ૬૫૧૫ ૧૫૫૪૯ ૧૧૬૩૯ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િચ્છ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ભુજ ૨૮૦૩ ૧૧૯૨ ૧૪૦૬ ૨૩૦૮ ૨૪૭૧ 

૨ ભચાઉ ૩૪૩ ૩૪૭ ૫૦૩ ૧૪૮૫ ૧૫૨૧ 

૩ રાપર ૧૯૧ ૨૫૮ ૨૦૬ ૨૯૩ ૨૨૨ 

૪ ગાાંધીધામ ૩૨૭૬ ૨૦૬૨ ૨૦૩૦ ૩૪૦૮ ૨૦૬૧ 

૫ અાંજાર ૩૪૪૬ ૨૪૬૪ ૨૧૯૦ ૫૧૭૯ ૩૭૬૧ 

૬ મુન્રા ૨૬૬૫ ૧૧૯૬ ૧૬૫૯ ૩૯૫૫ ૨૨૮૫ 

૭ માાંડવી ૨૬૪ ૨૭૨ ૪૭૪ ૪૮૫ ૭૦૫ 

૮ લખપત ૩૨૮ ૨૪૧ ૩૦૦ ૨૯૦ ૪૦૫ 

૯ અબડાસા ૨૧૮ ૫૪૧ ૨૦૦ ૨૧૫ ૩૩૯ 

૧૦ નખત્રાણા ૨૨૦ ૨૨૨ ૩૯૪ ૩૦૪ ૨૧૯ 

િુલ સરવાળો ૧૩૭૫૪ ૮૭૯૫ ૯૩૬૨ ૧૭૯૨૨ ૧૩૯૮૯ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ ભુજ ૨૮૮૫ 

૨ ભચાઉ ૭૯૩ 

૩ રાપર ૬૧૬ 

૪ ગાાંધીધામ ૨૦૯૬ 

૫ અાંજાર ૧૮૫૭ 

૬ મુન્રા ૯૩૩ 

૭ માાંડવી ૧૦૪૦ 

૮ લખપત ૫૯૮ 

૯ અબડાસા ૪૮૧ 

૧૦ નખત્રાણા ૫૧૩ 

 િુલ સરવાળો ૧૧૮૧૨ 
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(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૪ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ પાલનપુર ૨૩૩૨ ૨૧૭૩ ૨૦૪૨ ૨૪૨૩ ૨૧૯૫ 

૨ અમીરગઢ ૪૦૬ ૩૦૫ ૧૯૪ ૧૫૭ ૧૭૨ 

૩ વડગામ ૧૩૬૮ ૧૧૨૨ ૮૧૫ ૧૦૩૯ ૯૪૨ 

૪ ડીસા ૫૩૨ ૪૭૮ ૭૯૬ ૮૫૭ ૮૪૧ 

૫ િાાંિરેજ ૫૨૬ ૪૯૨ ૫૨૩ ૩૯૭ ૩૭૮ 

૬ રદયોદર ૩૩૮ ૨૯૨ ૪૬૪ ૨૭૦ ૨૫૫ 

૭ ભાભર ૧૪૨ ૧૧૮ ૧૩૨ ૭૯ ૭૦ 

૮ વાવ ૧૮૯ ૧૩૯ ૩૩૬ ૨૧૭ ૨૦૪ 

૯ િરાદ ૫૬૮ ૪૮૮ ૫૨૬ ૩૬૧ ૩૩૩ 

૧૦ ધાનેરા ૩૦૬ ૨૮૦ ૨૯૬ ૧૩૯ ૧૩૬ 

૧૧ દાાંતીવાડા ૧૮૫ ૧૫૨ ૩૨૯ ૧૬૪ ૧૪૩ 

૧૨ દાાંતા ૬૪૯ ૫૭૮ ૪૭૯ ૩૯૦ ૩૭૩ 

૧૩ સુઈગામ ૧૧૬ ૧૦૩ ૧૨૨ ૭૩ ૮૩ 

૧૪ લાખણી ૨૨૧ ૨૦૫ ૧૧૫ ૬૬ ૧૧૩ 

િુલ સરવાળો.. ૭૮૭૮ ૬૯૨૫ ૭૧૬૯ ૬૬૩૨ ૬૨૩૮ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ પાલનપુર ૪૩૯૮ ૩૪૧૧ ૪૧૦૩ ૩૧૩૭ ૩૦૧૨ 

૨ અમીરગઢ ૬૫૪ ૪૮૮ ૫૫૭ ૪૪૬ ૩૨૧ 

૩ વડગામ ૧૯૮૪ ૧૭૫૫ ૧૬૬૯ ૧૪૯૨ ૧૩૫૭ 

૪ ડીસા ૧૦૪૯ ૮૮૬ ૧૧૩૮ ૧૨૫૬ ૧૦૬૩ 

૫ િાાંિરેજ ૮૯૨ ૮૦૭ ૮૦૦ ૬૫૦ ૬૦૯ 

૬ રદયોદર ૭૨૫ ૫૯૭ ૬૭૦ ૫૦૭ ૪૩૨ 

૭ ભાભર ૩૩૮ ૨૫૩ ૩૩૩ ૨૩૬ ૨૧૬ 
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ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૮ વાવ ૪૦૧ ૩૩૬ ૪૬૭ ૩૦૪ ૨૭૦ 

૯ િરાદ ૯૧૯ ૭૫૧ ૮૦૬ ૬૩૨ ૫૨૨ 

૧૦ ધાનેરા ૫૩૦ ૪૫૦ ૪૮૫ ૩૮૮ ૩૬૫ 

૧૧ દાાંતીવાડા ૩૮૮ ૩૪૬ ૩૭૬ ૩૦૧ ૨૯૯ 

૧૨ દાાંતા ૧૧૪૫ ૧૦૦૭ ૯૪૫ ૮૩૬ ૭૧૮ 

૧૩ સુઈગામ ૨૪૪ ૨૨૮ ૨૨૮ ૧૯૮ ૧૮૬ 

૧૪ લાખણી ૩૯૩ ૩૬૩ ૩૬૫ ૩૩૧ ૨૯૪ 

િુલ સરવાળો ૧૪૦૬૦ ૧૧૬૭૮ ૧૨૯૪૨ ૧૦૭૧૪ ૯૬૬૪ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ પાલનપુર ૫૮૦૮ 

૨ અમીરગઢ ૪૯૩ 

૩ વડગામ ૨૮૪૫ 

૪ ડીસા ૧૭૨૧ 

૫ િાાંિરેજ ૧૧૫૭ 

૬ રદયોદર ૭૨૯ 

૭ ભાભર ૩૧૫ 

૮ વાવ ૫૭૬ 

૯ િરાદ ૮૪૦ 

૧૦ ધાનેરા ૬૩૫ 

૧૧ દાાંતીવાડા ૪૨૯ 

૧૨ દાાંતા ૧૨૭૨ 

૧૩ સુઈગામ ૨૮૫ 

૧૪ લાખણી ૫૨૫ 

 િુલ સરવાળો ૧૭૬૩૦ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૯૩ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા  
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર પાટણ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 

અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 
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પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાટણ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ પાટણ ૧૧૦૭ ૧૦૨૯ ૧૦૮૮ ૧૩૨૮ ૧૨૩૭ 

૨ સરથવતી ૧૫૩ ૭૧ ૧૭૯ ૩૩૩ ૨૫૮ 

૩ કસધ્ધપુર ૫૦૬ ૪૦૪ ૫૧૫ ૬૭૨ ૬૪૪ 

૪ ચાણથમા ૪૨૦ ૩૩૦ ૪૪૦ ૬૧૦ ૫૨૬ 

૫ સમી ૧૩૨ ૬૭ ૧૭૧ ૩૩૨ ૨૪૨ 

૬ શાંખેશ્વર ૫૧ ૨૭ ૧૩૬ ૨૯૬ ૨૧૧ 

૭ હારીજ ૨૧૨ ૧૩૧ ૨૩૮ ૩૯૯ ૩૧૯ 

૮ રાધનપુર ૨૬૨ ૧૭૩ ૨૭૮ ૪૫૪ ૩૭૧ 

૯ સાાંતલપુર ૧૫૩ ૭૨ ૧૬૩ ૩૧૫ ૨૪૦ 

િુલ સરવાળો.. ૨૯૯૬ ૨૩૦૪ ૩૨૦૮ ૪૭૩૯ ૪૦૪૮ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાટણ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ પાટણ ૨૩૨૮ ૨૧૮૦ ૨૨૮૮ ૨૩૩૩ ૨૨૬૮ 

૨ સરથવતી ૪૨૬ ૩૬૩ ૪૯૪ ૫૭૮ ૪૦૦ 

૩ કસધ્ધપુર ૧૪૪૧ ૧૩૩૮ ૧૩૪૯ ૧૧૯૩ ૮૦૪ 

૪ ચાણથમા ૮૭૪ ૮૫૨ ૧૧૫૦ ૯૨૪ ૭૫૦ 

૫ સમી ૪૦૦ ૨૩૬ ૪૦૭ ૪૬૯ ૪૩૩ 

૬ શાંખેશ્વર ૧૩૮ ૧૩૫ ૩૩૯ ૪૦૪ ૨૯૯ 

૭ હારીજ ૪૮૭ ૩૫૩ ૬૦૬ ૪૬૫ ૫૫૨ 

૮ રાધનપુર ૫૫૩ ૫૩૯ ૭૦૫ ૬૧૯ ૬૫૭ 

૯ સાાંતલપુર ૩૨૨ ૨૭૧ ૩૪૫ ૪૦૧ ૩૬૩ 

િુલ સરવાળો ૬૯૬૯ ૬૨૬૭ ૭૬૮૩ ૭૩૮૬ ૬૫૨૬ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ પાટણ ૩૧૮૫ 

૨ સરથવતી ૧૦૦૭ 

૩ કસધ્ધપુર ૧૫૮૦ 

૪ ચાણથમા ૧૭૧૭ 

૫ સમી ૯૮૫ 

૬ શાંખેશ્વર ૫૮૬ 

૭ હારીજ ૧૦૬૯ 

૮ રાધનપુર ૧૫૮૭ 

૯ સાાંતલપુર ૭૪૮ 

િુલ સરવાળો ૧૨૪૬૪ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

એચબી-૭૦૬-૬ 
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મહેસાણા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૯૯ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહેસાણા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ મહેસાણા ૧૭૧૮ ૧૯૨૯ ૨૬૨૧ ૨૬૯૫ ૨૯૨૩ 

૨ કવસનગર ૬૮૯ ૯૧૯ ૧૪૮૨ ૧૭૦૩ ૧૮૦૩ 

૩ ઉંઝા ૨૭૮ ૩૬૩ ૫૩૫ ૯૬૫ ૧૨૩૩ 

૪ વડનગર ૩૨૪ ૪૨૧ ૮૧૪ ૮૮૭ ૬૮૬ 

૫ કવજાપુર ૩૬૦ ૪૩૫ ૬૭૯ ૮૬૮ ૭૯૬ 

૬ બેચરાજી ૧૪૩ ૧૬૩ ૨૧૨ ૨૯૦ ૧૫૯ 

૭ ખેરાલુ ૨૧૪ ૨૬૪ ૩૧૦ ૪૭૦ ૪૭૪ 

૮ િડી ૧૮૩૮ ૧૫૫૬ ૧૫૯૬ ૬૪૦ ૬૬૨ 

૯ સતલાસણા ૧૨૫ ૧૪૮ ૧૫૪ ૩૭૫ ૨૪૮ 

૧૦ જોટાણા ૧૨૯ ૧૭૯ ૧૮૦ ૨૦૯ ૧૭૩ 

િુલ સરવાળો  ૫૮૧૮ ૬૩૭૭ ૮૫૮૩ ૯૧૦૨ ૯૧૫૭ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહેસાણા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ મહેસાણા ૩૮૧૧ ૩૪૦૬ ૪૯૭૦ ૪૯૯૩ ૪૮૬૫ 

