ચૌદમી ગુજરાત િવધાનસભા
છ ુ સ , ૨૦૨૦
તારાં કત

ો રી

બુધવાર, ૧૮મી માચ, ૨૦૨૦
જવાબ આપનાર મં ી ીઓઃ
(૧) માનનીય મુ યમં ી ી

: સામા ય વ હવટ, ઉ ોગ, ગૃહ, શહે રી િવકાસ, બંદરો, ખાણ-ખિનજ, મા હતી સારણ,
પેટોકે િમક સ, કલાયમેટ ચે જ, આયોજન, સાય સ એ ડ ટે કનોલો , જળસંપિ , તમામ
નીિતઓ અને કોઈ મં ી ીઓને ન ફાળવેલ હોય તેવી તમામ બાબતો

(૨) માનનીય મં ી ી

: પોલીસ હાઉસ ગ, બોડર િસ યુ રટી, સીવીલ ડીફે સ, ામ ર ક દળ, જલ
ે , નશાબંધી
(રા યક ા) ( વતં હવાલો) આબકારી, વૈિ છક સં થાઓનું સંકલન, િબન િનવાસી ગુજરાતી ભાગ, ોટોકૉલ

૧
ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૧૮ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખેડા િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) ૪૦૩ તળાવો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
કે ટલો ખચ થયો?
થયેલ ખચ ( .લાખમાં)
તાલુકાનું નામ
વષ ૨૦૧૮
વષ ૨૦૧૯
નડીયાદ
૮.૫૩
૮.૩૭
ખેડા
૦.૦
૦.૦
મહે મદાવાદ
૦.૦
૦.૦
કપડવંજ
૧૩.૪૭
૬.૪૫
ઠાસરા
૩.૬૦
૦.૫૪
કઠલાલ
૦.૦
૦.૦
ગળતે ર
૦.૦
૦.૦
માતર
૦.૦
૦.૦
વસો
૦.૦
૦.૦
મહુ ધા
૦.૦
૦.૦
કુ લ
૨૬.૨૭
૧૫.૩૬
---------

૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો
* ૨૭૧૦૯ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
તળાવો ને બદલે જળસંપિ
ભાગ ારા કુ લ ૨૫૩ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
Hb-842-1
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(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે ૨૭૨.૨૭ લાખનો ખચ
કરવામાં આવેલ છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૫૭.૦૯ એમ.સી.એફ.ટી
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૧૯ હે ટર િવ તારમાં
પરો રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશે.
---------

૩
વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૦ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
યોજના હે ઠળ વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને

(૧) ૪૧૬ અર ઓ

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

.૨૪૩૭.૬૧ લાખ

૪
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૪૦૨ ી પુનાભાઇ ગામીત ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ તાપી અને ડાંગ
િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ
એરીયા કે ટલો છે ,

(૧) ૩૮૨૦૦ હે ટર

(૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને

(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.

(૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
કારણો શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૫
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૪ ી રમેશભાઇ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?

(૧) કુ લ-૦૯ િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ
ધરવામાં આ યું.
(૨)

---------

.૧૨૦૨.૬૫ લાખ
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૬
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૨૫૯ ી રાજે િસંહ ઠાકોર (મોડાસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી અને
(૧) અરવ ી િજ ો ૪૧૫૯૫ હે ટર
સાબરકાંઠા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
સાબરકાંઠા િજ ો ૫૬૨૮૯ હે ટર
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૭
મનગર િજ ામાં શહે રી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૨૯ ી કે શુભાઇ નાકરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૭
શહે રી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૨) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૩) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને
(૩) ૯,૧૨૯
(૪) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૪) ૯,૧૨૯
આ યો?
---------

૮

વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૭૭ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૨૬૮ અર ઓ
યોજના હે ઠળ વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૨૨૧૫.૩૯ લાખ
કરવામાં આ યું?
---------

૯

નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૪૦૮ ી અનંતકુ માર પટે લ (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ નવસારી અને
(૧) ૧૪૧૩૩૬ હે ટર
વલસાડ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
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(૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૧૦

વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૧ ી અરિવંદ પટે લ (ધરમપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૨૬૮ અર ઓ
યોજના હે ઠળ વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૨૨૧૫.૩૯ લાખ
કરવામાં આ યું?
---------

૧૧

ખેડા િજ ાના પરીખેજ તળાવની સફાઈ
* ૨૫૧૯૮ ી કાિ તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા એક
(૧) ના, .
વષમાં ખેડા િજ ાના પરીખેજ તળાવમાં કાદવ-કીચડ, મૃત
પશુઓનાં હાડકા, લીલ, ધાવાજરીયું અને ક મર કાકડીના થરે
થર બાઝી જતાં પીવાનું પાણી દૂગધ મારવાથી પીવા માટે
હાિનકારક હોવાની ફ રયાદ સરકારને મળી છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તે અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

૧૨

રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૭૯ ીમતી ગીતાબા ડે (ગ ડલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે પીટલ સહાય
(૧) ૧૫૩૬ અર ઓ
યોજના હે ઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી,
અને

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

૧૩

. ૧૧૫,૯૦,૮૯,૧૪૭

દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં જુ ગાર રમતા ઇસમો
* ૨૮૩૭૫ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક-૧ મુજબ
વષવાર દાહોદ અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર જુ ગાર રમતા
કે ટલા ઇસમોને પકડવામાં આ યા,

5
પ ક-૧
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
પકડાયેલ ઇસમો
દાહોદ
૨૯૫
પંચમહાલ
૧૦૧૨
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
પકડાયેલ ઇસમો
દાહોદ
૩૪૭
પંચમહાલ
૧૦૨૮

(૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કે ટલા
મોબાઇલ અને કે ટલા વાહનો જ કરવામાં આ યા, અને

(૨) પ ક-૨ મુજબ
પ ક-૨
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
જ કરે લ મોબાઇલ
જ કરે લ વાહનો
દાહોદ
૫૭
૦૯
પંચમહાલ
૨૧૨
૫૫
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
જ કરે લ મોબાઇલ
જ કરે લ વાહનો
દાહોદ
૧૪૩
૪૪
પંચમહાલ
૨૭૦
૫૮

(૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અને મોબાઇલની
કે ટલી િકંમત ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર થાય છે ?

