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રાજ્યમાાં પાિ વિમા પ્રીવમયમ ભરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૯ (૧૩-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં સને-૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં કજલ્લાવાર િયા ક્યા પાિન ાં િેટલા ટિાના દરે િેટલ ાં પાિ કવમા 
પ્રીમીયમ ખેડૂતો દ્ધારા ભરવામાાં આવ્ય , અને િેટલા ટિાના દરે રાજ્ય સરિાર દ્ધારા િેટલ  પ્રીમીયમ ભરવામાાં આવ્ય , 

(૨) ઉક્ત વર્ષમાાં પાિવાર અને કજલ્લાવાર િેટલી રિમ ખેડૂતોને ચ િવવામાાં આવી, 

(૩) પાિ કવમની ઘણી નગણ્ય અને ઘણી ઓછી રિમ ચૂિવવા અાંગે કજલ્લાવાર િેટલી ફરરયાદો મળી, અને 

(૪) ઉક્ત બાબતે રાજ્ય સરિારે શી સઘન િાયષવાહી હાથ ધરી છે ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૨) *પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(૩) પાિ કવમાની ઘણી નગણ્ય અને ઘણી ઓછી રિમ ચ િવવા અાંગે ૨૫ ફરરયાદો મળી જ ેકજલ્લાવાર નીચે મ જબ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ મળલે ફરીયાદોની સાંખ્યા 

૧ જ નાગઢ ૧૩ 

૨ દેવભૂકમ દ્ધારિા ૩ 

૩ જામનગર ૨ 

૪ અમરેલી ૪ 

૫ મોરબી ૧ 

૬ સાબરિાાંઠા ૧ 

૭ રાજિોટ ૧ 

 િુલ ૨૫ 

(૪) મળેલ ફરરયાદો સાંદભે સાંબાંકધત કવમા િાંપનીને યોજનાની ગાઈડલાઈન્સ મ જબ ફરરયાદનો કનિાલ િરવા માટે 
ઘટતી િાયષવાહી િરવા મોિલી આપેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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રાજ્યમાાં મગફળી અને િપાસના નક્કી િરેલ વપ્રવમયમના દર 

અતારાાંકિતઃ ૧૫૧૯ (૧૮-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મગફળી અને િપાસના પાિ 
કવમાના કપ્રકમયમના િેટલા દર નક્કી થયેલ છે, અને  

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથથકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારે િઈ કવમા િાંપનીને કપ્રકમયમ પેટે ચ િવી ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૨) *પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં ટેિાના ભાિે ખરીદી માટે િાયયરત િેન્દ્રો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૩૩ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં એિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િપાસ, મગફળી અને િઠોળના ટેિાના 
ભાવે ખરીદી માટેના િેન્રો િઈ જ્્યાએ િાયષરત હતા, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથથકતએ િેન્રવાર િપાસ, મગફળી અને િયા પ્રિારના િઠોળના િ લ િેટલી કિાંમતના િેટલા 
જથ્થાની ખરીદી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત ટેિાના ભાવે ખરીદી અન્વયે જીલ્લાવાર િેટલા ખેડૂતોને િેટલી રિમ ચ િવવામાાં આવી, અને જીલ્લાવાર િેટલા 

ખેડૂતોને િેટલી રિમ ચ િવવાની બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત બાિી રિમ નરહ ચ િવવાના િારણો શા છે અને તે ક્યાાં સ ધીમાાં ચ િવવામાાં આવશે ?  

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૨૬-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં એિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િપાસ, મગફળી અને િઠોળ ( અડદ, 
ત વેર અને ચણા) ની ટેિાના ભાવે ખરીદી માટેના િેન્રોની કવગતો અન ક્રમે *પત્રિ-૧, *પત્રિ-૨, *પત્રિ-૩, *પત્રિ-૪ અને 
*પત્રિ-૫ મ જબ છે. 

(૨) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં એિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િપાસ, મગફળી અને િઠોળ ( અડદ, 
ત વેર અને ચણા) ની િેન્રવાર ટેિાના ભાવે ખરીદીની કવગતો અન ક્રમે *પત્રિ-૬, *પત્રિ-૭, *પત્રિ-૮, *પત્રિ-૯ અને  
*પત્રિ-૧૦ મ જબ છે.  

(૩) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં એિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િપાસ, મગફળી અને િઠોળ ( અડદ, 
ત વેર અને ચણા) ની ટેિાના ભાવે ખરીદી અન્વયે કજલ્લાવાર ખેડૂતોને ચૂિવણાની કવગતો અન ક્રમે *પત્રિ-૧૧, *પત્રિ-૧૨, 
*પત્રિ-૧૩, *પત્રિ-૧૪ અને *પત્રિ-૧૫ મ જબ છે. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર બજાર સવમવતઓને નાણા ફાળિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૪૪ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં આવેલ બજાર સકમકતને આધ કનિ સવલતો પ રી પાડવાની યોજના 
અમલમાાં છે િે િેમ, 

(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી બજાર સકમકતઓને 
િેટલા નાણા ફાળવવામાાં આવ્યા, અને 
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(૩) ઉક્ત વર્ષવાર, જીલ્લાવાર િેટલી બજાર સકમકતઓને કબલિ લ નાણા ફાળવવામાાં આવેલ નથી, અને તેના િારણો 

શા છે ? 

સહિાર માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) હા જી. 

(૨) *પત્રિ-અ સામેલ રાખેલ છે. 

(૩) *પત્રિ-બ સામેલ રાખેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં નિા પશુ સારિાર િેન્દ્રો 

અતારાાંકિતઃ 3૨૯૬ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપ ર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં નવા પશ  સારવાર િેન્રો શ ક િરવામાાં આવેલ છે િે 
િેમ, અને 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સમયગાળામાાં રાજ્યમાાં વર્ષવાર ક્યા થથળોએ નવા પશ  સારવાર િેન્રો શ ક િરવામાાં આવ્યા ? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) હા 

(૨) વર્ષવાર *પત્રિ-૧ થી ૫ સામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યની િોલેજોમાાં ખાલી જ્્યાઓ અાંગ ે

અતારાાંકિતઃ ૪૦૭ (૧૩-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર આટષસ, િોમસષ અને કવજ્ઞાન પ્રવાહની સરિારી, ગ્રાન્ટેડ 
અને ખાનગી િેટલી િોલેજો આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ સાંવગષવાર માંજ ર થયેલ મહેિમ િેટલ ાં છે, તે પૈિી સાંવગષવાર િેટલી જ્્યાઓ ખાલી છે અને િેટલી 

જ્્યાઓ ભરાયેલ છે, અને 

(૩) ખાલી જ્્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ અને ર મ જબ 

(૨) સરિારી િોલેજો માટે *પત્રિ-૩ મ જબ 

 ગ્રાન્ટેડ િોલેજો માટે િોઇ થથાયી માંજૂર મહેિમ હોત ાં નથી. િોલેજમાાં જ ેતે વર્ે કવદ્યાથી સાંખ્યા પ્રમાણે માંજૂર થતા 
ડીવીઝન સાંખ્યા પ્રમાણે કવર્યવાર િાયષભાર નક્કી થાય છે જ ેસતત બદલાતી પરરકથથકત છે. ગ્રાન્ટેડ િોલેજો માટે શૈક્ષકણિ જ્્યાઓ 
*પત્રિ-૪ મ જબ અને કબનશૈક્ષકણિ જ્્યાઓ *પત્રિ-૫ મ જબ.  