૨ કવસનગર ૧૭૩૯ ૧૫૦૯ ૨૪૭૩ ૨૫૦૧ ૨૪૦૧ 

૩ ઉંઝા ૧૨૧૭ ૧૧૨૦ ૧૨૧૧ ૧૩૦૧ ૧૩૯૩ 

૪ વડનગર ૬૭૫ ૬૭૩ ૮૯૩ ૧૦૨૩ ૯૩૨ 

૫ કવજાપુર ૧૦૭૮ ૧૦૪૩ ૧૧૮૦ ૧૧૫૯ ૧૧૨૨ 

૬ બેચરાજી ૪૨૫ ૪૧૪ ૪૯૬ ૪૭૮ ૩૯૩ 

૭ ખેરાલુ ૪૫૩ ૪૪૫ ૬૮૨ ૭૧૧ ૬૭૭ 

૮ િડી ૧૫૭૨ ૧૪૯૮ ૧૫૭૫ ૧૨૭૯ ૧૧૮૪ 

૯ સતલાસણા ૬૯૦ ૬૬૪ ૭૨૯ ૭૩૯ ૬૭૫ 

૧૦ જોટાણા ૪૪૪ ૪૪૩ ૫૭૬ ૫૭૭ ૪૭૬ 

િુલ સરવાળો    ૧૨૧૦૪ ૧૧૨૧૫ ૧૪૭૮૫ ૧૪૭૬૧ ૧૪૧૧૮ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ મહેસાણા ૮૪૪૪ 

૨ કવસનગર ૪૨૬૬ 

૩ ઉંઝા ૨૧૫૨ 

૪ વડનગર ૧૯૭૨ 

૫ કવજાપુર ૩૧૬૬ 

૬ બેચરાજી ૧૦૨૮ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૭ ખેરાલુ ૧૩૧૯ 

૮ િડી ૧૯૭૧ 

૯ સતલાસણા ૬૩૧ 

૧૦ જોટાણા ૬૭૨ 

 િુલ સરવાળો ૨૫૬૨૧ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

અરવલ્લી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૦૮ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર અરવલ્લી કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અરવલ્લી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ બાયડ - ૨૫૧ ૨૮૬ ૨૦૬ ૨૨૯ 

૨ કભલોડા - ૪૧૪ ૪૦૪ ૩૭૯ ૪૩૮ 

૩ ધનસુરા - ૧૪૯ ૧૧૦ ૧૬૨ ૨૪૮ 

૪ માલપુર - ૧૨૨ ૨૭૯ ૧૬૦ ૨૪૧ 

૫ મેઘરજ - ૪૨૩ ૩૦૩ ૨૧૪ ૨૭૫ 

૬ મોડાસા - ૪૫૭ ૫૮૮ ૫૨૯ ૬૧૨ 

િુલ  - ૧૮૧૬ ૧૯૭૦ ૧૬૫૦ ૨૦૪૩ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અરવલ્લી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ બાયડ - ૬૨૧ ૬૩૯ ૫૯૯ ૫૬૭ 

૨ કભલોડા - ૮૦૫ ૮૮૧ ૧૨૧૯ ૧૧૨૮ 

૩ ધનસુરા - ૫૪૨ ૪૪૧ ૪૧૦ ૪૧૭ 

૪ માલપુર - ૬૦૧ ૫૦૪ ૪૬૬ ૪૨૯ 

૫ મેઘરજ - ૬૨૭ ૧૦૩૩ ૭૧૩ ૬૯૫ 

૬ મોડાસા - ૧૦૪૭ ૧૨૦૮ ૧૦૨૨ ૧૧૭૭ 

િુલ સરવાળો.. - ૪૨૪૩ ૪૭૦૬ ૪૪૨૯ ૪૪૧૩ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ બાયડ ૧૧૯૩ 

૨ કભલોડા ૨૭૭૦ 

૩ ધનસુરા ૭૪૫ 

૪ માલપુર ૭૬૦ 

૫ મેઘરજ ૧૬૦૨ 

૬ મોડાસા ૨૪૮૧ 

િુલ  ૯૫૫૧ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

 ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૧૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (માણસા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ગાાંધીનગર ૪૬૫૮ ૬૮૦૮ ૩૩૧૮ ૭૨૮૬ ૬૮૪૩ 

૨ િલોલ ૧૨૪૪ ૪૯૫ ૧૬૫૪ ૧૭૧૬ ૧૫૩૧ 

૩ માણસા ૭૭ ૧૩૧ ૭૬૦ ૫૮૪ ૬૫૬ 

૪ દહેગામ ૦ ૮૭ ૫૪૭ ૬૨૧ ૧૩૪૦ 

િુલ સરવાળો ૫૯૭૯ ૭૫૨૧ ૬૨૭૯ ૧૦૨૦૭ ૧૦૩૭૦ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ગાાંધીનગર ૫૧૧૫ ૫૫૩૦ ૫૧૨૮ ૫૪૩૭ ૫૫૨૨ 

૨ િલોલ ૧૮૦૩ ૨૦૪૩ ૧૯૦૧ ૨૦૫૯ ૨૧૧૫ 

૩ માણસા ૧૫૮૯ ૧૭૯૨ ૧૬૭૫ ૧૮૩૭ ૧૮૮૨ 

૪ દહેગામ ૨૫૬૭ ૨૮૮૭ ૨૭૧૦ ૩૦૩૩ ૩૦૭૩ 

િુલ સરવાળો ૧૧૦૭૪ ૧૨૨૫૨ ૧૧૪૧૪ ૧૨૩૬૬ ૧૨૫૯૨ 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ ગાાંધીનગર ૫૬૩૨ 

૨ િલોલ ૨૬૫૮ 

૩ માણસા ૧૯૦૪ 

૪ દહેગામ ૧૯૨૧ 

િુલ સરવાળો ૧૨૧૧૫ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 

દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

અમદાવાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૨૭ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ દથક્રોઈ ૨૨૯૨ ૨૧૮૮ ૨૪૦૮ ૩૪૬૨ ૨૧૮૮ 

૨ ધોળિા ૬૫૮ ૫૩૭ ૬૩૪ ૮૯૫ ૬૨૧ 

૩ બાવળા ૪૭૨ ૪૯૬ ૪૯૧ ૬૩૮ ૪૭૮ 

૪ ધાંધુિા ૨૦૨ ૧૧૦ ૨૦૬ ૨૪૧ ૧૭૫ 

૫ સાણાંદ ૭૯૪ ૬૯૨ ૫૮૦ ૧૪૯૦ ૮૬૨ 

૬ કવરમગામ ૫૨૦ ૪૪૧ ૩૫૮ ૪૧૩ ૩૮૦ 

૭ માાંડલ ૨૬૨ ૩૧૨ ૨૦૯ ૩૦૧ ૨૭૦ 

૮ દેત્રોજ ૩૧૫ ૨૩૭ ૨૭૯ ૨૭૯ ૨૪૭ 

૯ ધોલેરા ૦ ૦ ૬ ૦ ૦ 

૧૦ બરવાળા ૧૨૦ ૯૯ - - - 

૧૧ રાણપુર ૮૯ ૪૫ - - - 

૧૨ અમદાવાદ શહેર ૩૫૧૯૯ ૩૭૩૮૧ ૩૧૯૭૫ ૫૪૮૬૭ ૩૩૧૩૭ 

િુલ સરવાળો ૪૦૯૨૩ ૪૨૫૩૮ ૩૭૧૪૬ ૬૨૫૮૬ ૩૮૩૫૮ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૧૦ અને ૧૧ ના તાલુિા અમદાવાદ કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

 

એચબી-૭૦૬-૭ 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ દસક્રોઈ ૩૧૨૨ ૨૬૪૩ ૨૭૦૮ ૩૭૭૮ ૨૯૪૪ 

૨ ધોળિા ૮૬૪ ૮૩૭ ૮૭૨ ૧૨૨૧ ૮૪૯ 

૩ બાવળા ૫૭૨ ૫૬૧ ૫૨૪ ૭૨૯ ૬૩૩ 

૪ ધાંધુિા ૩૩૩ ૩૪૪ ૪૪૬ ૪૪૬ ૩૫૩ 

૫ સાણાંદ ૯૧૭ ૭૯૨ ૬૩૫ ૧૯૨૮ ૧૦૧૮ 

૬ કવરમગામ ૬૨૪ ૫૧૧ ૩૯૧ ૪૮૨ ૪૮૪ 

૭ માાંડલ ૩૧૭ ૩૬૧ ૨૩૦ ૩૩૮ ૩૬૧ 

૮ દેત્રોજ ૩૭૯ ૨૭૧ ૩૧૧ ૩૨૩ ૨૬૪ 

૯ ધોલેરા ૩ ૦ ૩૮ ૩ ૯ 

૧૦ બરવાળા ૧૭૬ ૧૫૯ - - - 

૧૧ રાણપુર ૧૨૦ ૯૬ - - - 

૧૨ અમદાવાદ શહેર ૪૭૫૫૦ ૪૨૧૧૪ ૩૨૫૫૮ ૬૫૫૯૪ ૩૯૬૧૩ 

િુલ સરવાળો ૫૪૯૭૭ ૪૮૬૮૯ ૩૮૭૧૩ ૭૪૮૪૨ ૪૬૫૨૮ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૧૦ અને ૧૧ ના તાલુિા અમદાવાદ કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ દથક્રોઈ ૪૬૨૭ 

૨ ધોળિા ૧૪૩૦ 

૩ બાવળા ૫૭૫ 

૪ ધાંધુિા ૧૧૨૧ 

૫ સાણાંદ ૧૭૫૯ 

૬ કવરમગામ ૭૬૯ 

૭ માાંડલ ૫૫૪ 

૮ દેત્રોજ ૩૯૩ 

૯ ધોલેરા ૧૧૦ 

૧૦ અમદાવાદ શહેર ૩૭૬૨૨ 

િુલ સરવાળો ૪૮૯૬૦ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૩૪ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર બોટાદ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 

તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 
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શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર બોટાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર પરૂી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ બોટાદ - ૫૬૦ ૧૩૨૫ ૧૬૬૫ ૮૫૨ 

૨ ગઢડા - ૧૦૩ ૨૩૭ ૯૦૭ ૫૪૮ 

૩ બરવાળા - ૩૨ ૨૩ ૨૬૨ ૧૭૪ 

૪ રાણપુર - ૫૩૫ ૩ ૧૫૫ ૨૩૬ 

િુલ સરવાળો  - ૧૨૩૦ ૧૫૮૮ ૨૯૮૯ ૧૮૧૦ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર બોટાદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ બોટાદ - ૧૧૨૬ ૨૨૨૩ ૨૧૭૫ ૧૨૬૮ 

૨ બરવાળા - ૧૭૩ ૨૫૦ ૪૯૫ ૩૧૩ 

૩ રાણપુર - ૫૭૯ ૧૧૨ ૩૯૫ ૩૭૨ 

૪ ગઢડા - ૪૯૬ ૭૦૧ ૧૫૩૦ ૯૦૨ 

િુલ સરવાળો  - ૨૩૭૪ ૩૨૮૬ ૪૫૯૫ ૨૮૫૫ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા જીલ્લાની રચના િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ બોટાદ ૨૫૬૩ 

૨ ગઢડા ૧૪૭૪ 

૩ બરવાળા ૬૪૪ 

૪ રાણપુર ૮૨૦ 

 િુલ સરવાળો ૫૫૦૧ 

 
(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે.  