(૩) પ ક-૩ મુજબ
પ ક-૩
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
મોબાઇલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
દાહોદ
૧,૬૬,૩૦૦/૧,૮૧,૫૦૦/પંચમહાલ
૨,૯૬,૯૦૦/૨૦,૩૫,૦૦૦/તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
મોબાઇલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
દાહોદ
૭,૩૫,૪૮૨/૨૩,૫૫,૦૦૦/પંચમહાલ
૫,૫૬,૫૨૦/૨૦,૫૨,૦૦૦/િજ ા

---------

૧૪
નદીના પટમાં રે તીનું ગેરકાયદેસર ખનન
* ૨૯૫૭૦ ડૉ. અિનલ િષયારા (િભલોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
(૧) ૦૨-૦૦-૦૦ હે ટરની એક (૦૧) લીઝ આપવામાં
િજ ાના હંમતનગર તાલુકામાં ગુહાઇ નદીમાં ગુહાઇ ડે મથી
આવેલ છે .
અને ખાંધોલ થી રામપુર સુધીના િવ તારમાં રે તી માટે ની કે ટલા
હે ટરની લીઝ આપવામાં આવેલ છે ,
(૨) બાકીના નદીનાં પટમાં રે તીનું ગેરકાયદેસર ખનન
માટે િજ ા ભૂ તર અિધકારીને ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
કે ટલી ફરીયાદો મળી, અને

(૨) એક (૧)

(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલા
ઇસમો સામે કાયવાહી કરવામાં આવી?

(૩)

---------

વષ
તા. ૦૧-૦૨-૧૮ થી
તા. ૩૧-૦૧-૧૯
તા. ૦૧-૦૨-૧૯ થી
તા. ૩૧-૦૧-૨૦

ઇસમોની સં યા
૦૬
૦૯
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૧૫
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૩ ી િવરે િસંહ ડે (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૧૬૪ અર ઓ
યોજના હે ઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી,
અને

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

. ૧૪૧૩.૬૮ લાખ

૧૬
જુ નાગઢ અને મનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૨૨ ી હષદકુ માર રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જૂ નાગઢ અને
(૧) જૂ નાગઢ – ૩૬૯૭૮ હે ટર
મનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
મનગર – ૫૫૩૪૯ હે ટર
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને

(૨) કોઇ વધારો કે ઘટાડો થયો નથી.

(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
કારણો શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૧૭
અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૨૨ ી શંભુ ઠાકોર (ગાંધીનગર-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અરવ ી િજ ામાં સરકાર ની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) વષ ૨૦૧૮ માં કુ લ ૨૦૩ તળાવો
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
વષ ૨૦૧૯ માં કુ લ ૧૯૫ તળાવો
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો
કે ટલો ખચ થયો?

ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર

(૨)
તાલુકાનું નામ
મોડાસા
માલપુર
ધનસુરા
િભલોડા
બાયડ
મેઘરજ
કુ લ

---------

થયેલ ખચ ( . લાખમાં)
વષ ૨૦૧૮
વષ ૨૦૧૯
૫૨.૪૧
૭૮.૩૧
૪૯.૭૪
૯૬.૦૪
૨૩.૩૮
૨૭.૫૪
૧૮.૦૩
૬૮.૫૮
૩૩.૪૧
૮.૮૯
૬૬.૨૪
૧૦૦.૬૭
૨૪૩.૨૧
૩૮૦.૦૩
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૧૮
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી
* ૨૭૨૫૭ ી શૈલેષભાઇ મહે તા (ડભોઇ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યના
પોલીસ અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કુ ટું બીજનોની
આરો યની ચકાસણી કરવામાં આવે છે , તે હકીકત સાચી છે ,
અને

(૧) હા,

(૨)
હા, તો છે ા બે વષામાં પોલીસ અિધ ક ી
(૨) ૯૦૦
રાજકોટ ા યની કચેરીના કે ટલા અિધકારી/કમચારીઓ અને
તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૯
સુરત શહે રમાં એરપોટનું િવ તરણ ન થઇ શકવા બાબત
* ૨૮૩૯૯ ી આનંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : ચૌદમી ગુ.િવ.સ.ના બી સ માં તા.૧૯-૯-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ
*
માંકઃ ૧૧૩૪૩ (અ તા-૪૧) ના અનુસંધાને માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સુરત શેહરમાં ગેરકાયદેસર હાઇરાઇઝ િબિ ડંગોના
કારણે એરપોટનું િવ તરણ નથી થઇ શકતું તે બાબતે ભારત
સરકારના નાગ રક ઉ યન મં ાલયના રા યક ાના મં ી ી
ારા તા. ૨૯-૦૧-૨૦૧૮ના પ થી રા ય સરકારને ણ
કરવામાં આવેલ તે સુરત શહે રના કુ લ ૧૮ ોજે ટો એરપોટ
િવ તરણમાં નડતર પ છે તે પૈકી યા ોજે ટમાં કે ટલું
ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલ છે , અને

(૧)
હે ઠળના બાંધકામોમાં એરપોટ ઓથોરીટી ારા
જે તે સમયે એન.ઓ.સી. ઇ યુ કરવામાં આવેલ છે . સદર
બાબત હાલમાં નામદાર ગુજરાત હાઇકોટમાં િનણયાધીન છે .

(૨) ઉ ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ બદલ જવાબદારો સામે
(૨) સદર બાબત નામદાર ગુજરાત
શા પગલાં લીધા?
િનણાયાધીન હોય,
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

હાઇકોટમાં

૨૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં કે નાલો બનાવવા જમીન સંપાદન
* ૨૭૭૬૬ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે
વષમાં વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં કે નાલો બનાવવા માટે
થયેલ જમીન સંપાદનનું કે ટલા ખેડૂતોને કે ટલી રકમનું વળતર
ચૂકવવાનું બાકી છે ,

(૧),(૨) અને (૩) છે ા બે વષમાં કે નાલો બનાવવા માટે
જમીન સંપાદન કરે લ ન હોઇ ચુકવણાનો
ઉપિ થત થતો
નથી.

(૨) ઉ ત ચૂકવવાનું બાકી વળતર ન ચૂકવવાના કારણો
શું છે , અને
(૩)