ખાનગી િોલેજો માટે મહેિમ માંજૂર િરવા િે ભરતી બાબત જ ેતે સાંથથા/ટરથટના િાયષક્ષેત્રાકધિારની બાબત છે.  

(૩) વિષલોડ ચિાસણીના અાંતે જ્્યાઓની બાબત આખરી થયેથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાહની િોલેજોમાાં ખાલી જ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૧ (૧૮-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર કવજ્ઞાન પ્રવાહની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િેટલી િોલેજો 
આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત િોલેજોવાર સાંવગષવાર િેટલ ાં મહેિમ માંજૂર થયેલ છે, તે પૈિી િેટલી જ્્યાઓ સાંવગષવાર ભરાયેલ છે અને િેટલી 
જ્્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૩) આ ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ અને ર મ જબ 

(૨) સરિારી િોલેજો માટે *પત્રિ-૩ મ જબ 

 ગ્રાન્ટેડ િોલેજો માટે િોઇ થથાયી માંજૂર મહેિમ હોત ાં નથી. િોલેજમાાં જ ેતે વર્ે કવદ્યાથીની સાંખ્યા પ્રમાણે માંજૂર થતા 
ડીવીઝન સાંખ્યા પ્રમાણે કવર્યવાર િાયષભાર નક્કી થાય છે જ ેસતત બદલાતી પરરકથથકત છે. ગ્રાન્ટેડ િોલેજો માટે શૈક્ષકણિ જ્યાઓ 
*પત્રિ-૪ મ જબ અને કબનશૈક્ષકણિ જ્યાઓ *પત્રિ-૫ મ જબ  

(૩) યથા યો્ય સમયે 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી આટયસ અને િોમસય િોલેજોમાાં ખાલી જ્યાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૬૫ (૧૮-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર આટષસ અને િોમસષ પ્રવાહની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િેટલી 
િોલેજો આવેલી છે, 

(૨) ઉક્ત િોલેજોવાર સાંવગષવાર િેટલ ાં મહેિમ માંજૂર થયેલ છે, તે પૈિી િેટલી જ્્યાઓ સાંવગષવાર ભરાયેલ છે અને િેટલી 
જ્્યાઓ ખાલી છે, અને 

(૩) આ ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ અને ર મ જબ 

(૨) સરિારી િોલેજો માટે *પત્રિ-૩ મ જબ 

 ગ્રાન્ટેડ િોલેજો માટે િોઇ થથાયી માંજૂર મહેિમ હોત ાં નથી. િોલેજમાાં જ ેતે વર્ે કવદ્યાથીની સાંખ્યા પ્રમાણે માંજૂર થતા 
ડીવીઝન સાંખ્યા પ્રમાણે કવર્યવાર િાયષભાર નક્કી થાય છે જ ેસતત બદલાતી પરરકથથકત છે. ગ્રાન્ટેડ િોલેજો માટે શૈક્ષકણિ જ્યાઓ 
*પત્રિ-૪ મ જબ અને કબનશૈક્ષકણિ જ્્યાઓ *પત્રિ-૫ મ જબ  

(૩) વિષલોડ ચિાસણીના અાંતે જ્યાઓની બાબત આખરી થયેથી. 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં લાયિાત ન ધરાિતાાં વશક્ષિો 

અતારાાંકિતઃ ૭૬૭ (૦૪-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની કથથકતએ રાજ્યમાાં નોન-ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં રાઈટ-ટ -એજ્ય િેશન એક્ટ-
૨૦૦૯ ની જોગવાઈ મ જબ ઠરાવેલ લાયિાત ન ધરાવતા િેટલા કશક્ષિો ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર િઈ િઈ શાળાઓમાાં ક્યારથી ફરજો 
બજાવે છે, 
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(૨) તે કશક્ષિોને દૂર ન િરવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત તમામ કશક્ષિોને ક્યાાં સ ધીમાાં દૂર િરવામાાં આવનાર છે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની કથથકતએ રાજ્યમાાં નોન-ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં રાઈટ-ટ -એજ્ય િેશન એક્ટ-
૨૦૦૯ ની જોગવાઈ મ જબ ઠરાવેલ લાયિાત ન ધરાવતા િ લ ૮૬૮૦ કશક્ષિો ફરજ બજાવે છે. કજલ્લાવાર શાળાઓની *યાદી આ સાથે 
સામેલ છે. 

(૨) ગ જરાત સરિારના કશક્ષણ કવભાગના તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૭ના પત્ર ક્રમાાંિ: પીઆરઈ/૧૧૨૦૧૭/૧૪૧૧/િ 
મ જબ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સ ધીમાાં આવા કબનતાલીમી કશક્ષિોને કનયત િયાષ મ જબની તાલીમ મેળવવા સૂચના આપવામાાં  
આવેલ છે. 

(૩) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ સ ધીમાાં આવા કબનતાલીમી કશક્ષિોને કનયત િયાષ મ જબની તાલીમ મેળવવા સૂચના 
આપવામાાં આવેલ ત્યારબાદ કનયમોન સારની િાયષવાહી િરવામાાં આવશે. 

 (*યાદી સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં પ્રાથવમિ શાળામાાં જજયકરત અને પતરાાંની છતિાળા ઓરડાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૭૭૦ (૦૪-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી  મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપ ર): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ની કથથકતએ િઈ િઈ પ્રાથકમિ શાળામાાં જજષરરત અને પતરાાંની છતવાળા 
ઓરડાઓ િેટલા સમયથી છે, અને  

(૨) ઉક્ત જજષરરત, કબથમાર અને પતરાના છતવાળી શાળાઓને થથાને શાળાના સારા ઓરડાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં 
બનાવવામાાં આવનાર છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) જજષરીત અને કબથમાર હાલતવાળા ઓરડાઓને રડમોલેશન િરી આગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર નવા ઓરડાઓ, જમે 
બને તેમ ઝડપથી બનાવવામાાં આવશે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી શાળાઓ ખાનગી સાંસ્થાઓને સોંપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૧૪ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં સરિારી પ્રાથકમિ શાળાઓ બાંધ િરવામાાં આવી િે 
ખાનગી સાંથથાઓને સોંપવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી છે. 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જીલ્લાવાર િેટલી શાળાઓ બાંધ િરવામાાં આવી અને િેટલી શાળાઓ 
ખાનગી સાંથથાઓને સોંપવામાાં આવી, અને 

(૩) બાંધ િરવાના િે ખાનગી સાંથથાને સોંપવાનાાં િારણો શા છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. પ્રાથકમિ શાળાઓ બાંધ િરવામાાં આવી છે પરાંત  િોઈ શાળા ખાનગી સાંથથાને સોંપવામાાં આવી નથી. 