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૪૦ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ઋવવવિભાઈ મિવાણા (ચોટીલા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 

પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 

અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર પરૂી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ વઢવાણ ૨૩૦૯ ૧૦૪૭ ૧૫૦૯ ૩૮૦૪ ૨૯૧૨ 

૨ ધાાંગધ્રા ૭૮ ૧૪૦ ૨૬૦ ૨૬૩ ૨૫૭ 

૩ દસાડા ૫૪ ૪૪ ૨૨ ૧૭૪ ૧૪૮ 

૪ લખતર ૩૦ ૩૦ ૮૨ ૧૪૫ ૦ 

૫ લીંબડી ૧૦૨ ૩૮ ૭૯ ૨૬૭ ૧૪૦ 

૬ મુળી ૨૯ ૦ ૦ ૫૧ ૦ 

૭ ચુડા ૦ ૧૨૭ ૦ ૧૪ ૦ 

૮ ચોટીલા ૫૪ ૪૭ ૧૦૭ ૨૮૬ ૧૭૩ 

૯ સાયલા ૧૭ ૦ ૪૯ ૪૯ ૦ 

૧૦ િાનગઢ ૦ ૦ ૧૪૨ ૯૭ ૬ 

૧૧ હળવદ ૩૦ ૮૧ - - - 

િુલ સરવાળો ૨૭૦૩ ૧૫૫૪ ૨૨૫૦ ૫૧૫૦ ૩૬૩૬ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૧૧ ના તાલુિો સુરેન્રનગર કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ વઢવાણ ૪૨૨૪ ૨૨૯૬ ૩૦૧૦ ૫૧૧૩ ૩૮૫૭ 

૨ ધાાંગધ્રા ૬૧૫ ૫૭૭ ૭૧૯ ૬૦૭ ૫૯૮ 

૩ દસાડા ૩૭૬ ૩૧૦ ૨૧૨ ૩૦૦ ૩૦૮ 

૪ લખતર ૨૧૧ ૧૪૯ ૧૯૪ ૨૪૧ ૧૩૩ 

૫ લીંબડી ૫૬૮ ૪૩૫ ૪૪૯ ૫૧૪ ૬૨૩ 

૬ મુળી ૨૮૮ ૨૧૮ ૨૦૩ ૨૧૦ ૧૨૨ 

૭ ચુડા ૧૯૦ ૨૮૦ ૧૭૫ ૧૧૪ ૨૪૦ 

૮ ચોટીલા ૧૫૯ ૧૪૩ ૨૦૪ ૪૨૮ ૨૬૮ 

૯ સાયલા ૧૫૩ ૧૪૩ ૧૪૬ ૧૨૪ ૨૩૮ 

૧૦ િાનગઢ ૯૮ ૮૭ ૨૨૮ ૧૪૩ ૫૪ 

૧૧ હળવદ ૮૮ ૧૧૭ - - - 

િુલ સરવાળો ૬૯૭૦ ૪૭૫૫ ૫૫૪૦ ૭૭૯૪ ૬૪૪૧ 

નોંધઃ- નવેમ્બર ૨૦૧૪ િી નવા જીલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૧૧ નો તાલુિો સુરેન્રનગર જીલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રજીથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ વઢવાણ ૪૮૨૯ 

૨ ધાાંગધ્રા ૧૩૫૨ 

૩ દસાડા ૬૯૧ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૪ લખતર ૫૦૨ 

૫ લીંબડી ૧૩૯૭ 

૬ મુળી ૬૮૦ 

૭ ચુડા ૬૮૦ 

૮ ચોટીલા ૪૮૧ 

૯ સાયલા ૫૧૮ 

૧૦ િાનગઢ ૨૮૭ 

 િુલ સરવાળો ૧૧૪૧૭ 

 
(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૪૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર મોરબી કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 

તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મોરબી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 

પૈિી તાલુિાવાર પરૂી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ મોરબી - ૩૦૯ ૪૯૬ ૧૬૪૫ ૧૨૭૯ 

૨ હળવદ - ૧૪૯ ૨૪૭ ૬૯૭ ૩૫૩ 

૩ વાાંિાનેર - ૧૬૩ ૨૩૬ ૭૯૨ ૪૮૫ 

૪ ટાંિારા - ૫૮ ૮૩ ૨૫૦ ૧૨૮ 

૫ 
માળીયા 
કમયાણા  

- ૩૪ ૪૧ ૧૧૮ ૮૧ 

િુલ સરવાળો - ૭૧૩ ૧૧૦૩ ૩૫૦૨ ૨૩૨૬ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

 

એચબી-૭૦૬-૮ 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મોરબી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ મોરબી - ૮૩૨ ૧૧૦૨ ૨૧૯૧ ૧૬૮૮ 

૨ હળવદ - ૪૦૦ ૪૮૮ ૮૮૫ ૪૮૭ 

૩ વાાંિાનેર - ૩૬૨ ૪૭૫ ૧૦૧૫ ૬૧૧ 

૪ ટાંિારા - ૧૨૫ ૧૭૧ ૩૩૫ ૨૩૪ 

૫ માળીયા 
કમયાણા  

- ૮૩ ૯૮ ૧૯૧ ૧૪૭ 

િુલ સરવાળો - ૧૮૦૨ ૨૩૩૪ ૪૬૧૭ ૩૧૬૭ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા જીલ્લાની રચના િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ મોરબી ૧૮૮૩ 

૨ હળવદ ૬૧૯ 

૩ વાાંિાનેર ૭૬૩ 

૪ ટાંિારા ૩૨૩ 

૫ માળીયા કમયાણા  ૨૧૭ 

 િુલ ૩૮૦૫ 
 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૪૯ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર રાજિોટ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 

તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 
પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજિોટ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર પરૂી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  

થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  

થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  

થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ રાજિોટ શહેર ૫૮૯૭ ૧૦૩૩૩ ૧૬૪૪૭ ૧૯૭૩૮ ૧૪૫૧૬ 

૨ ઉપલેટા ૨૨૨ ૩૩૫ ૩૯૯ ૩૯૬ ૩૬૦ 

૩ ધોરાજી ૧૯૯ ૩૧૬ ૩૮૭ ૩૮૭ ૨૮૮ 

૪ જતેપુર ૧૮૨ ૩૦૯ ૩૨૯ ૩૯૨ ૨૩૨ 
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ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજિોટ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર પરૂી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં નામ 
તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૫ જામિાંડોરણા ૧૧૫ ૧૨૮ ૧૫૨ ૧૫૨ ૧૨૪ 

૬ પડધરી ૧૧૭ ૧૩૫ ૧૩૯ ૧૩૦ ૧૨૯ 

૭ ગોંડલ ૨૭૧ ૩૮૯ ૫૪૫ ૫૯૧ ૪૬૪ 

૮ લોધીિા ૧૪૪ ૧૯૪ ૧૨૬ ૧૫૪ ૧૪૮ 

૯ િોટડા સાાંગાણી  ૧૦૫ ૧૩૯ ૨૬૬ ૨૯૬ ૨૪૬ 

૧૦ જસદણ ૨૬૮ ૪૩૯ ૪૨૧ ૪૦૧ ૨૨૪ 

૧૧ કવાંકછયા  ૦ ૦ ૧૭ ૫૯ ૩૨ 

૧૨ મોરબી ૨૫૯ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ વાાંિાનેર ૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ માકળયા ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ ટાંિારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૭૭૯૬ ૧૨૭૧૭ ૧૯૨૨૮ ૨૨૬૯૬ ૧૬૭૬૩ 

નોંધઃ- નવેમ્બર ૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૧૨ િી ૧૫ ના તાલુિા  રાજિોટ જીલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજિોટ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ 
પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ રાજિોટ શહેર ૧૨૨૨૬ ૧૫૨૭૧ ૨૦૪૬૬ ૨૧૮૯૭ ૧૬૫૮૬ 

૨ ઉપલેટા ૪૭૨ ૬૫૧ ૬૦૫ ૬૫૬ ૫૧૫ 

૩ ધોરાજી ૩૮૧ ૬૧૦ ૫૩૯ ૫૮૯ ૩૫૬ 

૪ જતેપુર ૩૦૮ ૫૧૮ ૫૫૨ ૬૦૦ ૩૯૦ 

૫ જામિાંડોરણા ૨૧૬ ૨૦૭ ૨૪૩ ૨૨૨ ૧૬૦ 

૬ પડધરી ૧૬૬ ૧૮૪ ૧૭૩ ૧૭૨ ૧૫૪ 

૭ ગોંડલ ૫૬૦ ૫૦૪ ૭૫૫ ૭૬૨ ૭૩૦ 

૮ લોધીિા ૧૫૩ ૧૮૨ ૧૬૭ ૧૮૭ ૧૭૦ 

૯ િોટડા સાાંગાણી  ૧૬૬ ૧૮૪ ૩૦૦ ૩૪૨ ૨૬૩ 

૧૦ જસદણ ૩૭૭ ૫૬૪ ૫૨૯ ૪૬૬ ૨૮૯ 

૧૧ કવાંકછયા  ૦ ૨૦ ૪૯ ૯૮ ૮૫ 

૧૨ મોરબી ૪૮૧ - - - - 

૧૩ વાાંિાનેર ૬૨ - - - - 

૧૪ માકળયા ૫૮ - - - - 

૧૫ ટાંિારા ૪૧ - - - - 

િુલ ૧૫૬૬૭ ૧૮૮૯૫ ૨૪૩૭૮ ૨૫૯૯૧ ૧૯૬૯૮ 

નોંધઃ- નવેમ્બર ૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૧૨ િી ૧૫ ના તાલુિા  રાજિોટ જીલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ રાજિોટ શહેર ૯૫૭૫ 

૨ ઉપલેટા ૧૪૦૦ 

૩ ધોરાજી ૧૦૫૧ 

૪ જતેપુર ૯૬૪ 

૫ જામિાંડોરણા ૪૩૬ 

૬ પડધરી ૩૮૧ 

૭ ગોંડલ ૧૫૨૦ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૮ લોધીિા ૨૩૨ 

૯ િોટડા સાાંગાણી  ૩૮૩ 

૧૦ જસદણ ૭૮૬ 

૧૧ કવાંકછયા  ૫૪૩ 

 િુલ ૧૭૨૭૧ 
 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૫ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી વલ્લભભાઇ ધારવીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 
પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પોરબાંદર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ પોરબાંદર ૨૧૮ ૧૩૪ ૪૦૫ ૧૬૬૭ ૧૪૭૨ 

૨ રાણાવાવ ૫૨ ૩૩ ૧૦૭ ૪૪૩ ૩૮૭ 

૩ િુકતયાણા ૪૨ ૨૬ ૮૩ ૩૪૫ ૩૦૪ 

િુલ સરવાળો.. ૩૧૨ ૧૯૩ ૫૯૫ ૨૪૫૫ ૨૧૬૩ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પોરબાંદર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ પોરબાંદર ૧૨૩૦ ૧૨૯૨ ૧૪૨૦ ૨૯૮૬ ૨૫૨૬ 

૨ રાણાવાવ ૩૫૦ ૩૭૨ ૪૦૧ ૮૧૪ ૬૮૫ 

૩ િુકતયાણા ૩૦૫ ૩૨૦ ૩૩૫ ૬૫૭ ૫૪૮ 

િુલ સરવાળો.. ૧૮૮૫ ૧૯૮૪ ૨૧૫૬ ૪૪૫૭ ૩૭૫૯ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ પોરબાંદર ૪૩૪૪ 

૨ રાણાવાવ ૯૩૮ 

૩ િુકતયાણા ૯૬૩ 

 િુલ સરવાળો ૬૨૪૫ 
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(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૭ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર જામનગર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બરેોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 
પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જામનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ જામનગર ૧૪૦૩ ૧૯૫૯ ૩૫૨૩ ૫૨૫૩ ૫૧૭૯ 

૨ જામજોધપુર ૨૨૨ ૨૮૮ ૫૧૭ ૭૭૩ ૭૫૯ 

૩ િાલાવડ ૧૧૦ ૧૪૩ ૨૫૮ ૩૮૬ ૩૮૦ 

૪ ધ્રોલ ૧૩૨ ૧૭૨ ૩૧૦ ૪૬૨ ૪૫૬ 

૫ લાલપુર ૧૩૯ ૧૭૧ ૪૧૩ ૬૧૮ ૬૦૮ 

૬ જોડીયા ૬૬ ૮૬ ૧૫૪ ૨૩૨ ૨૨૮ 

૭ દ્વારિા ૩૦ ૧૩ - - - 

૮ ખાંભાળીયા ૬૫ ૨૯ - - - 

૯ ભાણવડ ૨૬ ૭ - - - 

૧૦ િલ્યાણપુર ૨૦ ૯ - - - 

િુલ સરવાળો.. ૨૨૧૩ ૨૮૭૭ ૫૧૭૫ ૭૭૨૪ ૭૬૧૦ 

નોંધઃ નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં. ૭ િી ૧૦ ના તાલિુા જામનગર કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જામનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ જામનગર ૩૯૭૭ ૪૦૬૫ ૬૦૦૨ ૭૩૧૪ ૭૨૫૦ 