યાં સુધીમાં તે ચૂકવવામાં આવશે?
---------
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૨૧
સામા ય વહીવટ િવભાગ ારા આયોિજત આંતર િવભાગીય કે ટ પધા
* ૨૯૫૯૮ ી િજ ેશકુ માર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ સામા ય
(૧) હા,
વહીવટ િવભાગ ારા આયોિજત કે ટ પધા ફ ત સિચવાલય
િવભાગના ખેલાડીઓ માટે હોવા છતાં પણ તાબાની કચેરીના
ખેલાડીઓને ઉ ત પધામાં રમાડવામાં આવે છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ સિચવાલયના
(૨) સિચવાલયના િવભાગોમાં નવી ભરતી થયેલ હોવા
િવભાગોમાં નવી ભરતી થયેલ હોવાથી પુરતા માણમાં
છતાં કે ટ જેવી સાંિધક રમતો માટે ટીમ બનાવવા નાના
ખેલાડીઓ મળી શકે તેમ છે અને સિચવાલયના બે કે બેથી
િવભાગોમાં પુરતાં માણમાં ખેલાડીઓ મળી શકતા ન હોવાથી
વધારે િવભાગો પણ એક ટીમ બનાવીને પધામાં ભાગ લઈ શકે
ગુજરાત રા ય કમચારી મંડળની તા.૨૯-૦૫-૨૦૧૯ની
તેવી
ગવાઈ હોવા છતાં પણ તાબાની કચેરીઓના
લેિખત રજુ આત, ધી ગુજરાત સિચવાલય
ટાફ
ખેલાડીઓને રમાડવાના શાં કારણો છે ,
એસોિસએશનની તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯ની લેિખત રજુ આત
તેમજ અ ય િવભાગો ારા મૌિખક રીતે ગાંધીનગર િ થત
તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓને ઉ ત પધામાં રમાડવા માટે
રજુ આત કરવામાં આવેલ છે .
(૩) િવભાગ ારા આવો િનણય લેતાં પહે લાં પધામાં
(૩) ગુજરાત રા ય કમચારી મંડળની તા.૨૯-૦૫ભાગ લેતાં સિચવાલયના અ ય િવભાગોને આ બાબતે
૨૦૧૯ની લેિખત રજુ આત, ધી ગુજરાત સિચવાલય ટાફ
લેિખતમાં અિભ ાય મેળવવામાં આવેલ હતો કે કે મ,
એસોિસએશનની તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૯ની લેિખત રજુ આત
તેમજ અ ય િવભાગો ારા મૌિખક રીતે ગાંધીનગર િ થત
તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓને ઉ ત પધામાં રમાડવા માટે
રજુ આત કરવામાં આવેલ છે .
(૪) ઉ ત
વૃિ નું હાદ ફ ત સિચવાલયના
(૪) ઉ ત વૃિ નું હાદ સિચવાલયના અિધકારી/
અિધકારી/કમચારીઓના શુભ આશય માટે કરવામાં આવતી
કમચારીઓના શુભ આશય માટે કરવામાં આવે છે . ગાંધીનગર
હોય તો િવભાગ ારા ઉ ત કારનો િનણય લેવા માટે નું કારણ
િ થત ખાતાના વડાની કચેરીઓના અિધકારીઓ/
શું છે , અને
કમચારીઓની સંબિધત િવભાગ સાથેની સંયુ ત ટીમ બનતા
સામંજ ય/ સુમેળથી કે ટ પધાનું આયોજન થઈ શકે અને
વધુમાં વધુ ટીમો સદર આયોજનામાં ભાગ લઈ શકે પ રણામે
આયોજનનો ઉ ે શ પ રપૂણ થાય, તે માટે આ િનણય લેવામાં
આવેલ છે .
(૫) િવભાગ
ારા આયોિજત
પધામાં ફ ત
(૫) િવભાગ ારા આયોિજત પધામાં ફ ત સાંિધક
સિચવાલયના િવભાગોના જ અિધકારી/કમચારીઓ રમી શકે
રમતોમાં ગાંધીનગર િ થત તાબાની કચેરીના ખેલાડીઓનો
તે માટે સરકાર આ િનણય અંગે ફે રિવચારણા કરવા માંગે છે કે
સમાવેશ કરવામાં આ યો છે . તે િસવાયની અ ય રમતોમાં ફ ત
કે મ?
સિચવાલયના િવભાગોના અિધકારી/કમચારીઓ ભાગ લઈ
શકે છે .
---------

૨૨

સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૬ ીમતી ઝંખના પટે લ (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
(૧) ૫૮૯૨ અર ઓ
યોજના હે ઠળ સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
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(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
કરવામાં આ યું?

(૨)

.૪૧૫૦૪.૨૪ લાખ.

---------

૨૩
લાજપોર મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૫ ી હષ સંધવી (મજુ રા) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
લાજપોર મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને

(૧) હા,

(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?

(૨)

.

કાયદાકીય સલાહ

કાયદાકીય સહાય

૧૯૭૪૮

૧૩૯૬

---------

૨૪
આણંદ િજ ામાં મુ યમં ી આવાસ યોજના અંતગત આવાસો
* ૨૮૩૫૮ ી િનરં જન પટે લ (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર મુ યમં ી આવાસ યોજના અંતગત ખેડા અને આણંદ
િજ ામાં શહે રવાર કે ટલા આવાસો બનાવવામાં આ યા, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર ધાનમં ી આવાસ યોજના (શહે રી)/મુ યમં ી
આવાસ યોજના અંતગત ખેડા અને આણંદ િજ ામાં શહે રવાર
આવાસો બનાવવામાં આ યાની િવગત નીચે મુજબ છે .

િજ ો

શહે રનું નામ

પેટલાદ
આણંદ
ઓડ
બોરીઆવી
બોરસદ
સો ા
આણંદ
કરમસદ
ઉમરે ઠ
આંકલાવ
ખંભાત
વ ભિવ યાનગર
કુ લ

તા.૦૧-૦૧તા.૦૧-૦૧૨૦૧૮ થી
૨૦૧૯ થી તા.૩૧તા.૩૧-૧૨- ૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં
૨૦૧૮ સુધીમાં
પૂણ થયેલ
પૂણ થયેલ
આવાસોની સં યા
આવાસોની સં યા

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૧૭૩
૭૬
૧૩૩
૧૪૫
૩૪
૪૬
૨૯
૧૨૨
૧૨૦
૦
૦
૮૭૮
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ચકલાસી
મહુધા
કપડવંજ
ખેડા
કઠલાલ
મહે મદાવાદ
ખેડા
નડીયાદ
ડાકોર
ઠાસરા
મહે મદાવાદ
કણજરી
કુ લ
(૨) તે અ વયે આવાસ દઠ કે ટલો ખચ કરવામાં
આ યો?

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૨૧૦
૧૨૭
૨૨
૩૬
૨૫૬
૮૬
૦
૦
૦
૮૪
૮૨૧

(૨) તે અ વયે આવાસ દઠ .૩.૫૦ લાખની મયાદામાં
ખચ કરવામાં આ યો છે . અને ઉ ત પૂણ આવાસોની શહે રવાર,
વષવાર ખચની િવગત નીચે મુજબ છે .

િજ ો

શહે રનું નામ

પેટલાદ
આણંદ
ઓડ
બોરીઆવી
બોરસદ
સો ા
આણંદ
કરમસદ
ઉમરે ઠ
આંકલાવ
ખંભાત
વ ભિવ યાનગર
(કુ લ .લાખમાં)
ચકલાસી
મહુધા
કપડવંજ
ખેડા
કઠલાલ
મહે મદાવાદ
ખેડા
નડીયાદ
ડાકોર
ઠાસરા
મહે મદાવાદ
કણજરી
(કુ લ .લાખમાં)
---------

તા.૦૧-૦૧તા.૦૧-૦૧૨૦૧૮ થી
૨૦૧૯ થી તા.૩૧તા.૩૧-૧૨- ૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં
૨૦૧૮ સુધીમાં
પૂણ થયેલ
પૂણ થયેલ
આવાસોનો કરવામાં
આવાસોનો કરવામાં
આવેલ ખચ
આવેલ ખચ
( .લાખમાં)
( .લાખમાં)