(૨) *પત્રિ મ જબ શાળાઓ બાંધ િરવામાાં આવી છે. 

(૩) કવદ્યાથીઓની સાંખ્યા કનયત સાંખ્યા િરતાાં ઓછી થવાને િારણે શાળાઓ બાંધ થવા પામેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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મહેસાણા અને ગાાંધીનગર વજલ્લાની શાળામાાં મધ્યાહન ભોજન આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૭૬ (૧૭-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) મહેસાણા અને ગાાંધીનગર કજલ્લાની િઈ િઈ ખાનગી ટરથટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળામાાં તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની 
કથથકતએ મધ્યાહન ભોજન આપવામાાં આવત ાં નથી. 

(૨) તેના શા િારણો છે, અને 

(૩) તે ક્યારે શ ક િરવામાાં આવનાર છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) મહેસાણા અને ગાાંધીનગર કજલ્લાની સામેલ *પત્રિ મ જબની ખાનગી ટરથટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં      
તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ મધ્યાહન ભોજન આપવામાાં આવત ાં નથી. 

(૨) પ્રવતષમાન જોગવાઈ મ જબ મધ્યાહન ભોજન યોજનામાાં ખાનગી ટર થટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળાઓનો સમાવેશ 
થતો નથી, અને 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લાની શાળામાાં મધ્યાહન ભોજન આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૮૦ (૧૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જીજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા કજલ્લાની િઈ િઈ ખાનગી ટરથટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળામાાં                            
તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ મધ્યાહન ભોજન આપવામાાં આવત ાં નથી. 

(૨) તેના શા િારણો છે, અને 

(૩) તે ક્યારે શ ક િરવામાાં આવનાર છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા કજલ્લાની સામેલ *પત્રિ મ જબની ખાનગી ટરથટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં  
તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ મધ્યાહન ભોજન આપવામાાં આવત ાં નથી. 

(૨) પ્રવતષમાન જોગવાઈ મ જબ મધ્યાહન ભોજન યોજનામાાં ખાનગી ટર થટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળાઓનો સમાવેશ 
થતો નથી, અને 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

પાટણ અને િચ્છ વજલ્લાની શાળામાાં મધ્યાહન ભોજન આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૮૬ (૧૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) પાટણ અને િચ્છ કજલ્લાની િઈ િઈ ખાનગી ટર થટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળામાાં તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની 
કથથકતએ મધ્યાહન ભોજન આપવામાાં આવત ાં નથી. 

(૨) તેના શા િારણો છે, અને 

(૩) તે ક્યારે શ ક િરવામાાં આવનાર છે? 
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વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) પાટણ અને િચ્છ કજલ્લાની સામેલ *પત્રિ મ જબની ખાનગી ટરથટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળાઓમાાં                 
તા.-૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથથકતએ મધ્યાહન ભોજન આપવામાાં આવત ાં નથી. 

(૨) પ્રવતષમાન જોગવાઈ મ જબ મધ્યાહન ભોજન યોજનામાાં ખાનગી ટર થટ સાંચાકલત પ્રાથકમિ શાળાઓનો સમાવેશ 
થતો નથી, અને 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

નામ. હાઈિોટયના આદેશાનુસાર અમદાિાદ વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ.એક્ટ હેઠળ પ્રિેશ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૫૦ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ કજલ્લામાાં જ્ઞાનશાળા પ્રોજકે્ટ હેઠળ અભ્યાસ િરતાાં ૨૧૧ ગરીબ કવદ્યાથીઓને રાઈટ ટ  એજ્ય િેશન 
એક્ટ અન્વયે પ્રવેશ આપવા ના.હાઈિોટે જ લાઈ-૨૦૧૮ના પ્રથમ સપ્તાહમાાં રાજ્ય સરિારને આદેશ આપ્યો છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત ૨૧૧ બાળિોને િઈ િઈ થિૂલોમાાં ના.હાઈિોટષના આદેશ મ જબ પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો છે, 
અને 

(૩) જો ના, તો નામ.હાઈિોટષના આદેશન ાં પાલન િરવા શી વ્યવથથા િરવામાાં આવી છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા જી, 

(૨) *પત્રિ મ જબ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી આટયસ-િોમસય િોલેજો 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૪૨ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (બોરસદ): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૮ની કથથકતએ િેટલા તાલ િાઓમાાં સરિારી આટષસ અને િોમસષ િોલેજો નથી, અને 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં િયા િયા તાલ િાઓમાાં િોલેજો માંજૂર િરી શ ક િરવામાાં આવી છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) સામેલ *પત્રિ-૧ મ જબ 

(૨) સામેલ *પત્રિ-૨ મ જબ 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િેટ/જી.એસ.ટી. પેટે થયેલ આિિ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને કજલ્લાવાર વેટ/જી.એસ.ટી. ની 
િેટલી આવિ થઈ, અને 
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(૨) ઉક્ત કથથકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર, સૌથી વધ  વેટની આવિ િયા પાાંચ કે્ષત્રમાાંથી મળેલ છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-અ મ જબ 

 (૨) *પત્રિ-બ મ જબ 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર રેશવનાંગની દુિાનોની તપાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૪૯ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ ખરાડી (દાતા): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોના માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે,- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી રેશકનાંગની દ િાનોની 
તપાસ િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર તેમાાંથી િેટલી દ િાનોમાાં ગેરરીકત પિડાઈ, 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િ લ િેટલી કિાંમતનો િેટલો ગેરિાયદેસર જથ્થો પિડાયો, અને  

(૪) ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર રેશકનાંગની દ િાનમાાં એિવાર પણ તપાસ ન િરવામાાં આવી હોય તેવી 
િેટલી દ િાનો છે અને તેના િારણો શાાં છે? 

અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૦-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧), (૨) અને (૩) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર *પત્રિ-૧ મ જબ 
રેકશાંગની દ િાનોની તપાસ િરવામાાં આવી, દ િાનોમાાં ગેરરીકત પિડાઈ અને ગેરિાયદેસર જથ્થો પિડાયો. 