૨ જામજોધપુર ૭૦૩ ૭૪૮ ૯૫૨ ૧૧૩૫ ૧૧૦૭ 

૩ િાલાવડ ૩૭૩ ૪૩૩ ૫૦૩ ૫૯૧ ૫૭૦ 

૪ ધ્રોલ ૪૨૨ ૪૪૯ ૫૭૫ ૬૮૫ ૬૬૭ 

૫ લાલપુર ૪૭૧ ૪૯૨ ૭૩૯ ૮૮૯ ૮૭૩ 

૬ જોડીયા ૨૧૯ ૨૮૭ ૨૯૮ ૩૫૧ ૩૪૦ 

૭ દ્વારિા ૧૮૯ - - - - 

૮ ખાંભાળીયા ૨૬૪ - - - - 

૯ ભાણવડ ૧૦૮ - - - - 

૧૦ િલ્યાણપુર ૧૦૧ - - - - 

િુલ સરવાળો.. ૬૮૨૭ ૬૪૭૪ ૯૦૬૯ ૧૦૯૬૫ ૧૦૮૦૭ 

નોંધઃ નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં. ૭ િી ૧૦ ના તાલિુા જામનગર કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

એચબી-૭૦૬-૯ 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 
૧ જામનગર ૮૯૨૯ 
૨ જામજોધપુર ૧૪૫૯ 
૩ િાલાવડ ૭૮૬ 
૪ ધ્રોલ ૮૮૫ 
૫ લાલપુર ૧૧૨૧ 
૬ જોડીયા ૪૬૭ 

 િુલ ૧૩૬૪૭ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

દેવભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૬૦ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી વવક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર દેવભુકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત 
બેરોજગારો પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દેવભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ખાંભાકળયા - ૨૬૯ ૨૩૩ ૭૪૯ ૪૫૪ 

૨ ભાણવડ - ૧૮૨ ૧૫૭ ૫૦૭ ૩૦૪ 

૩ િલ્યાણપુર - ૧૬૭ ૧૪૨ ૪૬૨ ૨૭૮ 

૪ દ્વારિા - ૧૭૬ ૧૪૯ ૪૮૪ ૨૯૩ 

િુલ સરવાળો.. - ૭૯૪ ૬૮૧ ૨૨૦૨ ૧૩૨૯ 

નોંધઃ નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દેવભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ખાંભાકળયા ૦ ૭૦૫ ૭૯૦ ૧૨૨૦ ૭૭૩ 
૨ ભાણવડ ૦ ૪૩૦ ૪૩૫ ૭૦૬ ૪૮૪ 
૩ િલ્યાણપુર ૦ ૩૮૬ ૩૯૩ ૬૩૯ ૪૪૮ 
૪ ઓખામાંડળ ૦ ૪૨૫ ૪૨૬ ૬૮૦ ૪૭૨ 

િુલ સરવાળો.. ૦ ૧૯૪૬ ૨૦૪૪ ૩૨૪૫ ૨૧૭૭ 

નોંધઃ નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાની રચના િયેલ છે. 
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 (૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ ખાંભાકળયા ૧૩૯૨ 

૨ ભાણવડ ૮૯૩ 

૩ િલ્યાણપુર ૬૭૬ 

૪ દ્વારિા ૮૧૨ 

 િુલ સરવાળો ૩૭૭૩ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 

દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

જુનાગિ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૬૪ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુનાગિ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જુનાગિ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ જુનાગઢ ૮૦૫ ૭૨૮ ૫૯૫ ૧૧૪૫ ૮૭૨ 

૨ મેંદરડા ૧૩૫ ૯૬ ૭૮ ૨૯૩ ૨૨૩ 

૩ 
માળીયા 
હાટીના 

૨૨૦ ૨૧૮ ૧૮૩ ૪૮૯ ૩૭૩ 

૪ માાંગરોળ ૨૫૩ ૧૭૬ ૨૦૦ ૬૩૭ ૩૬૫ 

૫ િેશોદ ૨૨૩ ૧૭૯ ૧૯૬ ૪૦૪ ૨૦૪ 

૬ માણાવદર ૧૪૪ ૧૪૧ ૧૦૨ ૩૧૪ ૨૧૩ 

૭ વાંિલી ૧૫૨ ૧૧૬ ૧૦૫ ૧૫૫ ૧૪૪ 

૮ ભેંસાણ ૧૦૧ ૬૫ ૪૪ ૧૨૭ ૧૦૩ 

૯ વીસાવદર ૧૨૫ ૮૫ ૮૫ ૧૭૧ ૧૩૯ 

૧૦ વેરાવળ ૫૬૫ ૯૨ - - - 

૧૧ િોડીનાર ૨૩૮ ૫૮ - - - 

૧૨ ઉના ૧૫૮ ૨૭ - - - 

૧૩ તાલાલા ૧૧૮ ૨૭ - - - 

૧૪ સુત્રાપાડા ૧૧૪ ૯ - - - 

િુલ સરવાળો ૩૩૫૧ ૨૦૧૭ ૧૫૮૮ ૩૭૩૫ ૨૬૩૬ 

નોંધઃ નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં. ૧૦ િી ૧૪ ના તાલુિા જુનાગઢ કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર જુનાગિ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ જુનાગઢ ૩૨૬૭ ૨૨૨૪ ૧૯૯૫ ૨૦૬૧ ૧૯૪૩ 

૨ મેંદરડા ૭૩૧ ૪૩૭ ૧૭૬ ૩૫૧ ૧૪૩ 

૩ માળીયા હાટીના ૯૧૮ ૮૪૬ ૪૯૦ ૭૮૨ ૩૮૫ 

૪ માાંગરોળ ૧૧૭૩ ૬૩૭ ૫૫૨ ૬૮૭ ૫૭૪ 

૫ િેશોદ ૧૦૭૨ ૫૮૪ ૬૫૪ ૭૦૭ ૫૫૬ 

૬ માણાવદર ૬૮૮ ૩૭૮ ૪૬૪ ૫૫૩ ૪૩૮ 

૭ વાંિલી ૫૯૦ ૨૯૫ ૩૩૪ ૪૪૬ ૨૭૪ 

૮ ભેંસાણ ૪૪૮ ૨૨૯ ૧૫૯ ૨૩૪ ૧૬૦ 

૯ વીસાવદર ૬૨૫ ૩૩૪ ૨૬૧ ૩૦૧ ૨૦૩ 

૧૦ વેરાવળ ૧૩૭ ૧ - - - 

૧૧ િોડીનાર ૭૮ ૪ - - - 

૧૨ ઉના ૯૧ ૦ - - - 

૧૩ તાલાલા ૫૮ ૨ - - - 

૧૪ સુત્રાપાડા ૬૮ ૧ - - - 

િુલ સરવાળો ૯૯૪૪ ૫૯૭૨ ૫૦૮૫ ૬૧૨૨ ૪૬૭૬ 

નોંધઃ નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં. ૧૦ િી ૧૪ ના તાલુિા જુનાગઢ કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

 (૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ જુનાગઢ ૫૭૨૬ 

૨ મેંદરડા ૮૧૪ 

૩ માળીયા હાટીના ૧૫૪૬ 

૪ માાંગરોળ ૨૦૯૬ 

૫ િેશોદ ૨૧૪૨ 

૬ માણાવદર ૧૭૯૨ 

૭ વાંિલી ૧૨૧૫ 

૮ ભેંસાણ ૫૧૧ 

૯ વીસાવદર ૮૨૯ 

 િુલ સરવાળો  ૧૬૬૭૧ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૭૩ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી વવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર અમરેલી કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 
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શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૬) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમરેલી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ અમરેલી ૧૪૨૬ ૧૬૧૦ ૭૩૭ ૧૪૩૦ ૭૩૦ 
૨ બગસરા ૩૩ ૭૯ ૧૬૬ ૯૩ ૧૦૫ 
૩ લીલયા ૧૫ ૬૭ ૫૩ ૫૫ ૫૧ 
૪ જાફરાબાદ ૪૮૫ ૨૮૯ ૩૪૬ ૧૫૯ ૧૭૪ 
૫ રાજુલા ૫૯૯ ૫૩૦ ૧૭૮ ૨૧૩ ૫૮૬ 
૬ બાબરા ૫૬ ૫૪ ૪૨ ૭૪ ૬૦ 
૭ સાવરિુાં ડલા ૩૫૧ ૨૪૮ ૧૫૮ ૧૭૫ ૧૯૬ 
૮ િુિાવાવ ૪૫ ૧૧૭ ૬૨ ૮૩ ૧૦૨ 
૯ ધારી ૬૬ ૯૧ ૯૯ ૨૨૯ ૧૮૩ 

૧૦ ખાાંભા ૨૦ ૬૯ ૮૯ ૨૨ ૯૫ 
૧૧ લાઠી ૧૮ ૭૦ ૧૪૯ ૧૯૬ ૧૬૭ 

િુલ સરવાળો.. ૩૧૧૪ ૩૨૨૪ ૨૦૭૯ ૨૭૨૯ ૨૪૪૯ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમરેલી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ અમરેલી ૨૬૩૩ ૧૯૬૫ ૧૫૫૯ ૧૭૮૪ ૧૧૮૦ 

૨ બગસરા ૩૨૨ ૫૨૧ ૩૦૫ ૨૦૫ ૧૭૪ 

૩ લીલયા ૨૨૫ ૨૩૪ ૨૧૬ ૧૨૭ ૧૩૭ 

૪ જાફરાબાદ ૬૦૫ ૫૦૩ ૫૪૩ ૩૧૨ ૩૧૯ 

૫ રાજુલા ૬૦૨ ૮૫૧ ૬૨૨ ૩૫૦ ૭૮૦ 

૬ બાબરા ૨૪૬ ૨૭૦ ૧૫૧ ૧૮૦ ૧૨૮ 

૭ સાવરિુાં ડલા ૫૬૫ ૫૮૨ ૩૭૫ ૩૮૫ ૪૦૯ 

૮ િુિાવાવ ૩૭૪ ૨૯૩ ૨૪૧ ૨૫૦ ૨૨૯ 

૯ ધારી ૨૭૯ ૩૨૩ ૨૦૯ ૩૯૯ ૨૯૪ 

૧૦ ખાાંભા ૧૭૭ ૧૯૯ ૧૦૬ ૧૧૬ ૧૬૫ 

૧૧ લાઠી ૨૯૫ ૩૫૬ ૧૨૩ ૩૩૦ ૩૦૦ 

િુલ ૬૩૨૩ ૬૦૯૭ ૪૪૫૦ ૪૪૩૮ ૪૧૧૫ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ અમરેલી ૨૧૭૧ 

૨ બગસરા ૮૮૫ 

૩ લીલયા ૨૬૧ 

૪ જાફરાબાદ ૧૩૮૩ 

૫ રાજુલા ૨૧૭૯ 

૬ બાબરા ૮૩૮ 

૭ સાવરિુાં ડલા ૯૭૮ 

૮ િુિાવાવ ૮૭૮ 

એચબી-૭૦૬-૧૦ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૯ ધારી ૧૨૦૧ 

૧૦ ખાાંભા ૮૩૭ 

૧૧ લાઠી ૬૫૦ 

 િુલ સરવાળો ૧૨૨૬૧ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૭૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી મોહનલાલ વાળા (િોડીનાર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત 
બેરોજગારો પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 
(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ વેરાવળ - ૨૭૧ ૧૪૯ ૯૨૨ ૧૬૬૨ 

૨ િોડીનાર - ૧૫૪ ૧૬૨ ૬૫૦ ૩૮૨ 

૩ ઉના - ૧૨૮ ૯૧ ૭૦૧ ૫૭૦ 

૪ સુત્રાપાડા - ૭૯ ૯૦ ૪૮૩ ૬૦૩ 

૫ તાલાલા - ૪૩ ૨૦ ૩૩૫ ૪૯૧ 

૬ ગીર ગઢડા - ૧૯ ૧૨ ૨૬૨ ૧૯૪ 

િુલ સરવાળો..  ૬૯૪ ૫૨૪ ૩૩૫૩ ૩૯૦૨ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ વેરાવળ ૦ ૭૨૬ ૭૩૦ ૧૫૦૧ ૧૯૦૧ 