૫૨.૩૫
૦
૯૬.૬૦
૭૩.૦૫
૯.૩૦
૦
૦
૨૬૯.૦૫
૪૮.૧૫
૦
૦
૫૪૮.૫૦
૦
૨૩૯.૯૦
૧૬૭.૫૫
૦
૦
૦
૧૧.૪૦
૦
૦
૦
૨૫.૨૦
૪૪૪.૦૫

૪૬૬.૬૫
૨૩૪.૫૦
૨૮૦.૪૦
૩૭૫.૪૫
૯૨.૭૦
૧૪૨.૫૦
૮૭.૦૦
૧૩૦.૪૫
૩૧૧.૮૫
૦
૦
૨૧૨૧.૫૦
૦
૪૩૭.૧૦
૨૩૪.૪૫
૬૬.૦૦
૧૦૮.૦૦
૪૦૩.૨૦
૨૬૧.૬૦
૦
૦
૦
૨૩૩.૪૦
૧૭૪૩.૭૫
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૨૫
રાજુ લા અને ફરાબાદ શહે રમાં ભુગભ ગટર યોજનાની નબળી કામગીરી
* ૨૮૩૪૨ ી અંબરીષ ડે ર (રાજુ લા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરે લી
(૧) રાજુ લા અને ફરાબાદ શહે રની ભૂગભ ગટર યોજના
િજ ાના રાજુ લા અને ફરાબાદ શહે રમાં બનેલ ભુગભ ગટર
માટે છે ા ૨ વષમાં ૧ (એક) ફરીયાદ મળેલ છે .
યોજનાની કામગીરી નબળી અને હલકી ગુણવ ાની થઈ હોવા
અંગેની કે ટલી ફરીયાદો સરકારને છે ા બે વષમાં મળી,
(૨) મળેલ ફરીયાદો અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં
(૨) અને (૩) મળેલ ફરીયાદ અ વયે ગુજરાત પાણી
આવી, અને
પુરવઠા અને ગટર યવ થા બોડ ારા થળ તપાસ કરી
(૩) નબળી અને હલકી ગુણવ ાની કામગીરી કરવા
અહે વાલ મોકલવા ે ીય કચેરીને જણાવેલ છે , જે અહે વાલ
બદલ જવાબદારો સામે શા પગલાં લેવામાં આ યા?
મ ેથી આગળની કાયવાહી બોડ ારા હાથ ધરવામાં આવશે.
---------

૨૬
મહે સાણા િજ ામાં માગ અક માતથી થયેલ મૃ યુ
* ૨૭૩૧૨ ી બળદેવ ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી
મહે સાણા િજ ામાં વાહનોના માગ અક માતથી મૃ યુ પામેલ
યિ તઓની સં યા કે ટલી છે , અને

િજ ાનું નામ

મહે સાણા િજ ો

(૨) ઉ ત િ થિતએ માગ અક માતમાં
માનવમૃ યુમાં ઘટાડો કરવા સરકારે શાં પગલાં ભયા?

થતાં

૩૧-૦૧-૨૦૧૯
માગ અક માતથી મૃ યુ
પામનાર યિ તઓની
સં યા
૨૩૨

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
૩૧-૦૧-૨૦૨૦
માગ અક માતથી મૃ યુ
પામનાર યિ તઓની
સં યા
૧૯૨

(૨)
માગ અક માતમાં થતાં માનવમૃ યુમાં ઘટાડો કરવા
સરકાર ારા નીચે મુજબની કાયવાહી કરવામાં આવી છે .
 માગ અક માતમાં માનવ મૃ યુમાં ઘટાડો થાય તે માટે
ટા ફક એ ફોસમે ટના લ યાંકો શહે ર/િજ ાઓને
આપવામાં આવેલ છે અને તે લ યાંકો િસ ધ થાય તે
માટે જ રી ફોલો-અપ લેવામાં આવે છે .
 અક માતોની સં યામાં ઘટાડો લાવવા
સા
શહે ર/િજ ા ખાતે RTO, પોલીસ, R & B તથા
શહે રી િવ તારમાં સબંિધત કચેરી ારા સંયુ ત ટીમ
બનાવી, અક માત થળની િવઝીટ કરી યાને
આવેલ
ખામી/મુ ાઓ
અંગે
સંબંિધત
િવભાગ/એજ સી જ રી કાયવાહી કરે છે .
 ટા ફક િસ લ, રોડ માિકગ, લેક પોટ દુર ત
કરવા, ટા ફક પોઈ ટ હે ર કરવા, ટા ફક અંગેના
દબાણો દૂર કરવા જેવી કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે
છે .
 રા યના
જનોને ટા ફકના િનયમો તેમજ રોડ
સેફટી અંગેની ણકારી મળે અને ગૃતતા આવે તે
સા
સમ
રા યમાં અવાર-નવાર ટા ફક
એ યુકેશન/અવેરનેશ તથા તાલીમ કાય મોનું
આયોજન કરવામાં આવે છે .
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વધુ ગિતને કારણે થતાં અક માત અટકાવવા માટે
શહે રી િવ તારોમાં પોલીસ કિમશનર ી તેમજ િજ ા
ક ાએ કલેકટર ી ારા પીડ લીમીટનું હે રનામું
બહાર પાડવામાં આવે છે .
કુ લ વાન ચેક ગ તેમજ ડાઇવ ગ લાઈસ સ સ પે ડ
કરવા અંગેની કાયવાહી કરવામાં આવે છે . રા ય
તેમજ શહે ર/િજ ા રોડ સેફટી કાઉ સીલની બેઠક
યોજવામાં આવે છે અને સમ રા યમાં રોડ
અક માત િનવારવા ટા ફક િનયમન, ટા ફક
એ ફોસમે ટ તેમજ ટા ફક ગૃિત અંગે કામગીરી
કરવામાં આવે છે .

---------

૨૭
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૨ ી મહે શકુ માર રાવલ (ખંભાત) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૪૮
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૮
આ યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને
(૪) ૮૫,૫૩૩
(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૮૫,૫૩૩
આ યો?
---------

૨૮

પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૪૮ ી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૧૦ િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આ યું.
િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ
---------

૨૯

મનગર િજ ામાં લાંચ ત િવરોધી યુરો
* ૨૮૩૧૨ ી િચરાગભાઈ કાલરીયા ( મ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
મનગર
(૧) ૬
િજ ામાં લાંચ
ત િવરોધી યુરો ારા કરવામાં આવેલ
અ માણસર િમલકત અંગેના કે ટલા કે સ પડતર છે ,
(૨) ઉ ત પડતર કે સો પૈકી કે ટલા કે સો બે વષ કરતાં
(૨) ૫
વધુ સમયથી પડતર છે , અને
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(૩) ઉ ત કે સો પડતર રહે વાના કારણો શું છે અને તેનો
યાં સુધીમાં િનકાલ કરવામાં આવશે?