(૪) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર રેશકનાંગની દ િાનમાાં એિવાર પણ તપાસ ન િરવામાાં આવી હોય તેવી દ િાનો અને તેના 
િારણો *પત્રિ-૨ મ જબ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજયમાાં વજલ્લાિાર સરિારી હોવસ્પટલોમાાં માંજુર થયેલ મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૮ (૧૧-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી લવલત િસોયા  (ધોરાજી): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સરિારી હોકથપટલ, સામ રહિ આરો્ય િેન્રો અને પ્રાથકમિ 
આરો્ય િેન્રવાર, સાંવગષવાર માંજ ર થયેલ મહેિમ િેટલ ાં છે, 

(૨) તેની સામે ઉક્ત કથથકતએ ઉક્ત કજલ્લાવાર, સાંવગષવાર િેટલી જ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને િેટલી જ્યાઓ િેટલા 
સમયથી ખાલી છે, અને  

(૩) ઉક્ત ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) : (૨૬-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) અને (૨) સામેલ *પત્રિ મ જબ 

(૩) યો્ય લાયિાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 
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રાજ્યમાાં આિેલ વિવિધ સરિારી દિાખાનાનુાં સાંિગયિાર માંજુર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૯ (૩૦-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પ્રાથકમિ અને સામ રહિ આરો્ય િેન્રો, પેટા આરો્ય િેન્રો 
અને હોકથપટલોમાાં સાંવગષવાર માંજ ર થયેલ મહેિમ િેટલ  છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર, સાંવગષવાર િેટલી જ્યાઓ ભરાયેલી અને િેટલી ખાલી છે, અને 

(૩) ઉક્ત ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવાન ાં આયોજન છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) : (૦૫-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર, સાંવગષવાર, પ્રાથકમિ આરો્ય િેન્રમાાં માંજ ર મહેિમ 

*પત્રિ-૧ મ જબ, સામ રહિ આરો્ય િેન્રોમાાં માંજ ર મહેિમ *પત્રિ-૨ મ જબ, પેટા આરો્ય િેન્રોમાાં માંજ ર મહેિમ*પત્રિ-૩ મ જબ, 
કજલ્લા હોકથપટલ/સબ ડીથટર ીક્ટ હોકથપટલોમાાં માંજ ર મહેિમ *પત્રિ-૪ મ જબ અને મેડીિલ િોલેજ સાંલગ્ન હોકથપટલોન ાં માંજ ર મહેિમ 
*પત્રિ-૫માાં દશાષવ્યા મ જબ છે. 

(૨) *પત્રિ ૧, ૨, ૩, ૪ અને પ માાં દશાષવ્યા મ જબ 

(૩) પ્રવતષમાન નીકત, િાયષભારણ અને જ કરરયાતોને ધ્યાનમાાં લઈને ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગૌણ સેવા પસાંદગી 
માંડળ તથા િરાર આધારરત યો્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેથી જ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં આિેલ વિવિધ સરિારી દિાખાનાઓમાાં માંજૂર થયેલ તબીબોનુ મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૦(૩૦-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પ્રાથકમિ અને સામ હીિ આરો્ય િેન્રો, પેટા આરો્ય િેન્રો 
અને હોકથપટલોમાાં તબીબોન ાં માંજ ર થયેલ મહેિમ િેટલ  છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલી જ્યાઓ ભરાયેલી અને િેટલી ખાલી છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથથકતએ ખાલી જ્યાઓ પૈિી િેટલી જ્યાઓ ત્રણ વર્ષ િે તેથી વધ   સમયથી ખાલી છે અને તે ક્યાાં સ ધીમાાં 
ભરવાન  આયોજન છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) : (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ૧. પ્રાથકમિ આરો્ય િેન્રોમાાં તબીબી અકધિારી વગષ-૨ ન  માંજ ર મહેિમન ાં *પત્રિ -૧ આ સાથે સામેલ છે. 

 ૨. સામ હીિ આરો્ય િેન્રોમાાં તબીબી અકધિારી વગષ-૨ ન  માંજ ર મહેિમન ાં *પત્રિ-૨ આ સાથે સામેલ છે.  

 ૩. પેટા આરો્ય િેન્રોમાાં તબીબી અકધિારી વગષ-૨ ની જ્યાઓ માંજ ર થયેલ નથી. 

 ૪. હોકથપટલોમાાં તબીબી અકધિારી વગષ-૨ ન  માંજ ર મહેિમન ાં *પત્રિ-૩ આ સાથે  સામેલ છે. 

(૨) ૧. પ્રાથકમિ આરો્ય િેન્રોન  કજલ્લાવાર ભરાયેલ જ્યાની કવગતો *પત્રિ-અ આ સાથે સામેલ છે. 

 ૨. સામ હીિ આરો્ય િેન્રોન  કજલ્લાવાર ભરાયેલ જ્યાની કવગતો *પત્રિ-બ આ સાથે સામેલ છે. 

 ૩. હોકથપટલોન  જીલ્લાવાર *પત્રિ-િ આ સાથે સામેલ છે. 

(૩) ૧. પ્રાથકમિ આરો્ય િેન્રોમાાં ત્રણ વર્ષ િે તેથી વધ  સમયથી ખાલી જ્યાન ાં *પત્રિ-૪ આ સાથે સામેલ છે. 

 ૨. સામ હીિ આરો્ય િેન્રોમાાં ત્રણ વર્ષ િે તેથી વધ  સમયથી ખાલી જ્યાન ાં *પત્રિ-૫ આ સાથે સામેલ છે. 

 ૩. હોકથપટલોમાાં ત્રણ વર્ષ િે તેથી વધ  સમયથી ખાલી જ્યાન ાં *પત્રિ-૬  આ સાથે સામેલ છે. 

 ખાલી જ્યા ભરવા રાજ્ય સરિારે નીચે મ જબન ાં આયોજન િરેલ છે. 
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 ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા પસાંદગી પામતા ઉમેદવારોને તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૮ની અકધસ ચનાથી 

કનમણૂિના હ િમો િરવામાાં આવેલ છે. 

 ઉપરાાંતમાાં, દર માંગળવારે વોિ ઈન ઇન્ટરવ્ય ન ાં આયોજન િરેલ છે. અને તેમાાં ઉપકથથત એમ.બી.બી.એસ. 
ડોક્ટરોને પસાંદગી પામતા િરારના ધોરણે કનમણૂિ આપવામાાં આવે છે. તથા સરિારી મેડીિલ િોલેજોમાાંથી એમ.બી.બી.એસ. ઉકિણ 
થયેલ ડોક્ટરોને તેઓએ આપેલ બોન્ડ અન્વયે બોન્ડેડ કનમણૂિ આપી ખાલી જ્યાઓ ભરવામાાં આવી રહેલ છે. 

 વધ માાં, સીધી ભરતીથી ભરવાની થતી ૧૩૫૦ જ્યાઓ માટે જાહેર સેવા આયોગ મારફતે જાહેરાત પ્રકસધ્ધ 
િરવામાાં આવેલ છે. તદઅન સાર તબીબો ઉપલબ્ધ થયેથી જ્યાઓ ભરી શિાશે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં ટી.બી, રક્તવપત્ત, કહમોકફલીયા, િેન્દ્સર, હાટય , િીડની, સ્િાઈન ફ્લુ, ડેં્યુ, િમળો િગેરે રોગોના નોંધાયેલ દદીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૪૧ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર ટી.બી, રક્તકપિ, રહમોરફલીયા, 
િેન્સર, હાટષ , િીડની, થવાઈન ફ્લ , ડેં ્ય , િમળો, એઈડ્સ, કસિલસેલ એનેકમયા અને મેલેરીયા/ઝેરી મેલેરીયાના િેટલા િેસો 
નોંધાયા, અને 

(૨) રોગચાળાના િેસો ઘટે તે માટે રાજ્ય સરિારે શા પગલાાં લીધાાં? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) : (૨૬-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) સામેલ *પત્રિ-અ મ જબ. 