૨ િોડીનાર ૦ ૫૦૦ ૫૦૩ ૯૪૭ ૯૪૧ 

૩ ઉના ૦ ૨૫૮ ૨૫૫ ૬૧૮ ૬૩૫ 

૪ સુત્રાપાડા ૦ ૨૯૯ ૨૯૪ ૫૧૪ ૭૧૦ 

૫ તાલાલા ૦ ૨૦૦ ૧૯૯ ૩૯૦ ૫૧૧ 

૬ ગીર ગઢડા ૦ ૮૧ ૮૦ ૨૪૭ ૨૯૭ 

િુલ સરવાળો.. ૦ ૨૦૬૪ ૨૦૬૧ ૪૨૧૭ ૪૯૯૫ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાની રચના િયેલ છે. 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ વેરાવળ ૨૩૬૩ 

૨ િોડીનાર ૧૧૦૧ 

૩ ઉના ૧૫૩૬ 

૪ સુત્રાપાડા ૭૨૪ 

૫ તાલાલા ૧૦૫૪ 

૬ ગીર ગઢડા ૨૮૭ 

 િુલ  ૭૦૬૫ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

ભાવનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૯૩ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવવણભાઈ મારુ (ગઢડા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ભાવનગર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભાવનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ભાવનગર ૪૯૩ ૧૩૭૭ ૧૪૭૭ ૧૧૩૮૯ ૯૯૧૬ 

૨ મહુવા ૬૩ ૪૮૫ ૯૩૫ ૧૯૫૦ ૧૬૭૭ 

૩ તળાજા ૩૬ ૪૪૧ ૮૩૩ ૧૭૦૭ ૧૦૬ 

૪ ઘોઘા ૨૨ ૫૯ ૨૩૦ ૧૧૬ ૧૧ 

૫ કશહોર ૪૧ ૨૯૫ ૫૨૭ ૯૧૪ ૬૧ 

૬ વલ્લભીપુર ૧૭ ૫૧ ૯૬ ૫૧ ૨૭ 

૭ ઉમરાળા ૧૯ ૪૫ ૮૬ ૪૦ ૬ 

૮ પાકલતાણા ૪૫ ૩૧૨ ૪૯૬ ૯૯૨ ૧૩૦ 

૯ ગારીયાધાર ૨૦ ૧૦૫ ૧૬૦ ૨૩૪ ૩૦ 

૧૦ જસેર ૦ ૬૪ ૧૧૩ ૩૮ ૫ 

૧૧ બોટાદ ૨૮ ૦ - - - 

૧૨ ગઢડા ૧૪ ૦ - - - 

િુલ સરવાળો.. ૭૯૮ ૩૨૩૪ ૪૯૫૩ ૧૭૪૩૧ ૧૧૯૬૯ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં ૧૧ િી ૧૨ ના તાલુિા ભાવનગર કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભાવનગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ભાવનગર ૨૧૭૫ ૨૬૨૦ ૩૨૭૦ ૭૦૪૩ ૧૦૦૬૫ 

૨ મહુવા ૮૪૭ ૧૨૭૫ ૧૩૫૩ ૨૮૧૫ ૧૦૬૬ 

૩ તળાજા ૭૫૫ ૮૫૮ ૧૦૩૪ ૨૨૩૬ ૭૬૧ 

૪ ઘોઘા ૨૯૫ ૩૨૮ ૫૨૯ ૧૦૨૪ ૩૧૯ 

૫ કશહોર ૫૩૭ ૬૫૪ ૮૧૬ ૧૭૮૦ ૮૬૬ 

૬ વલ્લભીપુર ૭૮ ૪૪૨ ૫૮૦ ૧૩૧૭ ૫૫૪ 

૭ ઉમરાળા ૧૧૮ ૨૨૫ ૪૦૯ ૯૨૧ ૩૩૬ 

૮ પાકલતાણા ૪૨૭ ૬૪૮ ૮૩૭ ૧૭૯૧ ૫૧૩ 

૯ ગારીયાધાર ૩૪૨ ૬૬૬ ૬૬૬ ૧૫૯૮ ૩૯૬ 

૧૦ જસેર ૦ ૧૩૭ ૩૬૯ ૯૧૨ ૨૫૪ 

૧૧ બોટાદ ૧૩૦ --- --- --- --- 

૧૨ ગઢડા ૭૫ --- --- --- --- 

િુલ ૫૭૭૯ ૭૮૫૩ ૯૮૬૩ ૨૧૪૩૭ ૧૫૧૩૦ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં ૧૧ િી ૧૨ ના તાલુિા ભાવનગર કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ ભાવનગર ૮૮૪૪ 

૨ મહુવા ૩૭૯૧ 

૩ તળાજા ૨૪૩૦ 

૪ ઘોઘા ૪૫૨ 

૫ કશહોર ૧૫૧૪ 

૬ વલ્લભીપુર ૩૧૯ 

૭ ઉમરાળા ૨૮૭ 

૮ પાકલતાણા ૧૩૩૩ 

૯ ગારીયાધાર ૫૬૩ 

૧૦ જસેર ૨૪૩ 

 િુલ સરવાળો ૧૯૭૭૬ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૯૯ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી િાન્દ્તીભાઈ સોિાપરમાર (આણાંદ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર આણાંદ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 
(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ આણાંદ ૮૩૯૪ ૬૫૪૭ ૭૫૫૩ ૯૧૦૯ ૯૨૦૯ 

૨ બોરસદ ૧૪૩૬ ૧૪૧૧ ૧૫૪૭ ૧૩૫૦ ૧૩૪૯ 

૩ ખાંભાત ૨૫૩ ૬૪૯ ૯૧૩ ૮૭૨ ૬૨૮ 

૪ પેટલાદ ૪૫૨ ૪૫૪ ૧૮૧ ૩૭૬ ૧૩૧ 

૫ ઉમરેઠ ૧૯૭ ૩૭૮ ૪૩૬ ૩૩૯ ૩૬૭ 

૬ સોજીત્રા ૬૯ ૩૨ ૨૮૫ ૪૬ ૭૮ 

૭ તારાપુર ૮૮ ૪૬ ૨૧૨ ૧૨૨ ૮૮ 

૮ આાંિલાવ ૧૦૩ ૭૭ ૨૧૮ ૨૯૬ ૩૩૮ 

િુલ સરવાળો.. ૧૦૯૯૨ ૯૫૯૪ ૧૧૩૪૫ ૧૨૫૧૦ ૧૨૧૮૮ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ આણાંદ ૧૦૦૪૮ ૮૭૨૪ ૯૮૪૩ ૮૩૪૭ ૫૬૫૫ 

૨ ખાંભાત ૨૧૫૬ ૧૬૦૪ ૧૮૬૪ ૨૩૯૯ ૧૮૦૨ 

૩ બોરસદ  ૧૫૦૪ ૧૫૦૪ ૧૩૪૧ ૧૫૯૭ ૧૨૫૪ 

૪ પેટલાદ ૧૫૦૬ ૧૩૦૪ ૧૭૦૬ ૧૬૮૪ ૧૩૩૧ 

૫ ઉમરેઠ ૧૧૮૮ ૧૦૪૩ ૯૭૨ ૧૧૫૮ ૭૮૪ 

૬ સોજીત્રા ૭૦૧ ૬૦૩ ૭૦૧ ૭૭૩ ૬૭૬ 

૭ તારાપુર ૧૨૩૦ ૮૯૯ ૭૯૧ ૮૦૮ ૭૩૮ 

૮ આાંિલાવ ૬૪૪ ૬૦૪ ૬૪૪ ૭૦૨ ૬૩૧ 

િુલ સરવાળો.. ૧૮૯૭૭ ૧૬૨૮૫ ૧૭૮૬૨ ૧૭૪૬૮ ૧૨૮૭૧ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ આણાંદ ૪૦૩૧ 

૨ બોરસદ ૨૯૮૮ 

૩ ખાંભાત ૨૨૮૧ 

૪ પેટલાદ ૨૫૦૨ 

૫ ઉમરેઠ ૧૩૯૦ 

૬ સોજીત્રા ૨૨૬૮ 

૭ તારાપુર ૨૧૬૮ 

૮ આાંિલાવ ૨૭૯૦ 

 િુલ સરવાળો ૨૦૪૧૮ 

એચબી-૭૦૬-૧૧ 
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(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૦૪ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર પાંચમહાલ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉિત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉિત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 
(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ. 

પ ત્ર િ – ૧ 

ક્રમ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ ગોધરા ૧૯૮૭ ૧૫૬૧ ૧૬૧૯ ૪૧૧૬ ૪૧૬૫ 

૨ િાલોલ ૧૫૨૮ ૧૦૦૯ ૧૦૦૩ ૨૧૪૯ ૨૦૮૯ 

૩ હાલોલ ૧૬૪૯ ૧૨૯૯ ૧૨૦૯ ૪૧૦૭ ૩૫૪૬ 

૪ જાાંબુઘોડા ૩૪૧ ૧૭૦ ૧૪૫ ૯૦૨ ૬૧૯ 

૫ ઘોઘાંબા ૫૪૮ ૧૮૨ ૧૦૪ ૧૮૨૨ ૧૪૦૧ 

૬ શહેરા ૬૦૨ ૪૦૨ ૨૦૬ ૧૮૪૫ ૧૪૪૯ 

૭ મોરવા ૩૬૨ ૨૦૫ ૩૦૬ ૧૧૦૧ ૮૭૧ 

૮ સાંતરામપુર ૮૫ - - - - 

૯ લુણાવાડા ૧૦૨ - - - - 

૧૦ િડાણા ૩૦ - - - - 

૧૧ ખાનપુર ૪૨ - - - - 

િુલ સરવાળો ૭૨૭૬ ૪૮૨૮ ૪૫૯૨ ૧૬૦૪૨ ૧૪૧૪૦ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૮ િી ૧૧ ના તાલુિા પાંચમહાલ કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

પ ત્ર િ – ૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર 

નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  
તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  

થી  
તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી  
તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  

થી  
તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  

થી  
તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ ગોધરા ૩૮૬૬ ૨૩૯૦ ૩૩૪૮ ૬૧૧૯ ૫૮૮૮ 

૨ િાલોલ ૧૭૭૭ ૧૪૬૨ ૧૬૫૬ ૩૭૮૮ ૩૬૪૮ 

૩ હાલોલ ૨૮૭૫ ૧૪૬૨ ૧૮૮૬ ૩૭૬૭ ૩૬૨૮ 

૪ જાાંબુઘોડા ૬૮૨ ૩૮૪ ૩૪૦ ૯૬૧ ૯૨૦ 

૫ ઘોઘાંબા ૬૩૫ ૩૬૩ ૩૫૦ ૯૩૦ ૮૭૨ 

૬ શહેરા ૧૦૯૫ ૭૪૬ ૭૦૩ ૧૮૮૭ ૧૮૨૩ 
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ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર 
નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૭ મોરવા ૮૬૦ ૬૫૫ ૬૨૫ ૧૭૦૨ ૧૬૫૨ 

૮ સાંતરામપુર ૩૧૫ - - - - 

૯ લુણાવાડા ૩૧૧ - - - - 

૧૦ િડાણા ૪૪ - - - - 

૧૧ ખાનપુર ૪૪ - - - - 

િુલ સરવાળો ૧૨૫૦૪ ૭૪૬૨ ૮૯૦૮ ૧૯૧૫૪ ૧૮૪૩૧ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૮ િી ૧૧ ના તાલુિા પાંચમહાલ કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ ગોધરા ૪૧૬૫ 

૨ િાલોલ ૨૪૩૮ 

૩ હાલોલ ૨૫૪૪ 

૪ જાાંબુઘોડા ૬૪૧ 

૫ ઘોઘાંબા ૮૬૫ 

૬ શહેરા ૧૨૯૭ 

૭ મોરવા ૧૧૮૭ 

િુલ સરવાળો ૧૩૧૩૭ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે. 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૧૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર મહીસાગર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉિત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉિત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ. 