(૩) અ માણસર િમલકત અંગેના કે સોમાં આ ેિપત
સરકારી કમચારી/અિધકારીની થાવર-જગ
ં મ િમલકતની
મા હતી અલગ-અલગ સરકારી કચેરીઓ, નાણાકીય સં થાઓ
અને અ ય એકમો તરફથી મેળવવાની રહે છે . મળેલ મા હતી
અ વયે આ ેિપતનું િનવેદન મેળવી, તેની ચકાસણી કરીને
ડાણ પૂવક તપાસ કરવાની રહે છે . શંકા પદ થળોની
મુલાકાત અને યિ તઓના િનવેદનો મેળવવાના રહે છે .
આ કે સોની તપાસ પૂણ થયેથી િનકાલ કરવામાં આવશે.
---------

૩૦

મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર હીટ એ ડ રનના બનાવો
* ૨૮૨૫૪ ી ભરત ઠાકોર (બેચરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષ અને િવગત
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
વષવાર મહે સાણા િજ ામાં તાલુકાવાર હીટ એ ડ રનના કે ટલા
૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તાલુ
ક
ાવાર
મા
હતી
બનાવો બ યા,
મહે સાણા
ટાણા
બેચરા
કડી
િવસનગર
િવ પુર
ઝા
ખેરાલુ
વડનગર
સતલાસણા

કુ લ

(૨) તે અ વયે વષવાર, તાલુકાવાર કે ટલા યિ તઓ
ગંભીર રીતે ઈ
ત થયા અને કે ટલા યિ તઓના મૃ યુ
થયા, અને

૧૯
૦
૨
૫
૭
૪
૧૨
૨
૦
૦
૫૧

(૨)
વષ અને
િવગત
િવગત
તાલુકાવાર
મહે સાણા
ટાણા
બેચરા
કડી
િવસનગર
િવ પુર
ઝા
ખેરાલુ
વડનગર
સતલાસણા
કુ લ

(૩) હીટ એ ડ રનના બનાવો અટકાવવા શું કાયવાહી
કરી?

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૧૩
૧
૦
૭
૪
૬
૨
૧
૧
૨
૩૭

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૮
ઈ

તની
મૃ યુ
સં યા
પામેલાની
સં યા
૩
૨૦
૦
૦
૦
૨
૧
૫
૦
૭
૦
૪
૬
૧૨
૦
૨
૦
૦
૦
૦
૧૦
૫૨

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી ૩૧૧૨-૨૦૧૯
ઈ

તની
સં યા
૨
૦
૦
૨
૦
૩
૦
૦
૦
૦
૭

મૃ યુ
પામેલાની
સં યા
૧૫
૧
૦
૭
૪
૬
૨
૧
૧
૨
૩૯

(૩) હીટ એ ડ રનના બનાવો અટકાવવા નીચે મુજબ
કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે .
(૧) ‘િવ ાસ ોજે ટ’ અંતગત સમ રાજયમાં કુ લ ૬૦૪૩
તેમજ અ ય ોજે ટ અંતગત અ ય સી.સી.ટી.વી. કે મેરા
લગાવેલ છે , જેના મા યમથી માગ અક માતના ફુટેજ મેળવી
તેની તપાસ કરવામાં આવે છે . તેમજ ગુનેગાર સામે કાનુની
કાયવાહી કરવામાં આવે છે .
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(૨) સરકાર ારા લેવામાં આવતા િવિવધ પગલાં જેવા કે ,
ટા ફક િનયમો અને માગ સલામતી અંગે કે પો, તાલીમ,
મેરેથોન દોડ જેવા કાય મોનું આયોજન, િ ટ અને
ઇલે ટોિન સ િમ ડયા મારફત
ચાર- સાર તથા
અક માત ત યિ તને સારવાર અથ ન કના દવાખાને લઈ
જવી, સંબંિધત પોલીસ ટે શનને ણ કરવી િવગેરેથી
જનસમૂહને મા હતગાર કરવા જન ગૃિત કાય મો યોજવા
ઉપરાંત દર વષ રા ય ક ાએ માગ સલામિત સ ાહનું
આયોજન પણ કરવામાં આવે છે .
---------

૩૧
વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૩ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘો ડયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
(૧) ૪૧૬ અર ઓ
યોજના હે ઠળ વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૨૪૩૭.૬૧ લાખ
કરવામાં આ યું,
---------

૩૨
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૨ ડૉ. આશાબેન પટે લ ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા તળાવો
છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા તળાવો
બનાવવામાં આ યા,
બનાવવાને બદલે જળસંપિ ભાગ ારા કુ લ ૨૩૮ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કુ લ ૨૫૩.૬૩ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૬૦ એમ.સી.એફ.ટી પાણીનો
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૦૨ હે ટર િવ તારમાં પરો રીતે
િસંચાઇનો લાભ મળશે.
---------

૩૩

અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૧ ી કશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામોમાં નવા
િજ ામાં છે ા બે વષમાં બે તાલુકાનાં ૩ ગામોમાં નવા તળાવો
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
બનાવવામાં આ યા.
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તે અ વયે કુ લ . ૫૪.૩૭ લાખ ખચ કરવામાં
આવેલ છે .
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(૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી પાણીનો જ થો
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૩.૫૬ મી.ઘનફુટ
પાણીનો જ થો અને ૬૩ હે ટર િસંચાઇ િવ તારમાં વધારો
થશે.

---------

૩૪
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૭ ી વ ભભાઇ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી િજ ામાં
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
છે ા બે વષમાં બે તાલુકાના ૩ ગામમાં નવા તળાવ
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
બનાવવામાં આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૨) તે અ વયે ૯.૯૨ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી પાણીનો જ થો
અને િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૦.૫૬ મી.ઘનફુટ
પાણીનો જ થો સં હ થયેલ છે અને કુ લ ૨૦ હે ટર િવ તારમાં
િસંચાઇનો વધારો થયેલો છે .

---------

૩૫
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૪ ી ધન ભાઇ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૫૫૩ અર ઓ
યોજના હે ઠળ મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
કરવામાં આ યું,

(૨)

. ૬૮૧૫.૫૧ લાખ

---------

૩૬
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૬ ી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૧૫૬૭ અર ઓ
યોજના હે ઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું,
---------

. ૧૦૩.૧૫ લાખ
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૩૭
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ
* ૨૮૩૫૪ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ માસમાં
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં પોલીસ ારા
કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કે ટલા લોકોના મૃ યુ થયા અને
કે ટલા લોકો ઘાયલ થયા,

(૧)

(૨) ઉ ત ફાયર ગમાં િનદ ષ નાગ રકોના મૃ યુ થયાની
કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અને

(૨) ૨.

(૩) તે અ વયે યારે કોની સામે શું કાયવાહી કરી?

તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ
પોલીસ ફાયર ગમાં
થયેલ લોકોની સં યા
ઘાયલ થયેલ લોકોની સં યા
૦
૦

(૩) તપાસની કાયવાહી ચાલુ છે .
---------

૩૮
સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો
* ૨૫૨૬૭ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
સુરે નગર અને મોરબી િજ ામાં િજ ાવાર દિલતોના ખુન,
િતર કાર, આભડછે ટ, મં દરમાં વેશબંધી, અ યાચાર, દિલત
મ હલાઓ પર બળા કારના કે ટલા બનાવો બ યા,

(૧)
િજ ા
સુરે નગર
મોરબી

ખુન
૦૧
૦૦

અ યાચાર
૧૩૬
૫૭

િતર કાર, આભડછે ટ અને મં દરમાં
બનાવ ન ધાયેલ નથી.
(૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કે ટલા બનાવો ઉકે લાયા અને
કે ટલા બનાવો ઉકે લવાના બાકી છે , અને

બળા કાર
૦૩
૦૭

વેશબંધીનો એકપણ

(૨) ઉ ત તમામ બનાવો ઉકે લાયા છે .

(૩) દિલતો સાથે બનતા બનાવોમાં તુરત કાયવાહી થાય
(૩) તુરંત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે
તે માટે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
છે .
---------

૩૯
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી
* ૨૭૨૫૧ ી ગોિવંદભાઇ પટે લ (રાજકોટ-દિ ણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના પોલીસ
અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કુ ટું બીજનોની આરો યની
ચકાસણી કરવામાં આવે છે , તે હકીકત સાચી છે , અને

(૧) હા,

.

(૨)
હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી
(૨) ૨૮૮૯
રાજકોટ ા યની કચેરીના કે ટલા અિધકારી/કમચારીઓ અને
તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------
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૪૦

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૭૫ ી િવનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
(૧) હા, .
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત
(૨) ૫૦૪૩
ા યમાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ
છે ?
---------

૪૧

માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૪૨

પાટણ િજ ામાં આવેલ લીઝો
* ૨૯૫૯૫ ી કીરીટકુ માર પટે લ (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
(૧)
મ
તાલુકાનું નામ
લીઝનો કાર
તાલુકાવાર યા કારની કે ટલી લીઝો આવેલી છે ,
૧
૨
૩
૪
૫
૬

ચાણ મા
પાટણ
સમી
સાંતલપુર
િસ ધપુર
હારીજ
કુ લ

મુ ય
ખનીજ
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય
શૂ ય

ગૌણ
ખનીજ
૦૧
૦૫
૦૭
૧૩
૩૬
૦૧
૬૩

કુ લ

૦૧
૦૫
૦૭
૧૩
૩૬
૦૧
૬૩

(૨) તે પૈકી કે ટલા લીઝ ધારકો પયાવરણની એનઓસી
(૨) ૫૧ (એકાવન)
ધરાવે છે ,
(૩) પયાવરણની એનઓસી ન ધરાવતા હોય તેવા
(૩) અને (૪)
કે ટલા લીઝ ધારકો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શાં
પયાવરણની એન.ઓ.સી. ધરાવતા ન હોય તેવા ૧૨
પગલા લેવામાં આ યા, અને
લીઝધારકોના ઓનલાઈન રોય ટી પાસ એકાઉ ટ બંધ કરવામાં
(૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પયાવરણની
આવેલ હતા.
એનઓસી ન ધરાવતાં હોય તેવી કે ટલી લીઝો બંધ કરવાના
આદેશો આપવામાં આ યા?
---------

૪૩

અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૧ ી બાબુભાઈ પટે લ (દસ ોઈ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
(૧) ૩૦૭૦ અર ઓ
યોજના હે ઠળ અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
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(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

.૧૧૭૧૮.૯૧ લાખ

૪૪

ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૧૭ ી ગોિવંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખેડા િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) ૪૦૩ તળાવો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો
કે ટલો ખચ થયો?

ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર

(૨)
તાલુકાનું નામ

નડીયાદ
ખેડા
મહે મદાવાદ
કપડવંજ
ઠાસરા
કઠલાલ
ગળતે ર
માતર
વસો
મહુ ધા
કુ લ
---------

થયેલ ખચ ( .લાખમાં)
વષ ૨૦૧૮
વષ ૨૦૧૯
૮.૫૩
૮.૩૭
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૧૩.૪૭
૬.૪૫
૩.૬૦
૦.૫૪
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૨૬.૨૭
૧૫.૩૬

૪૫
સાણંદ ન ક ચાઈનીઝ ઈ ડ ટીયલ પાક થાપવા બાબત
* ૨૭૯૪૭ ી ઈમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ચીનના રા
મુખની ગુજરાતની મુલાકાત વખતે રા યમાં સાણંદ ન ક
ઈ ડ ટીયલ પાક થાપવાના કરાર થયા હતા તે વાત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ ઈ ડ ટીયલ પાકની
કામગીરી યા તબ ે છે , અને

(૧) હા

(૨) ચાઈના એસોસીએશન ફોર મોલ એ ડ મીડીયમ
એ ટર ાઈસીસ (CASME) ારા ચાઈનીઝ ઈ ડ ટીયલ
પાકની થાપના માટે જમીન સંપાદનની કાયવાહી કરવામાં
આવી રહે લ છે . સાણંદ ન ક ૨૦૦ હે ટર જમીનની જ રયાત
પૈકી ૫૫ હે ટર જમીન સંપાદન માટે ની કાયવાહી તેઓ ારા
થયેલ છે . હાલ, જમીન સંપાદનની કાયવાહી કાયદાકીય મામલે
અટવાયેલ છે . ઉપયુ ત સમ
યામાં રા ય સરકારની
ભૂિમકા મા ફે િસિલટે ટરની રહે લ છે .

(૩) ઉ ત પાકમાં કે ટલા ઈ ડ ટીયલ યુનીટોએ કામગીરી
(૩)
કે ઉ પાદન શ કરે લ છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
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૪૬
પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૩ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા તળાવો
છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા તળાવો ને
બનાવવામાં આ યા,
બદલે જળસંપિ ભાગ ારા કુ લ ૨૩૮ તળાવો ડા કરવામાં
આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે ૨૫૩.૬૩ લાખનો ખચ
કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૬૦ એમ.સી.એફ.ટી પાણીનો
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૦૨ હે ટર િવ તારમાં પરો રીતે
િસંચાઇનો લાભ મળશે.
---------

૪૭

દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ખની નું ગેરકાયદેસ ર ખનન
* ૨૮૩૧૫ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ(૧)
ારકા િજ ામાં ખનીજના ગેરકાયદેસર ખનન, સં હ, વહનના
મ ગેરરીિતનો કે સોની
દંડની બાકી વસુલવાની
કે ટલા કે સોમાં કે ટલી રકમ દંડ પેટે વસુલવાની બાકી છે ,
કાર
સં યા
રકમ .લાખમાં
૧
ખનન
૧૬
૨૨૯૪૭.૦૦
૨
સં હ
૦૭
૫૪૬.૩૦
૩
વહન
૦૩
૪.૨૦
કુ લ
૨૬
૨૩૪૯૭.૫૦
(૨) ઉ ત બાકી રકમ વસુલવા માટે છે ા બે વષ માં
(૨) કારણદશક નોટીસ આપવામાં આવેલ છે અને
જવાબદારો સામે શી કાયવાહી કરવામાં આવી, અને
વસુલાત હુ કમ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત બાકી રકમ યાં સુધીમાં વસુલવામાં આવશે?
(૩) અપીલ/રીવીઝન/કોટ કે સ સ હતની તમામ
યાિયક
યા પુણ થયા બાદ વસુલવાની કાયવાહી થતી હોય
છે .
---------