(૨) સામેલ *પત્રિ-બ મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં જાહેર આરો્ય સેિા હેઠળ િકહિટી અવધિારી િમ કહસાબી અવધિારી િગય-૨ નુાં માંજુર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૪૯ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાકળયા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) આરો્ય કવભાગના તા.૨૫-૦૬-૨૦૦૮ના ઠરાવની જોગવાઈથી જાહેર આરો્ય સેવા હેઠળ વહીવટી અકધિારી 
િમ રહસાબી અકધિારી વગષ-૨ િક્ષાની િેટલી જ્યાઓ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથથકતએ ઉભી િરવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથથકતએ ઉક્ત પૈિી િેટલી જ્યાઓ ખાલી છે, 

(૩) ઉક્ત જ્યાઓ ક્યારથી ખાલી છે, 

(૪) ઉક્ત જ્યાઓ લાાંબા સમય સ ધી ખાલી રહેવાના શાાં િારણો છે, અને 

(૫) ઉક્ત ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવાન ાં આયોજન છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરો્ય) : (૦૩-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ-અ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-બ મ જબ. 

(૩) *પત્રિ-બ મ જબ. 

(૪) વહીવટી અકધિારી વગષ-૨ ની જ્યાઓ તેની ફીડર િેડર િચેરી અકધક્ષિ વગષ-૩ ના િમષચારીઓને બઢતી આપી 
ભરવાની થાય છે. હાલમાાં િચેરી અકઘક્ષિ વગષ-૩ ની િ લ-૪૦ જ્યાઓ જ માંજ ર થયેલ હોઈ જ ે જ્યા પર લાયિાત ધરાવતા 
િમષચારીઓ ઉપલબ્ધ થયેથી તબ્બિાવાર બઢતીથી ભરવાના િારણોસર ખાલી રહેવા પામેલ છે. 
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(૫) વહીવટી અકધિારી વગષ-૨ ની જ્યાઓ તેની ફીડર િેડર િચેરી અકધક્ષિ વગષ-૩ ના િમષચારીઓને બઢતી આપી 

ભરવાની થાય છે. હાલમાાં લાયિાત ધરાવતા િચેરી અકઘક્ષિ વગષ-૩ ના િ લ-૪૦ િમષચારીઓ ઉપલબ્ધ હોઈ તેઓને વહીવટી 
અકધિારી વગષ-૨માાં બઢતી આપવાની િાયષવાહી હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં ગુનાકહત િૃત્ય 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૦ (૦૩-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખૂન, ખૂનનો પ્રયાસ, લૂાંટ, 

બળાત્િાર, ચોરી, અપહરણ, છેડતી, ધાડ, આત્મહત્યાના પ્રયાસ, આત્મકવલોપન અને આત્મકવલોપનના પ્રયાસના િેટલા ગ નાઓ 
નોંધાયા, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ગ નેગારો પિડાયા, િેટલા બાિી છે અને િેટલા ગ નાનો ભેદ ઉિેલાયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ ૧ થી ૫ મ જબ 

(૨) ૧,૩૦,૪૬૦ ગ નેગારો પિડાયા, ૫૭૩૦ પિડવાના બાિી છે અને ૯૩,૬૪૫ ગ નાનો ભેદ ઉિેલાયો. 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પિડાયેલ દારૂ/િેફી પદાથય 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૧ (૦૪-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલો કવદેશી દા ક, દેશી દા ક 
અને િેફી પદાથો પિડાયા, 

(૨) ઉપરોક્ત પિડાયેલ કવદેશી દા ક, દેશી દા ક તથા િેફી પદાથોની વર્ષવાર, કજલ્લાવાર શ ાં કિાંમત થાય છે, અને 

(૩) દા કબાંધીના િડિ અમલ માટે સરિારે ઉક્ત કથથકતએ શા પગલા લીધાાં? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ ૧ થી ૫ મ જબ 

(૨) *પત્રિ ૬ થી ૧૦ મ જબ 

(૩)  

 દા કની હેરાફેરી/વેચાણની પ્રવૃકિ ઉપર લગામ રાખવા બાબતે િાયદામાાં સ ધારો િરી િડિ સજાની જોગવાઈ 
િરવામાાં આવેલ છે. તેમજ આવી પ્રવૃકિમાાં સાંડોવાયેલ વાહનોને રાજ્યસાત િરવાની જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ છે. 

 દા કની હેરાફેરી/વેચાણના ગ નાઓ અટિાવવા માટે હાઇવે પેટર ોલીંગ નાિાબાંધી નાઈટ રાઉન્ડ ફીક્સ પોઇન્ટ, 
િોમ્બીંગ નાઈટન ાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે. તથા સરક્રય ગ ન્હેગારોને ચેિ િરવામાાં આવે છે. રાજ્યના અન્ય 
જીલ્લાઓ સાથે સાંિલન રાખી આવી પ્રવૃકિ િરતાાં ગ નેગારો ઉપર વોચ રાખી ગ નાઓ બનતા અટિાવવામાાં  આવે 
છે. 

 દા કની હેરાફેરી/વેચાણના ગ નાઓ અટિાવવા માટે અવાર નવાર પ્રોહી. ડર ાઇવ રાખી વધ માાં વધ  િેસો શોધી 
િાઢવામાાં આવે છે. 

 થથાનીિ પોલીસ એલ.સી.બી. ધ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોિી વધ માાં વધ  હેરાફેરીના િેસો શોધવામાાં આવે છે. 
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 પિડાયેલ આરોપીઓ કવ કધ્ધમાાં જ કર જણાય પાસા, તડીપાર તથા પ્રોહી.૯૩ મ જબના અટિાયતી પગલાઓ 

ભરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પોલીસ મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૪ (૧૧-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર, સાંવગષવાર પોલીસ મહેિમ િેટલ ાં માંજૂર થયેલ છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથથકતએ િેટલી જ્યાઓ એિ વર્ષ િરતા વધ  સમયથી અને િેટલી જ્યાઓ બે વર્ષ િરતા વધ  

સમયથી ખાલી છે, અને 

(૩) આ ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  તથા  (૨)  સામેલ *પત્રિ-અ મ જબ  

(૩) જ્યાઓ ખાલી પડવાની અને ભરવાની પ્રરક્રયાએ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આથી ખાલી જ્યાઓ પૈિી રેકશયો 
મ જબ સીધી ભરતીના ફાળે આવતી જ્યાઓ સીધી ભરતીથી અને બઢતીના ફાળે આવતી જ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અાંગેની કનયત 
પ્રરક્રયા અન સરીને ભરવામાાં આવતી હોય છે. આથી આ અાંગેનો િોઈ કનકિત સમય કનયત િરી શિાય નરહ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં િસ્ટોડીયલ ડેથ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૫ (૧૪-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં શહેર, કજલ્લાવાર િથટોડીયલ ડેથના િેટલા 
કિથસા બન્યા, અને 

(૨) ઉિત કિથસાઓમાાં ઉિત કથથકતએ કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા જવાબદારો સામે શા પગલાાં લીધા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-૨ મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં દારૂ સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૭ (૨૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ગેરિાયદેસર દેશી, કવદેશી દા ક 
અાંગે િેટલા દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દા કનો િેટલી રિમનો િેટલો જ્થ્થો વર્ષવાર, કજલ્લાવાર પિડવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરી, અને 

(૪) જ ેપોલીસ થટેશનના તાબા હેઠળ દેશી, કવદેશી દા ક પિડાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શ ાં િાયષવાહી 
િરવામાાં આવી ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-૬ થી ૧૦ મ જબ. 