પ ત્ર િ – ૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર 

પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ સાંતરામપુર - ૩૩૧ ૨૮૭ ૨૭૧ ૩૫૭ 

૨ લુણાવાડા - ૨૦૪ ૨૬૬ ૨૫૫ ૩૨૪ 

૩ િડાણા - ૧૪૪ ૧૪૧ ૧૪૮ ૧૯૪ 
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ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર 
પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૪ ખાનપુર - ૧૮૫ ૧૮૩ ૧૮૬ ૨૪૪ 

૫ વીરપુર - ૧૫૧ ૧૪૫ ૧૪૩ ૧૯૬ 

૬ બાલાકસનોર - ૨૩૩ ૨૫૨ ૨૫૦ ૩૧૪ 

િુલ - ૧૨૪૮ ૧૨૭૪ ૧૨૫૩ ૧૬૨૯ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

પ ત્ર િ – ૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મહીસાગર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર 
નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ સાંતરામપુર - ૮૧૪ ૧૦૧૧ ૮૧૮ ૭૮૧ 
૨ લુણાવાડા - ૭૪૧ ૯૧૭ ૭૪૭ ૭૧૦ 
૩ િડાણા - ૪૪૪ ૫૬૧ ૪૫૫ ૪૩૧ 
૪ ખાનપુર - ૫૫૪ ૬૮૬ ૫૬૨ ૫૨૭ 
૫ વીરપુર - ૪૪૭ ૫૨૭ ૪૬૨ ૪૨૮ 
૬ બાલાકસનોર - ૭૦૫ ૮૫૯ ૭૩૧ ૬૮૧ 

િુલ સરવાળો - ૩૭૦૫ ૪૫૬૧ ૩૭૭૫ ૩૫૫૮ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાની રચના િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ સાંતરામપુર ૨૪૪૨ 

૨ લુણાવાડા ૨૨૭૧ 

૩ િડાણા ૧૧૯૭ 

૪ ખાનપુર ૧૧૪૯ 

૫ વીરપુર ૧૨૦૦ 

૬ બાલાકસનોર ૧૮૮૭ 

િુલ સરવાળો ૧૦૧૪૬ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે. 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 
દાહોદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૨૪ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર દાહોદ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉિત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉિત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 
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શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ. 

પ ત્ર િ – ૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 
તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  

થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  

થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  

થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ દાહોદ ૫૦૦ ૪૭૩ ૭૧૯ ૧૬૮૦ ૯૧૩ 

૨ લીમખેડા ૧૬૦ ૧૬૬ ૧૯૦ ૪૫૮ ૩૧૪ 

૩ ધાનપુર ૨૦ ૮૦ ૪૮ ૯૮ ૪૨ 

૪ ગરબાડા ૨૫૫ ૨૨૬ ૧૩૮ ૩૫૧ ૫૨૦ 

૫ ઝાલોદ ૧૫૨ ૧૮૪ ૫૩૬ ૪૨૬ ૨૬૮ 

૬ ફતેપુરા ૬૨ ૮૦ ૮૦ ૧૪૮ ૧૧૫ 

૭ દેવગઢ બારીયા ૨૪ ૬૦ ૩૧૪ ૧૬૦ ૭૨ 

૮ સાંજલેી ૦૦ ૧૪ ૧૪ ૬૬ ૩૬ 

િુલ સરવાળો ૧૧૭૩ ૧૨૮૩ ૨૦૩૯ ૩૩૮૭ ૨૨૮૦ 

પ ત્ર િ – ૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 
તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ દાહોદ ૧૯૧૦ ૧૯૨૨ ૧૮૬૯ ૨૧૯૫ ૧૫૪૭ 

૨ લીમખેડા ૫૫૭ ૪૫૬ ૮૮૪ ૫૪૯ ૬૦૩ 

૩ ધાનપુર ૧૩૮ ૧૬૦ ૩૩૦ ૩૩૮ ૨૧૩ 

૪ ગરબાડા ૫૮૯ ૫૩૪ ૯૨૨ ૭૦૬ ૭૦૪ 

૫ ઝાલોદ ૬૪૭ ૬૨૭ ૭૪૬ ૭૪૬ ૬૧૩ 

૬ ફતેપુરા ૩૩૬ ૩૮૩ ૫૮૨ ૫૭૮ ૩૦૮ 

૭ દેવગઢ બારીયા ૪૧૬ ૨૫૨ ૪૨૫ ૪૯૭ ૧૭૬ 

૮ સાંજલેી ૨૪૮ ૨૦૭ ૨૨૨ ૩૨૬ ૧૮૪ 

િુલ સરવાળો ૪૮૪૧ ૪૫૪૧ ૫૯૮૦ ૫૯૩૫ ૪૩૪૮ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ દાહોદ ૨૩૯૪ 

૨ લીમખેડા ૧૩૦૭ 

૩ ધાનપુર ૬૩૪ 

૪ ગરબાડા ૧૬૩૪ 

૫ ઝાલોદ ૨૦૧૭ 

૬ ફતેપુરા ૧૫૦૩ 

૭ દેવગઢ બારીયા ૧૦૯૦ 

૮ સાંજલેી ૮૩૦ 

િુલ સરવાળો ૧૧૪૦૯ 

એચબી-૭૦૬-૧૨ 
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(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે. 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે. લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૩૦ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ સાંખેડા - ૭૭૨ ૭૩૪ ૩૪૫ ૬૪૪ 

૨ જતેપુર-પાવી - ૫૮૨ ૮૫૧ ૬૮૭ ૮૩૧ 

૩ છોટાઉદેપુર - ૯૦૦ ૧૨૫૫ ૯૭૪ ૧૨૦૦ 

૪ ક્વાાંટ - ૫૯૫ ૮૮૪ ૭૭૧ ૮૩૫ 

૫ નસવાડી - ૨૯૮ ૩૫૬ ૨૭૮ ૩૨૫ 

૬ બોડેલી - ૮૮૫ ૮૮૮ ૪૭૬ ૯૫૪ 

િુલ સરવાળો.. - ૪૦૩૨ ૪૯૬૮ ૩૫૩૧ ૪૭૮૯ 

નોંધઃ- નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી િયેલ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ સાંખેડા - ૮૨૫ ૬૭૧ ૫૧૯ ૭૨૦ 

૨ જતેપુર-પાવી - ૧૩૦૨ ૧૫૬૦ ૧૩૪૫ ૧૧૧૮ 

૩ છોટાઉદેપુર - ૧૪૯૮ ૧૬૪૫ ૧૪૫૯ ૧૩૩૭ 

૪ ક્વાાંટ - ૧૦૩૨ ૧૩૦૬ ૧૧૬૭ ૮૪૯ 

૫ નસવાડી - ૩૮૨ ૪૨૮ ૩૩૦ ૩૪૨ 

૬ બોડેલી - ૧૧૧૬ ૯૩૪ ૬૧૫ ૮૪૩ 

િુલ સરવાળો.. - ૬૧૫૫ ૬૫૪૪ ૫૪૩૫ ૫૨૦૯ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા જીલ્લાની રચના િયેલ છે. 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ સાંખેડા ૯૩૮ 

૨ જતેપુર-પાવી ૧૮૨૧ 

૩ છોટાઉદેપુર ૨૬૦૯ 

૪ ક્વાાંટ ૧૯૪૫ 

૫ નસવાડી ૮૦૬ 

૬ બોડેલી ૧૧૭૪ 

 િુલ સરવાળો ૯૨૯૩ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

વડોદરા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૩૩ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર વડોદરા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 
પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ વડોદરા શહેર ૧૨૫૧૭ ૧૫૦૦૦ ૨૨૦૫૫ ૧૯૦૫૩ ૧૮૫૫૦ 

૨ 
વડોદરા 
તાલુિો 

૭૬૨ ૧૯૯૭ ૧૯૪૩ ૧૨૭૯ ૧૫૬૯ 

૩ િરજણ ૧૧૨ ૫૪૪ ૨૩૮ ૩૬૨ ૩૯૩ 
૪ પાદરા ૨૪૮૬ ૩૧૫૯ ૧૬૨૮ ૨૯૨૮ ૩૦૦૯ 
૫ સાવલી ૨૩૭૫ ૨૨૮૩ ૪૬૮ ૮૫૯ ૯૧૨ 
૬ વાઘોરડયા ૧૨૯૨ ૧૪૬૯ ૨૧૧૫ ૧૪૧૯ ૧૪૬૧ 
૭ ડભોઇ ૧૨૦ ૧૩૫ ૪૭૦ ૨૮૩ ૨૯૮ 
૮ કશનોર ૩૩ ૭૧ ૧૪૧ ૬૭ ૮૨ 
૯ ડેસર ૦ ૧ ૪૩ ૧૦ ૧૭ 

૧૦ સાંખેડા ૨૦૫ ૩૯ - - - 
૧૧ જતેપુર પાવી ૫૮૯ ૧૬૧ - - - 
૧૨ છોટાઉદેપુર ૮૬૦ ૨૩૩ - - - 
૧૩ ક્વાાંટ ૬૩૬ ૧૫૩ - - - 
૧૪ નસવાડી ૧૩૯ ૫૧ - - - 
૧૫ બોડેલી ૦ ૦ - - - 

િુલ સરવાળો.. ૨૨૧૨૬ ૨૫૨૯૬ ૨૯૧૦૧ ૨૬૨૬૦ ૨૬૨૯૧ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં ૧૦ િી ૧૫ ના તાલુિા વડોદરા કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 

વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ વડોદરા શહેર ૧૮૮૪૦ ૨૩૨૫૩ ૩૦૧૧૧ ૨૩૪૨૭ ૨૦૯૨૦ 

૨ 
વડોદરા 
તાલુિો 

૧૮૧૧ ૨૫૫૦ ૨૯૧૫ ૨૧૯૨ ૨૨૭૯ 

૩ િરજણ ૭૩૯ ૧૦૩૨ ૬૮૩ ૭૬૨ ૭૦૯ 

૪ પાદરા ૩૦૭૦ ૩૬૬૩ ૨૨૮૩ ૩૫૩૧ ૩૪૭૪ 

૫ સાવલી ૩૧૨૮ ૩૨૭૪ ૮૬૭ ૧૧૧૧ ૧૧૬૦ 

૬ વાઘોરડયા ૨૦૫૯ ૨૧૮૮ ૨૪૮૩ ૧૬૬૭ ૧૭૧૧ 

૭ ડભોઇ ૭૦૮ ૭૯૦ ૧૦૬૧ ૭૩૯ ૬૯૦ 

૮ કશનોર ૧૮૫ ૧૯૯ ૩૩૬ ૧૯૮ ૧૫૪ 

૯ ડેસર ૦ ૧૧૪ ૧૧૨ ૯૧ ૯૦ 

૧૦ સાંખેડા ૪૩૭ ૪૪ -- -- -- 

૧૧ જતેપુર પાવી ૧૩૪૫ ૨૦૩ -- -- -- 

૧૨ છોટાઉદેપુર ૧૫૨૧ ૨૯૧ -- -- -- 

૧૩ ક્વાાંટ ૯૮૬ ૩૦૧ -- -- -- 

૧૪ નસવાડી ૧૮૪ ૫૬ -- -- -- 

૧૫ બોડેલી ૦ ૦ -- -- -- 

િુલ ૩૫૦૧૩ ૩૭૯૫૮ ૪૦૮૫૧ ૩૩૭૧૮ ૩૧૧૮૭ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં ૧૦ િી ૧૫ ના તાલુિા વડોદરા કજલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

 (૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ વડોદરા શહેર ૨૧૦૫૫ 

૨ વડોદરા તાલુિો ૩૪૩૨ 

૩ િરજણ ૧૧૦૦ 

૪ પાદરા ૨૨૨૩ 

૫ સાવલી ૧૨૨૮ 

૬ વાઘોરડયા ૭૭૭ 

૭ ડભોઇ ૧૭૪૩ 

૮ કશનોર ૫૬૪ 

૯ ડેસર ૩૬૪ 

 િુલ સરવાળો ૩૨૪૮૬ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 
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નમષદા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૩૯ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ વસાવા (નાાંદોદ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર નમયદા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર નમષદા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ નાાંદોદ ૨૦૨૪ ૧૬૪૪ ૨૩૫૪ ૧૮૪૩ ૧૭૬૬ 

૨ કતલિવાડા ૧૮૫ ૩૦૧ ૧૮૦ ૩૧૩ ૨૫૮ 

૩ ગરૂડેશ્વર ૯૮ ૨૫૪ ૧૮૬ ૪૨૨ ૩૧૯ 

૪ દેડીયાપાડા ૪૨૫ ૪૪૨ ૩૩૮ ૩૩૮ ૩૩૬ 

૫ સાગબારા ૩૪૩ ૩૨૩ ૨૪૯ ૩૨૨ ૪૬૬ 

િુલ ૩૦૭૫ ૨૯૬૪ ૩૩૦૭ ૩૨૩૮ ૩૧૪૫ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર નમષદા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 

થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ નાાંદોદ ૨૭૦૧ ૨૦૨૪ ૩૧૧૪ ૨૭૦૧ ૨૩૦૪ 

૨ કતલિવાડા ૪૮૭ ૫૮૮ ૪૯૬ ૬૫૯ ૪૬૯ 

૩ ગરૂડેશ્વર ૨૫૩ ૩૯૪ ૩૨ ૬૯૪ ૩૯૫ 

૪ દેડીયાપાડા ૭૭૨ ૭૨૯ ૬૮૪ ૬૯૦ ૫૭૭ 

૫ સાગબારા ૫૫૧ ૫૩૩ ૪૫૭ ૪૯૩ ૫૫૮ 

િુલ સરવાળો.. ૪૭૨૪ ૪૨૬૮ ૪૭૮૩ ૫૨૩૭ ૪૩૦૩ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ નાાંદોદ ૨૦૫૦ 

૨ કતલિવાડા ૭૭૪ 

૩ ગરૂડેશ્વર ૯૨૭ 

૪ દેડીયાપાડા ૯૬૩ 

૫ સાગબારા ૪૪૯ 

 િુલ ૫૧૬૩ 

એચબી-૭૦૬-૧૩ 
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(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૪૧ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ભરૂચ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભરૂચ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ભરૂચ ૩૪૭૧ ૭૯૫૬ ૮૬૬૦ ૯૭૫૨ ૯૮૬૨ 

૨ જાંબુસર ૧૨૪૨ ૧૩૪૪ ૧૭૨૫ ૧૪૩૦ ૧૬૪૨ 

૩ આમોદ ૫૦૭ ૫૬૨ ૬૦૯ ૪૫૯ ૭૨૩ 

૪ વાકલયા ૪૭૧ ૫૨૭ ૫૮૮ ૩૨૨ ૬૪૨ 

૫ હાાંસોટ ૫૪૬ ૪૪૨ ૫૧૨ ૪૦૭ ૫૪૫ 

૬ વાગરા ૨૭૩૧ ૨૯૧૧ ૩૪૭૫ ૩૧૪૫ ૬૧૨૭ 

૭ અાંિલેશ્વર ૩૧૨૧ ૩૪૮૩ ૫૮૯૨ ૫૩૯૨ ૭૪૨૬ 

૮ ઝગડીયા ૧૭૨૨ ૨૮૪૪ ૩૨૬૦ ૩૧૧૯ ૫૧૪૦ 

૯ નેત્રાંગ ૧૦૪ ૧૦૯ ૧૧૭ ૯૩ ૧૪૨ 

િુલ ૧૩૯૧૫ ૨૦૧૭૮ ૨૪૮૩૮ ૨૪૧૧૯ ૩૨૨૪૯ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભરૂચ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ ભરૂચ ૪૭૫૬ ૯૦૨૩ ૧૦૦૪૯ ૧૧૦૩૪ ૧૦૭૭૯ 

૨ જાંબુસર ૧૯૪૦ ૧૫૨૩ ૩૩૬૪ ૨૫૧૪ ૧૬૯૧ 

૩ આમોદ ૬૩૧ ૬૧૬ ૧૧૧૧ ૫૧૩ ૮૨૮ 

૪ વાકલયા ૫૩૧ ૫૫૩ ૭૭૭ ૫૦૪ ૬૬૭ 

૫ હાાંસોટ ૬૨૪ ૫૨૫ ૫૪૨ ૪૯૯ ૬૦૦ 

૬ વાગરા ૪૧૦૭ ૪૫૬૮ ૪૫૦૬ ૩૬૭૨ ૬૩૧૩ 

૭ અાંિલેશ્વર ૩૫૦૩ ૪૫૧૨ ૬૨૨૬ ૬૨૧૪ ૭૬૪૬ 

૮ ઝગડીયા ૨૬૭૮ ૨૯૯૪ ૩૫૫૬ ૪૦૫૪ ૫૩૬૪ 

૯ નેત્રાંગ ૭૫૮ ૯૭૧ ૫૫૦ ૬૦૭ ૮૭૮ 

િુલ સરવાળો.. ૧૯૫૨૮ ૨૫૨૮૫ ૩૦૬૮૧ ૨૯૬૧૧ ૩૪૭૬૬ 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ ભરૂચ ૬૩૮૦ 

૨ જાંબુસર ૧૨૨૨ 

૩ આમોદ ૭૩૯ 

૪ વાકલયા ૫૯૧ 

૫ હાાંસોટ ૧૦૦૫ 

૬ વાગરા ૭૫૮ 

૭ અાંિલેશ્વર ૨૪૧૧ 

૮ ઝગડીયા ૧૨૪૭ 

૯ નેત્રાંગ ૨૪૪ 

 િુલ સરવાળો ૧૪૫૯૭ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં નોધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૪૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર સુરત કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરત વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ સુરત સીટી ૯૯૨૦ ૧૩૬૦૮ ૧૭૭૨૬ ૧૧૪૦૩ ૧૫૯૪૫ 

૨ ચોયાયસી ૨૨૫૦ ૨૮૦૧ ૪૬૨૬ ૩૧૩૪ ૫૦૫૧ 

૩ બારડોલી ૮૯૧ ૯૭૧ ૪૯૮ ૯૨૩ ૬૪૯ 

૪ ઓલપાડ ૧૧૧ ૧૭૩ ૨૦૪ ૨૧૧ ૨૦૮ 

૫ મહુવા ૨૧૫ ૩૩૬ ૪૮૦ ૫૪૩ ૪૬૬ 

૬ માાંડવી ૬૬૦ ૪૨૫ ૫૨૧ ૭૨૯ ૫૬૫ 

૭ િામરેજ ૧૪૮ ૩૦૮ ૧૫૨ ૩૧૯ ૧૩૩ 

૮ પલસાણા ૨૧૫ ૬૧૧ ૧૦૭ ૫૯૧ ૧૧૭ 

૯ ઉમરપાડા ૫૧ ૫૧ ૭૮ ૭૪ ૪૧ 

૧૦ માાંગરોલ ૨૪૮ ૧૭૧ ૩૦૫ ૩૪૩ ૧૪૨ 

િુલ સરવાળો.. ૧૪૭૦૯ ૧૯૪૫૫ ૨૪૬૯૭ ૧૮૨૭૦ ૨૩૩૧૭ 
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પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરત વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ સુરત સીટી ૧૪૩૬૯ ૧૯૫૭૪ ૨૧૪૬૪ ૧૩૮૯૦ ૧૭૭૭૬ 

૨ ચોયાયસી ૩૨૮૦ ૩૨૯૯ ૫૭૬૦ ૪૨૩૨ ૫૫૪૮ 

૩ બારડોલી ૧૫૩૩ ૧૭૩૧ ૧૫૦૬ ૧૩૩૬ ૬૮૫ 

૪ ઓલપાડ ૨૭૫ ૩૩૧ ૭૯૧ ૩૦૮ ૨૭૩ 

૫ મહુવા ૪૬૯ ૬૬૦ ૭૪૮ ૮૫૯ ૮૦૯ 

૬ માાંડવી ૧૧૯૬ ૮૧૮ ૧૩૨૬ ૧૧૯૭ ૯૪૪ 

૭ િામરેજ ૩૦૪ ૪૪૦ ૫૨૧ ૫૮૫ ૩૫૪ 

૮ પલસાણા ૩૯૨ ૭૪૫ ૨૯૧ ૮૪૪ ૨૭૦ 

૯ ઉમરપાડા ૩૦૨ ૨૪૩ ૨૮૯ ૩૨૯ ૨૯૯ 

૧૦ માાંગરોલ ૫૦૬ ૪૧૬ ૫૮૫ ૫૭૫ ૩૦૪ 

િુલ સરવાળો.. ૨૨૬૨૬ ૨૮૨૫૭ ૩૩૨૮૧ ૨૪૧૫૫ ૨૭૨૬૨ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ સુરત સીટી ૧૫૭૫૫ 

૨ ચોયાયસી ૨૪૨૭ 

૩ બારડોલી ૧૦૭૫ 

૪ ઓલપાડ ૧૫૨૩ 

૫ મહુવા ૧૧૯૯ 

૬ માાંડવી ૧૮૩૮ 

૭ િામરેજ ૬૫૬ 

૮ પલસાણા ૪૧૧ 

૯ ઉમરપાડા ૪૦૧ 

૧૦ માાંગરોલ ૧૦૯૮ 

 િુલ સરવાળો ૨૬૩૮૩ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

તાપી વજલ્લામાાં નોધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૪૭ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (કનઝર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર તાપી કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 
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શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર તાપી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ વ્યારા ૧૭૨ ૪૯૨ ૪૬૪ ૧૩૦૨ ૧૧૭૦ 

૨ વાલોડ ૬૬ ૬૧ ૨૨૧ ૫૭૭ ૨૬૭ 

૩ સોનગઢ ૧૯૪ ૩૨૮ ૫૧૬ ૯૮૧ ૫૧૧ 

૪ ઉચ્છલ ૧૦૫ ૫૯ ૨૬ ૨૩૪ ૧૮૦ 

૫ કનઝર ૪૨ ૭૬ ૧૫૧ ૧૭૪ ૧૪૦ 

૬ ડોલવણ ૧૧ ૦ ૦ ૧૪૬ ૧૩૨ 

૭ િુિરમુાંડા ૧૨ ૦ ૦ ૭૪ ૩૨ 

િુલ સરવાળો.. ૬૦૨ ૧૦૧૬ ૧૩૭૮ ૩૪૮૮ ૨૪૩૨ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર તાપી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ વ્યારા ૭૬૨ ૧૦૭૩ ૧૩૮૭ ૧૯૦૩ ૧૪૯૮ 

૨ વાલોડ ૩૦૪ ૩૫૭ ૪૭૯ ૬૮૬ ૪૨૧ 

૩ સોનગઢ ૧૧૫૪ ૧૪૧૫ ૧૭૭૮ ૨૦૬૯ ૧૪૭૧ 

૪ ઉચ્છલ ૨૫૮ ૨૭૯ ૩૬૩ ૪૧૫ ૩૬૭ 

૫ કનઝર ૧૯૦ ૨૩૧ ૩૪૨ ૨૧૭ ૨૦૨ 

૬ ડોલવણ ૧૪૫ ૧૧૯ ૧૩૬ ૪૫૪ ૨૬૯ 

૭ િુિરમુાંડા ૧૬૪ ૧૮૨ ૧૫૯ ૧૭૧ ૯૪ 

િુલ સરવાળો.. ૨૯૭૭ ૩૬૫૬ ૪૬૪૪ ૫૯૧૫ ૪૩૨૨ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ વ્યારા ૨૫૩૫ 

૨ વાલોડ ૧૫૩૮ 

૩ સોનગઢ ૨૦૧૫ 

૪ ઉચ્છલ ૮૦૪ 

૫ કનઝર ૭૧૩ 

૬ ડોલવણ ૪૪૧ 

૭ િુિરમુાંડા ૩૯૫ 

 િુલ ૮૪૪૧ 

 (૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

એચબી-૭૦૬-૧૪ 
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ડાાંગ વજલ્લામાાં નોધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૫૦ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઇ ગાવવત (ડાાંગ): માનનીય શ્રમ અન ેરોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર ડાાંગ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ડાાંગ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ આહવા ૧૨૩ ૧૪૪ ૪૬ ૨૨૪ ૧૯૩ 

૨ વધઇ ૯૨ ૧૦૯ ૧૭ ૧૬૯ ૧૪૫ 

૩ સુબીર ૭૭ ૯૦ ૧૩ ૧૩૯ ૧૧૮ 

િુલ સરવાળો.. ૨૯૨ ૩૪૩ ૭૬ ૫૩૨ ૪૫૬ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ડાાંગ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર 
વાાંચ્છુઓ પૈિી તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ 