૪૮
વડોદરા મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૩૮૮ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં કે ટલીક
રકમ દર વષ ઉ રો ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી કરવામાં
આવેલ,
(૨) તે
અ વયે
ઉ ત
િ થિતએ
વડોદરા
(૨)
મ
વષ
ચુકવવાપા રકમ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી . ૩૨૧,૬૨,૩૦,૨૫૪/ચૂકવવાની થાય છે ,
૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

. ૩૨૧,૬૨,૩૦,૨૫૪/-
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(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને

(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૪૯
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૦ ી િજ ેશકુ માર સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૧૦ િબન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આ યું.
િબન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨)
---------

.૧૬૫૦.૫૪ લાખ

૫૦
અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૮ ી જગદીશ િવ કમા (િનકોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
(૧) ૩૦૭૦ અર ઓ
યોજના હે ઠળ અમદાવાદ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
કરવામાં આ યું?

(૨)

.૧૧૭૧૮.૯૧ લાખ

---------

૫૧
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૫ ી રાઘવ ભાઈ પટે લ ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
યોજના હે ઠળ મોરબી િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને

(૧) ૫૫૩ અર ઓ

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
કરવામાં આ યું?

(૨)

---------

. ૬૮૧૫.૫૧ લાખ
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૫૨
પાનમ મુ ય નહે રની માઈનોરનું રીપેર ગ
* ૨૭૫૨૨ ી જઠે ાભાઈ ભરવાડ (શહે રા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાનમ મુ ય
નહે રની માઈનોર ૧ R અને માઈનોર ૨ R યારે બનાવવામાં
આવેલ હતી, અને

R વષ ૧૯૭૮ થી ૧૯૮૦ દર

(૧) પાનમ મુ ય નહે રની માઈનોર ૧

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલી વાર રીપેર ગ
કરી?

(૨) છે ા બે વષમાં રીપેર ગની કોઈ કામગીરી કરવામાં
આવેલ નથી.

R અને માઈનોર ૨
યાન બનાવવામાં આવેલ હતી.

---------

૫૩
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ
* ૨૮૩૭૨ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
વષમાં આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં પોલીસ ારા
કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કે ટલા લોકોના મૃ યુ થયા અને
કે ટલા લોકો ઘાયલ થયા,

(૧)
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ
થયેલ લોકોની સં યા

પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ
થયેલ લોકોની સં યા

૦

૦

(૨) પોલીસ ારા કરવામાં આવેલ ઉ ત ફાયર ગમાં
ફાયર ગના આદેશ/હુ કમ કઈ ક ાએથી આપવામાં આવેલ અને

(૨) સી.આર.પી.સી. કલમ-૧૨૯ની
સ મ અિધકારી ારા.

ગવાઈ મુજબ

(૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કે ટલી ગોળીઓ છોડવામાં
આવેલ?

(૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કુ લ-૧૭ ગોળીઓ છોડવામાં
આવેલ છે .

---------

૫૪
ધોલેરા સરમાં માટી ચોરીની ફ રયાદો
* ૨૮૨૮૫ ી રાજશ
ે કુ માર ગો હલ (ધંધકુ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર ધોલેરા સરમાંથી માટી ચોરી થતી હોવાની કે ટલી
વષ
મળેલ ફ રયાદો
ફ રયાદો મળી,
૨૦૧૮
શૂ ય
૨૦૧૯
(૨) તે અ વયે વષવાર કયા ઈસમો ારા કે ટલી માટી
ચોરી થતી પકડવામાં આવી, અને

૦૩

કુ લ
૦૩
(૨) તે અ વયે કોઈ પણ ઈસમ માટી ચોરી કરતા
પકડાયેલ નથી.

(૩) ઉ ત ઈસમો સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
(૩)
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
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૫૫
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૪૭ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ-૨૦૧૯-૨૦માં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને

(૧) કુ લ-૧૦ િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ
ધરવામાં આ યું.

(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?

(૨)

.૧૬૫૦.૫૪ લાખ

---------

૫૬
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૭ ી કાંિતભાઈ બલર (સુરત-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
યોજના હે ઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને

(૧) ૧૫૩૬ અર ઓ

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
કરવામાં આ યું?

(૨)

.૧૧૫,૯૦,૮૯,૧૪૭

---------

૫૭
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો
* ૨૫૨૬૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં િજ ાવાર દિલતો પર
િજ ા
ખુન અ યાચાર
ખુન, િતર કાર, આભડછે ટ, મં દરમાં વેશબંધી, અ યાચાર,
અમદાવાદ શહે ર
૧૨
૨૫૬
દિલત મ હલોઓ પર બળા કારના કે ટલા બનાવો બ યા,
અમદાવાદ ા ય
૦૪
૮૯
ગાંધીનગર
૦૨
૭૧

બળા કાર
૨૪
૧૦
૦૩

(િતર કાર, આભડછે ટ અને મં દરમાં વેશબંધીનો કોઈ બનાવ
ન ધાયેલ નથી.)
(૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કે ટલા બનાવો ઉકે લાયા અને
કે ટલા બનાવો ઉકે લવાના બાકી છે , અને

(૨) તમામ બનાવો ઉકે લાયેલ છે .

(૩) દિલતો સાથે બનતા બનાવોમાં તુરંત કાયવાહી થાય
(૩) તુરંત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે
તે માટે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
છે .
---------
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૫૮
ગરબાડા તાલુકામાં હાફે ર અને કડાણા જળાશયોમાંથી પાણી ભરવા બાબત
* ૨૮૩૮૧ ીમતી ચં કાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ાના
ગરબાડા તાલુકામાં હાફે ર અને કડાણા જળાશયમાંથી કે ટલા
તળાવો/જળાશયો પાણીથી ભરવામાં આ યા,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર
તળાવો/જળાશયો ભરવાના બાકી છે , અને
(૩) તે યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

(૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ કડાણા
જળાશય આધારીત કડાણા-દાહોદ ઉ વહન િસંચાઈ
યોજનાની કામગીરી ચાલુ હો, પાણી ભરવામાં આવેલ નથી.