(૩) *પત્રિ-૧૧ મ જબ. 

(૪) જવાબદાર અકધિારીઓને રોિડ દાંડ, ઈજાફો અટિાવવો, ઠપિો, ખાતાિીય તપાસ, પ્રાથકમિ તપાસ, ફરજ મોિ ફી 
િરવા તથા આાંતર કજલ્લા બદલી િરવાના પગલાાં લીધેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પોલીસનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૨ (૨૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહ ધા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પોલીસન ાં િેટલ ાં મહેિમ માંજૂર થયેલ છે, 

(૨) તે પૈિી ઉિત કથથકતએ કજલ્લાવાર િેટલી જ્યાઓ ખાલી છે અને ખાલી જ્યાઓ પૈિી એિ વર્ષ િરતા વધ  સમયથી 
ખાલી િેટલી જ્યાઓ છે, અને 

(૩) આ ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) :  

(૧) તથા (૨)  સામેલ *પત્રિ-અ મ જબ. 

(૩) જ્યાઓ ખાલી પડવાની અને ભરવાની પ્રરક્રયાએ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે. આથી ખાલી જ્યાઓ પૈિી રેકશયો 
મ જબ સીધી ભરતીના ફાળે આવતી જ્યાઓ સીધી ભરતીથી અને બઢતીના ફાળે આવતી જ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અાંગેની કનયત 
પ્રરક્રયા અન સરીને ભરવામાાં આવતી હોય છે. આથી આ અાંગેનો િોઈ કનકિત સમય કનયત િરી શિાય નરહાં . 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પિડાયેલ નશીલા પદાથયનો જથ્થો 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૬ (૨૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અરફણ, ગાાંજો અને ચરસ 
નશીલા પદાથષનો િેટલો જથ્થો પિડાયો, 

(૨) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) નશીલા પદાથષને રોિવા સરિારે શ ાં પગલાાં લીધાાં ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-૬ મ જબ. 

(૩) પોલીસ દ્વારા અવાર-નવાર રથતાઓ ઉપર આવતા-જતા વાહનો ચેિ િરવામાાં આવે છે તેમજ પેટર ોલીંગ રાખવામાાં 
આવે છે. આવી પ્રવૃકિ સાથે સાંિળાયેલ/પિડાયેલા ઈસમોને અવાર-નવાર ચેિ િરવામાાં આવે છે. તથા ખાનગી રાહે વોચ રાખવામાાં 
આવે છે. જનજાગૃકત માટે અાંબાજી ખાતેના ભાદરવી પ નમના મેળામાાં તથા ૨૬ જ ન આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ડરગ રદવસના અમદાવાદ િાલ પ ર 
રેલ્વે થટેશન ખાતે થટોલ રાખી જનજાગૃકત અથે પેમ્ફલેટન ાં કવતરણ િરવામાાં આવે છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 



14 
 

ગૃહ વિભાગ અને તાબાની િચેરીઓનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૭ (૨૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ ગૃહ કવભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગષવાર િેટલ ાં મહેિમ 
માંજૂર િરવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ગૃહ કવભાગ અને તેની તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં માંજૂર થયેલ મહેિમ પૈિી ઉિત કથથકતએ સાંવગષવાર િેટલી 
જ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી ખાલી છે, અને 

(૩) ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સ ધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૦-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) અને (૨) *પત્રિ મ જબ. 

(૩) ઉિત ખાલી જ્યાઓ ભરવા માટે ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગ જરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ તેમજ કનયત 
િરેલ ભરતી બોડષ ને સમયાાંતરે માાંગણાપત્રિ મોિલવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત બઢતીથી ભરવાની થતી જ્યાઓ ભરવા માટે બઢતી 
િકમરટની રચના િરી, બઢતી આપી જ્યાઓ ભરવામાાં આવે છે. ભરતી-પસાંદગી પ્રરક્રયાત્મિ બાબત હોઈ ચોક્કસ રદવસ/સમયમાાં 
ભરતી િરવાન ાં થપષ્ટ્ િરી શિાય નહીં. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પિડાયેલ દારૂ/િેફી પદાથો 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૮૦ (૦૫-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર કજલ્લાવાર િેટલો કવદેશી દા ક, કબયર, દેશી દા ક અને 
િેફી પદાથો પિડાયા, અને  

(૨) ઉપરોિત પિડાયેલ કવદેશી દા ક, કબયર, દેશી દા ક તથા િેફી પદાથોની વર્ષવાર શ ાં કિાંમત થાય છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-૬ મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં સી.આર.પી.સી.-૧૭૪ હેઠળના ગુના 

અતારાાંકિતઃ ૧૨૦૫ (૦૩-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર સી.આર.પી.સી.ની િલમ-૧૭૪ 
અન્વયે િેટલા અિથમાત મોત અાંગે ગ ના નોંધાયા, 

(૨) ઉિત નોંધાયેલા ગ નાઓ પૈિી વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલા ગ નાઓ ઉિેલાયા, અને 

(૩) ઉિત કથથકતએ કજલ્લાવાર, વર્ષવાર િેટલા ગ નાઓ ઉિેલવાના બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧), (૨) અને (૩)  *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
-------- 
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િચ્છ વજલ્લામાાં દારૂ/વબયર સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૯૪ (૧૧-૦૭-૨૦૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િચ્છ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ગેરિાયદેસર દેશી, 
કવદેશી દા ક, કબયર અાંગે િેટલા દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો િેટલી રિમનો િેટલો જથ્થો ઉિત વર્ષવાર, તાલ િાવાર પિડવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે અન્વયે તાલ િાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાાંઓ લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) જ ે પોલીસ થટેશનના તાબા હેઠળ ઉિત સમયગાળામાાં એિથી વધ  વખત દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો જથ્થો 
પિડાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧  

(૨) *પત્રિ-૨  

(૩) *પત્રિ-૩ 

(૪) જવાબદાર અકધિારીઓને ઠપિો અને રોિડ દાંડની કશક્ષાની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં દારૂ/વબયર સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૧૫૧૧ (૧૨-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ગેરિાયદેસર દેશી, 
કવદેશી દા ક, કબયર અાંગે િેટલા દરોડા પાડવામાાં આવ્યા,  

(૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો િેટલી રિમનો િેટલો જથ્થો ઉિત વર્ષવાર, તાલ િાવાર પિડવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે અન્વયે તાલ િાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાાંઓ લેવામાાં આવ્યા, 
અને 

(૪) જ ે પોલીસ થટેશનના તાબા હેઠળ ઉિત સમયગાળામાાં એિથી વધ  વખત દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો જથ્થો 
પિડાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ મ જબ 

(૨) *પત્રિ-૨ મ જબ 

(૩) *પત્રિ-૩ મ જબ 

(૪) િોઈ અકધિારીની કનષ્િાળજી જણાયેલ નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પાિ સાંરક્ષણ માટે મજરલોડ અને સ્િરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૦૩ (૧૨-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પાિ સાંરક્ષણ માટે મજરલોડ અને થવરક્ષણ માટે હકથયાર 
પરવાના િેટલા નાગરરિો ધરાવે છે, અને,  
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(૨) તે પૈિી પાિ સાંરક્ષણ અને થવરક્ષણ માટે િેટલા હકથયાર પરવાનાઓ કજલ્લાવાર, ઉિત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં 

વર્ષવાર આપવામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧  

(૨) *પત્રિ-૨  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં દારૂ / વબયર સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૧૧ (૧૨-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દાહોદ કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ગેરિાયદેસર દેશી, 
કવદેશી દા ક, કબયર અાંગે િેટલા દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો િેટલી રિમનો િેટલો જથ્થો ઉક્ત વર્ષવાર, તાલ િાવાર પિડવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે અન્વયે તાલ િાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા, 
અને 

(૪) જ ે પોલીસ થટેશનના તાબા હેઠળ ઉક્ત સમયગાળામાાં એિથી વધ  વખત દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો જથ્થો 
પિડાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) *પત્રિ-૩ મ જબ. 

(૪) જવાબદાર અકધિારીઓને રોિડ દાંડ, ઈજાફો અટિાવવો, ઠપિાની કશક્ષા અને ખાતાિીય તપાસ/ પ્રાથકમિ તપાસ 
હાથ ધરવામાાં આવેલ છે તેમજ ફરજ મોિૂફી હેઠળ મ િવા સરહતની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં દારૂ /વબયર સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૨૩ (૧૨-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા કજલ્લામાાં તાલ િાવાર ગેરિાયદેસર દેશી, 
કવદેશી દા ક, કબયર અાંગે િેટલા દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો િેટલી રિમનો િેટલો જથ્થો ઉક્ત વર્ષવાર, તાલ િાવાર પિડવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે અન્વયે તાલ િાવાર, વર્ષવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા, 
અને 

(૪) જ ે પોલીસ થટેશનના તાબા હેઠળ ઉક્ત સમયગાળામાાં એિથી વધ  વખત દેશી, કવદેશી દા ક, કબયરનો જથ્થો 

પિડાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ-૧ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ-૨ મ જબ. 

(૩) *પત્રિ-૩ મ જબ. 
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(૪) જવાબદાર અકધિારીઓને રોિડ દાંડ, ઈજાફો અટિાવવો, ખાતાિીય / પ્રાથકમિ તપાસ, ફરજ મોિૂફી તથા આાંતર 

કજલ્લા બદલી હેઠળ મ િવાની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં  વજલ્લામાાં ગાય/ગૌિાંશની િતલનાાં આરોપી 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૦૯ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લામાાં ગાય અને ગૌવાંશની ગેરિાયદેસર 
િતલ િરવા સાંબાંધે વર્ષવાર, જીલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલ િાવાર િેટલા આરોપીઓ સામે પાસા લાગ  પાડવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિી આરોપીઓને પાસા લાગ  ન િરવાના િારણો શા છે, બાિીનાને ક્યાાં સ ધીમાાં પાસા લાગ  િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ ‘અ’ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ ‘બ’, ‘િ’, ‘ડ’, ‘ઈ’, ‘ઉ’ મ જબ. 

(૩) િાયદાિીય જોગવાઈઓ સાથે સ સાંગત ન હોવાથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં પિડાયેલ ચરસ/ગાાંજાનો જથ્થો 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૦૨ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અને િ લ િેટલી રિમનો િેટલો 
ચરસ અને ગાાંજાનો જથ્થો પિડવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરવામાાં આવી, અને  

(૩) કજલ્લાવાર િેટલા ઈસમોની ધરપિડ િરવાની બાિી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ  ૧ થી ૫ મ જબ. 

(૨) *પત્રિ  ૬ મ જબ. 

(૩) *પત્રિ  ૭ મ જબ. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં ગેરિાયદેસર હુક્કાબાર 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૦૮ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપ નગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં શહેર-જીલ્લાવાર ગેરિાયદેસર િેટલા 
હ ક્કાબાર પિડવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત પિડવામાાં આવેલ હ ક્કાબારના િેટલા સાંચાલિો સામે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉક્ત પિડવામાાં આવેલ હ ક્કાબાર િેટલા સમયથી ચાલ  હોવાન ાં સામે આવ્ય ાં, અને 

(૪) ગેરિાયદેસર હ ક્કાબાર શોધી બાંધ િરવા માટે િોને જવાબદારી સોંપવામાાં આવેલ છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ  ૧ થી ૫ મ જબ. 

(૨) િ લ ૧૩૯ સામે િાનૂની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) િાનૂની િાયષવાહી િયાષના થોડા સમય પહેલાથી. 

(૪) ગેરિાયદેસર હ ક્કાબાર શોધી િાઢવાની જવાબદારી તમામ કજલ્લા/શહેર પોલીસ તાંત્રને સોંપવામાાં આવેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં બાંદૂિ/હવથયાર િેચાણના પરિાના ધરાિતા ડીલરો 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૫૮ (૩૦-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં બાંદૂિ(રીવોલ્વર) અને હકથયારના વેચાણ પરવાના ધરાવતાાં ડીલરો 
િેટલા છે, અને  

(૨) આ ડીલરો દ્વારા ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િયા પ્રિારના િેટલા હકથયારો િયા કજલ્લામાાં વેચાણ 
િયાષ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ૪૯ ડીલરો છે. 