૧ આહવા ૫૨૬ ૫૬૮ ૩૭૫ ૬૯૭ ૪૫૯ 

૨ વધઇ ૩૫૧ ૪૨૯ ૨૬૧ ૫૭૫ ૩૪૦ 

૩ સુબીર ૨૯૦ ૩૪૬ ૨૨ ૪૫૮ ૨૮૪ 

િુલ સરવાળો.. ૧૧૬૭ ૧૩૪૩ ૬૫૮ ૧૭૩૦ ૧૦૮૩ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રકજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ આહવા ૧૨૮૪ 

૨ વધઇ ૯૫૨ 

૩ સુબીર ૭૮૧ 

 િુલ સરવાળો ૩૦૧૭ 

 (૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 
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નવસારી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી  

અતારાાંકિતઃ ૩૪૫૫ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર નવસારી કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 

પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧-૨૦૧૯) 
(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
ક્રમ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર નવસારી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 

તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 
તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ નવસારી ૨૫૭ ૨૨૭ ૧૧૩ ૨૦ ૩૨૩ 

૨ જલાલપોર ૨૫૧ ૨૩૯ ૧૧૪ ૧૫ ૩૩૭ 

૩ ગણદેવી ૩૮૧ ૨૮૭ ૧૧૯ ૧૭ ૩૮૭ 

૪ ચીખલી ૩૪૨ ૨૭૮ ૧૧૯ ૧૪ ૪૧૨ 

૫ ખેરગામ ૨૭૯ ૨૨૨ ૯૯ ૧૧ ૩૦૬ 

૬ વાાંસદા ૨૬૯ ૧૧૪ ૮૩ ૬ ૨૮૭ 

િુલ ૧૭૭૯ ૧૩૬૭ ૬૪૭ ૮૩ ૨૦૫૨ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર નવસારી વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 
તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ નવસારી ૧૦૫૫ ૧૫૦૧ ૧૧૩૯ ૧૧૯૯ ૯૮૩ 

૨ જલાલપોર ૬૯૯ ૧૦૯૭ ૭૮૮ ૭૯૭ ૭૩૪ 

૩ ગણદેવી ૯૩૬ ૧૩૭૮ ૯૨૭ ૧૦૧૯ ૯૩૧ 

૪ ચીખલી ૮૪૫ ૧૨૪૬ ૮૬૦ ૮૮૭ ૭૭૫ 

૫ ખેરગામ ૬૪૦ ૯૧૧ ૬૭૪ ૬૪૭ ૫૬૭ 

૬ વાાંસદા ૭૨૯ ૧૦૩૨ ૭૦૦ ૭૬૦ ૬૭૨ 

િુલ સરવાળો ૪૯૦૪ ૭૧૬૫ ૫૦૮૮ ૫૩૦૯ ૪૬૬૨ 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રરજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ નવસારી ૨૧૦૧ 

૨ જલાલપોર ૧૭૧૮ 

૩ ગણદેવી ૧૬૮૫ 

૪ ચીખલી ૧૮૨૨ 

૫ ખેરગામ ૧૮૪૧ 

૬ વાાંસદા ૧૮૩૭ 

 િુલ  ૧૧૦૦૪ 
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 (૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

વલસાડ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી  

અતારાાંકિતઃ ૩૪૫૬ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર વલસાડ કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો પૈિી 

તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વલસાડ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 
તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ વલસાડ ૩૪૪૨ ૩૧૬૬ ૩૦૪૮ ૩૩૫૮ ૨૭૫૪ 

૨ પારડી ૪૪૯૦ ૪૯૭૧ ૪૦૪૧ ૩૨૪૧ ૪૭૮૬ 

૩ વાપી ૫૦૪૯ ૫૭૫૫ ૫૦૧૭ ૩૪૧૭ ૬૯૬૨ 

૪ ઉમરગામ ૨૬૭૪ ૩૯૯૨ ૯૬૬૭ ૭૭૫૯ ૬૦૦૫ 

૫ ધરમપુર ૫૦૦ ૩૩૫ ૨૧૦ ૬૭૬ ૧૩૦૨ 

૬ િપરાડા ૩૧૧ ૧૯૨ ૨૮૦ ૫૫૯ ૬૦૧ 

િુલ સરવાળો ૧૬૪૬૬ ૧૮૪૧૧ ૨૨૨૬૩ ૧૯૦૧૦ ૨૨૪૧૦ 

પત્રિ-૨ 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વલસાડ વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 
તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ વલસાડ ૫૬૪૨ ૫૪૩૮ ૫૦૭૭ ૫૩૪૬ ૪૨૨૮ 

૨ પારડી ૫૧૩૦ ૫૩૩૭ ૪૪૯૧ ૩૭૫૩ ૫૨૫૮ 

૩ વાપી ૫૫૦૭ ૫૯૬૫ ૫૨૧૧ ૩૮૯૬ ૭૨૪૪ 

૪ ઉમરગામ ૨૯૧૩ ૪૩૭૮ ૯૯૯૨ ૭૬૫૧ ૬૨૫૭ 

૫ ધરમપુર ૧૬૧૦ ૧૨૬૧ ૮૭૨ ૧૧૬૦ ૧૮૬૦ 

૬ િપરાડા ૬૮૨ ૪૬૯ ૭૩૨ ૮૨૦ ૯૫૩ 

િુલ સરવાળો ૨૧૪૮૪ ૨૨૮૪૮ ૨૬૩૭૫ ૨૨૬૨૬ ૨૫૮૦૦ 
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(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રરજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ વલસાડ ૬૦૨૬ 

૨ પારડી ૧૬૬૫ 

૩ વાપી ૧૨૦૮ 

૪ ઉમરગામ ૧૦૧૬ 

૫ ધરમપુર ૨૪૨૮ 

૬ િપરાડા ૧૧૪૮ 

 િુલ સરવાળો ૧૩૪૯૧ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઓ્ોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત બેરોજગારોને રોજગારી  

અતારાાંકિતઃ ૩૪૫૯ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી શીવાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્યમાાં વર્યવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકિત બેરોજગારો 
પૈિી તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પુરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલા કશકિત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧-૨૦૧૯) 
(૧) પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 
 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 

તાલુિાવાર પૂરી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  

થી  
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી  

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ રહાંમતનગર ૬૩૦ ૧૨૫૯ ૧૪૦૫ ૧૬૪૨ ૧૪૧૩ 
૨ ઈડર ૧૯૮ ૩૩૧ ૫૫૯ ૬૦૨ ૬૧૭ 
૩ વડાલી ૧૫૨ ૧૬૮ ૨૬૯ ૩૨૫ ૩૫૭ 
૪ ખેડબ્રહ્મા ૧૬૩ ૧૮૪ ૩૪૨ ૬૨૦ ૫૪૮ 
૫ પોશીના ૨૭ ૪૬ ૫૮ ૬૬ ૬૫ 
૬ કવજયનગર ૨૧૯ ૩૩૪ ૪૦૧ ૫૩૪ ૬૦૫ 
૭ પ્રાાંકતજ ૧૬૮ ૪૩૯ ૪૩૨ ૪૭૧ ૪૨૪ 
૮ તલોદ ૨૧૭ ૩૯૬ ૪૬૧ ૫૩૩ ૪૮૨ 
૯ મોડાસા ૪૪૨ - - - - 

૧૦ માલપુર ૫૨ - - - - 
૧૧ બાયડ ૩૦૩ - - - - 
૧૨ ધનસુરા ૨૬ - - - - 
૧૩ મેઘરજ ૧૨૩ - - - - 
૧૪ કભલોડા ૧૯૬ - - - - 

િુલ સરવાળો  ૨૯૧૬ ૩૧૫૭ ૩૯૨૭ ૪૭૯૩ ૪૫૧૧ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૯ િી ૧૪ ના તાલુિા સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

એચબી-૭૦૬-૧૫ 
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પત્રિ-૨ 

 તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ પૈિી 
તાલુિાવાર નોંધણી અાંગેનુાં સાંિલીત પત્રિ 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૩  
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૪  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪  
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૫  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫  
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬  
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૭  

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭  
થી 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮  

૧ રહાંમતનગર ૧૭૩૭ ૨૩૯૪ ૩૦૮૧ ૨૭૭૩ ૨૪૪૬ 

૨ ઈડર ૭૬૦ ૯૯૪ ૧૨૦૭ ૧૧૪૦ ૧૦૧૦ 

૩ વડાલી ૫૧૮ ૫૫૩ ૭૫૪ ૮૨૦ ૬૮૭ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૬૩૧ ૬૩૩ ૭૩૯ ૮૬૫ ૭૮૧ 

૫ પોશીના ૯૫ ૧૫૪ ૧૮૫ ૧૬૨ ૧૮૩ 

૬ કવજયનગર ૮૦૭ ૭૪૯ ૭૩૬ ૯૧૩ ૯૨૯ 

૭ પ્રાાંકતજ ૬૬૯ ૯૮૨ ૯૯૪ ૧૦૧૫ ૭૪૩ 

૮ તલોદ ૬૨૮ ૯૪૬ ૯૮૪ ૯૯૯ ૭૨૪ 

૯ મોડાસા ૧૨૨૨ - - - - 

૧૦ માલપુર ૩૪૬ - - - - 

૧૧ બાયડ ૧૪૦૬ - - - - 

૧૨ ધનસુરા ૨૭૪ - - - - 

૧૩ મેઘરજ ૫૦૨ - - - - 

૧૪ કભલોડા ૭૦૦ - - - - 

િુલ સરવાળો  ૧૦૨૯૫ ૭૪૦૫ ૮૬૮૦ ૮૬૮૭ ૭૫૦૩ 

નોંધઃ- નવેમ્બર-૨૦૧૪ િી નવા કજલ્લાનુાં કવભાજન િતાાં ક્રમ નાં.૯ િી ૧૪ ના તાલુિા સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાંિી અલગ િયેલ છે. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી હોય તેવા કશકિત રોજગાર વાાંચ્છુઓ (લાઈવ રરજથટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ રહાંમતનગર ૪૪૦૫ 

૨ ઈડર ૨૯૩૧ 

૩ વડાલી ૫૪૯ 

૪ ખેડબ્રહ્મા ૧૨૦૨ 

૫ પોશીના ૩૨૮ 

૬ કવજયનગર ૧૪૯૯ 

૭ પ્રાાંકતજ ૨૦૪૫ 

૮ તલોદ ૧૪૨૯ 

 િુલ  ૧૪૩૮૮ 

(૩) બાિી રહેલ રોજગાર વાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔ્ોકગિ ભરતી મળેાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીિા માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િિાએ થવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગયદશયન, શાળા િોલેજોમાાં િેરરયર િોનયર 
દ્વારા િારકિદીલિી માગયદશયન વગેરે દ્વારા પરોિ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાવેલા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો 

ક્રમ વવભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ ઉ્ોગ અને ખાણ કવભાગ  ૨૬૧૯, ૨૬૨૫, ૨૬૩૬, ૨૬૪૨, ૨૬૫૧, ૨૬૫૬, ૨૬૬૬, ૨૬૭૩, ૨૬૮૬, 
૨૬૯૪, ૨૭૨૦, ૨૭૨૬, ૨૭૫૨, ૨૭૫૯, ૨૭૬૫, ૩૦૯૧, ૩૦૯૨  

૧૭ 

૨ ગૃહ કવભાગ ૧૪૮૮ ૦૧ 

૩ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૩૨૭૬, ૩૨૮૪, ૩૨૯૩, ૩૨૯૯, ૩૩૦૮, ૩૩૧૬, ૩૩૨૭, ૩૩૩૪, ૩૩૪૦, 
૩૩૪૬, ૩૩૪૯, ૩૩૫૫, ૩૩૫૭, ૩૩૬૦, ૩૩૬૪, ૩૩૭૩, ૩૩૭૬, ૩૩૯૩, 
૩૩૯૯, ૩૪૦૪, ૩૪૧૬, ૩૪૨૪, ૩૪૩૦, ૩૪૩૩, ૩૪૩૯, ૩૪૪૧, ૩૪૪૬, 
૩૪૪૭, ૩૪૫૦, ૩૪૫૫, ૩૪૫૬, ૩૪૫૯  

૩૨ 

  િુલ ૫૦ 
 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 