(૨) *સામેલ પત્રિો મ જબ 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં એફ.આઈ.આર./જાણિાજોગ ફરીયાદ 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૪૨ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર િેટલા 

િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં આવી, 
અને 

(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઈન્િાર 
િરનાર સામે શા પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ મ જબ 

(૨) આવો િોઈ બનાવ બનેલ ન  હોય પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજિોટ શહેર અને વજલ્લામાાં એફ.આઈ.આર./જાણિાજોગ ફરીયાદ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૩૫ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મોહનલાલ િાળા (િોડીનાર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજિોટ શહેર અને કજલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર 
િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં 
આવી, અને 
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(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઈન્િાર 

િરનાર સામે શા પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ મ જબ 

(૨) આવો િોઈ બનાવ બનેલ ન  હોય, પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

સુરત શહેર અને વજલ્લામાાં એફ.આઈ.આર./જાણિાજોગ ફરીયાદ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૬૩ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સ રત શહેર અને કજલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર િેટલા 
િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં આવી, 
અને 

(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઈન્િાર 
િરનાર સામે શા પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ મ જબ 

(૨) ફરજ મોિૂફી હેઠળ ઉતારેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

િડોદરા શહેર અને વજલ્લામાાં એફ.આઈ.આર./જાણિાજોગ ફરીયાદ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૮૯ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા શહેર અને કજલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર 
િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં 
આવી, અને 

(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઈન્િાર 

િરનાર સામે શા પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ મ જબ 

(૨) જવાબદાર અકધિારીઓને રોિડ દાંડ, ઈજાફો અટિાવવો, ઠપિો જવેી કશક્ષા અને ખાતાિીય તપાસ હાથ ધરેલ છે 
અને ફરજ મોિૂફ િરેલ છે. 

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

 

િચ્છ વજલ્લામાાં એફ.આઈ.આર./જાણિાજોગ ફરીયાદ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૪૪ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િચ્છ જીલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર િેટલા િોગ્નીઝેબલ 
ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં આવી, અને  
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(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઇન્િાર 

િરનાર સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) *પત્રિ મ જબ 

 (૨) આવો બનાવ બનેલ ન હોય, પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

 (*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદ શહેર/જીલ્લામાાં એફ.આઈ.આર/જાણિાજોગ ફરીયાદ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૯૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપ નગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ શહેર અને જીલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર 
િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં 
આવી, અને  

(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઇન્િાર 
િરનાર સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) *પત્રિ-૧ થી ૫ મ જબ 

 (૨) આવો િોઈ બનાવ બનેલ ન હોય, પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં એફ.આઈ.આર/જાણિાજોગ ફરીયાદ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૯૫ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં પોલીસ થટેશનવાર િેટલા 
િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં એફ.આઈ.આર. નોંધવામાાં આવી અને િેટલા િોગ્નીઝેબલ ગ નાઓમાાં જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધવામાાં આવી, 

અને  

(૨) એફ.આઈ.આર. નોંધવાના બદલે માત્ર જાણવાજોગ ફરીયાદ નોંધનાર અને એફ.આઈ.આર. નોંધવાનો ઇન્િાર 
િરનાર સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) *પત્રિ મ જબ 

 (૨) આવો િોઈ બનાવ બનેલ ન હોય, પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં દારૂ િેચાણનાાં િેસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૬૫ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર દેશી, કવદેશી દા ક વેચાણના 
િેટલા િેસો નોંધવામાાં આવ્યા, 
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(૨) તે અન્વયે જીલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, 

(૩) બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસ િરતાાં વધ  અને એિ વર્ષ િરતાાં વધ  સમયથી પિડવાના આરોપીઓ િેટલા છે, અને 

(૪) રાજ્યમાાં દા કબાંધીના િાયમી અમલ માટે સરિારે શી વ્યવથથા િરી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  : (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) *પત્રિ ૧ થી ૫ મ જબ 

(૨) *પત્રિ ૬ મ જબ 

(૩)  

છ માસથી િધ ુ એિ િિયથી િધુ 

૧૧૧૨ ૨૨૬૧ 

(૪)  

 નશાબાંધી અકધકનયમમાાં સ ધારો િરી િડિ સજાની જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ છે અને તે અાંતગષત આવી પ્રવૃકતમાાં 
સાંડોવાયેલ વાહનોને રાજ્યસાત િરવામાાં આવેલ છે. 

 પ્રોરહબીશનની હેરાફેરીના ગ નાઓ અટિાવવા માટે હાઇવે પેટર ોલીંગ, નાિાબાંધી, નાઇટ રાઉન્ડ ફીક્સ પોઈન્ટ, 
િોમ્બીંગ નાઈટન ાં આયોજન િરી સરક્રય ગ નેગારોને ચેિ િરવા તેમજ અન્ય જીલ્લાઓ સાથે  સાંિલન રાખી 
પ્રોરહબીશનની પ્રવૃકત િરતાાં ગ નેગારો ઉપર વોચ રાખી ગ નાઓ બનતા અટિે તે માટેના પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

 પ્રોરહબીશનની હેરાફેરી અટિાવવા સા ક જીલ્લા પોલીસ વડા તેમજ વડી િચેરી તરફથી અવાર નવાર આપવામાાં 
આવતી  સ ચનાઓ મ જબ પ્રોહી. ડર ાઇવ રાખી વધ માાં વધ  િેસો શોધી િાઢવા તમામ થથાનીિ પોલીસ તથા િાયષરત 
સેલને સ ચનાઓ આપવામાાં આવેલ છે. 

 થથાનીિ પોલીસ એલ.સી.બી. ધ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોિી વધ માાં વધ  હેરાફેરીના િેસો શોધવામાાં આવેલ છે. 

 પિડાયેલ આરોપીઓ કવ કધ્ધમાાં જ કર જણાય પાસા, તડીપાર તથા પ્રોહી.૯૩ મ જબના અટિાયતી પગલાઓ 
ભરવામાાં આવેલ છે.  

(*પત્રિ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂતિલ્યાણ અને સહિાર 

કવભાગ 

૫૧૯, ૧૫૧૯, ૨૮૩૩, ૩૦૪૪, ૩૨૯૬ 
૦૫ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ 
૪૦૭, ૬૬૧, ૬૬૫, ૭૬૭, ૭૭૦, ૧૦૧૪, ૧૪૭૬, ૧૪૮૦, 
૧૪૮૬, ૧૬૫૦, ૧૮૪૨ 

૧૧ 

૩ નાણા કવભાગ ૬૪૫ ૦૧ 

૪ અન્ન, નાગરરિ પ રવઠા અને ગ્રાહિોની 
બાબતોનો કવભાગ 

૨૪૪૯ ૦૧ 

૫ આરો્ય અને પરરવાર િલ્યાણ કવભાગ ૨૫૮, ૪૭૯, ૪૮૦, ૧૬૪૧, ૨૯૪૯ ૦૫ 

૬ ગૃહ કવભાગ 

૧૮૦, ૧૮૧, ૨૩૪, ૨૭૫, ૨૯૭, ૩૦૨, ૩૦૬, ૩૧૭, ૧૦૮૦, 
૧૨૦૫, ૧૪૯૪, ૧૫૧૧, ૧૬૦૩, ૧૬૧૧, ૧૬૨૩, ૧૭૦૯, 
૧૯૦૨, ૧૯૦૮, ૧૯૫૮, ૨૦૪૨, ૨૧૩૫, ૨૧૬૩, ૨૧૮૯, 
૨૨૪૪, ૨૨૯૩, ૨૨૯૫, ૨૪૬૫ 

૨૭ 

  િુલ ૫૦ 

-------- 

સરિારી મધ્યથથ મ રણાલય, ગાાંધીનગર. 