કે ટલા
(૩) ઉપરો ત કામગીરી પૂણ થયે, પાણીની ઉપલિ ધ
અનુસાર પાણી ભરવામાં આવશે.
---------

૫૯
સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૭૮ ી પુણશ મોદી(સુરત-પિ મ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
યોજના હે ઠળ સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને

(૧) ૫૮૯૨ અર ઓ

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

.૪૧૫૦૪.૨૪ લાખ

૬૦
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કે નાલો
* ૨૮૨૩૪ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
અને પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર િસંચાઈ િવભાગ ારા કે ટલી
લંબાઈની કાચી અને પાકી કે નાલો બનાવવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તાલુકાવાર કે ટલી નહે રોમાં પાણી
છોડવામાં આવે છે ,
(૩) કે ટલી નહે રોમાં કયા કારણોસર પાણી છોડવામાં
આવતું નથી, અને

(૪) આવી નહે રમાં
આવશે?

યાં સુધીમાં પાણી છોડવામાં

જવાબ
(૧) તાલુકાવાર િવગતો સામેલ પ ક-૧ મુજબ છે .

(૨) તાલુકાવાર િવગતો સામેલ પ ક-૨ મુજબ છે .
(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં ૧૦૧ િક.મી. લંબાઈની તથા પાટણ િજ ામાં ૩૫
િક.મી. લંબાઈની કે નાલોમાં જળાશયમાં પાણીની ઉપલિ ધ
ઓછી હોઈ તેમજ ખેડૂતોની પાણીની માંગણી આવેલ ન હોઈ
કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં આવેલ નથી.
(૪) જળાશયમાં યારે પાણીની ઉપલિ ધ હોય, તેમજ
ખેડૂતોની પાણીની માંગણી આવેથી કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં
આવશે.
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પ ક-૧
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર બનાવવામાં આવેલ કાચી-પાકી કે નાલો તથા પાણી છોડવામાં આવતી કે નાલોની લંબાઈની િવગત
નીચે મુજબ છે .
મ
તાલુકો
બનાવવામાં આવેલ કે નાલની લંબાઈ ( ક.મી.)
પાકી
કાચી
કુ લ
૧
દાંતીવાડા
૨૯.૦૦૬
૮.૮૫૦
૩૭.૮૫૬
૨
પાલનપુર
૧૦૬.૨૬૬
૦.૦૦૦
૧૦૬.૨૬૬
૩
ડીસા
૩૧૨.૧૨૨
૦.૦૦૦
૩૧૨.૧૨૨
૪
કાંકરે જ
૩૬.૩૫૧
૧૪.૭૦૦
૫૧.૦૫૧
૫
ભાભર
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૬
દયોદર
૦.૦૦૦
૧૨.૨૨૫
૧૨.૨૨૫
૭
વાવ
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૮
વડગામ
૧૦૪.૦૦૦
૦.૦૦૦
૧૦૪.૦૦૦
૯
સુઈગામ
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૧૦ થરાદ
૦.૦૦૦
૯.૮૬૦
૯.૮૬૦
૧૧ અમીરગઢ
૪૬.૯૨૦
૨.૩૦૦
૪૯.૨૨૦
૧૨ દાંતા
૫૦.૩૬૦
૦.૦૦૦
૫૦.૩૬૦
૧૩ લાખણી
૦.૦૦૦
૧૬.૦૩૫
૧૬.૦૩૫
કુ લ
૬૮૫.૦૨૫
૬૩.૯૭૦
૭૪૮.૯૯૫
પાટણ િજ ામાં તાલુકાવાર બનાવવામાં આવેલ કાચી-પાકી કે નાલો તથા પાણી છોડવામાં આવતી કે નાલોની લંબાઈની િવગત નીચે
મુજબ છે .
મ
તાલુકો
બનાવવામાં આવેલ કે નાલની લંબાઈ ( ક.મી.)
પાકી
કાચી
કુ લ
૧
પાટણ
૨૭૧.૨૮૮
૨૩.૦૦૦
૨૯૪.૨૮૮
૨
સર વતી
૨૫૬.૨૮૮
૨૬.૧૭૦
૨૮૨.૪૫૮
૩
િસ ધપુર
૧૫.૧૬૮
૦.૦૦૦
૧૫.૧૬૮
૪
ચાણ મા
૨.૪૦૦
૧.૫૦૦
૩.૯૦૦
૫
હારીજ
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૬
શંખે ર
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૭
સમી
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૮
રાધનપુર
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૯
સાંતલપુર
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
કુ લ
૫૪૫.૧૪૪
૫૦.૬૭૦
૫૯૫.૮૧૪
પ ક-૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી િવગત નીચે મુજબ છે .
મ

તાલુકો

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

દાંતીવાડા
પાલનપુર
ડીસા
કાંકરે જ
ભાભર
દયોદર
વાવ
વડગામ

કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી લંબાઈ
( ક.મી.)
૩૩.૪૩૬
૧૦૩.૨૬૬
૨૯૭.૧૨૦
૪૧.૪૧૦
૦.૦૦૦
૧૨.૨૨૫
૦.૦૦૦
૯૩.૫૦૦
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મ
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩

પાટણ િજ
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

તાલુકો

કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી લંબાઈ
( ક.મી.)
સુઈગામ
૦.૦૦૦
થરાદ
૫.૪૨૦
અમીરગઢ
૧૭.૯૭૦
દાંતા
૩૧.૧૮૦
લાખણી
૧૨.૦૦૦
કુ લ
૬૪૭.૫૨૭
પ ક-૨
ામાં તાલુકાવાર કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી િવગત નીચે મુજબ છે .
તાલુકો
કે નાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતી લંબાઈ
( ક.મી.)
પાટણ
૨૮૧.૨૮૮
સર વતી
૨૬૨.૨૮૮
િસ ધપુર
૧૪.૫૨૦
ચાણ મા
૨.૪૦૦
હારીજ
૦.૦૦૦
શંખે ર
૦.૦૦૦
સમી
૦.૦૦૦
રાધનપુર
૦.૦૦૦
સાંતલપુર
૦.૦૦૦
કુ લ
૫૬૦.૪૯૬
---------

૬૧
વલસાડ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૯ ી ભરતભાઈ પટે લ (વલસાડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૨૬૮ અર ઓ.
યોજના હે ઠળ વલસાડ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ાબે વષમાં એમએસએમઈ(માઈ ો મોલ
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર
કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૨૨૧૫.૩૯ લાખ.
કરવામાં આ યું ?
---------

૬૨
ક છ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૫ ીમતી માલતી મહે રી (ગાંધીધામ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વષ ૨૦૧૯-૨૦
(૧) કુ લ-૨૮૮ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
માં ક છ િજ ામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું
ધરવામાં આ યું.
બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨)
---------

.૪૬૩૫.૮૦ લાખ.
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૬૩
વડોદરા મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૬ ી તે

સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
વડોદરા મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?

(૨)
કાયદાકીય સલાહ
૧૦૬૯

કાયદાકીય સહાય
૨૫૭

---------

૬૪
જબ
ં ુસર શહે રને પીવાનું પાણી પુ પાડવા બાબત
* ૨૪૧૮૯ ી સં યભાઈ સોલંકી (જબ
ં ુસર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જબ
ં ુસર શહે રને
કઈ યોજના ારા પીવાનું પાણી પુ ં પાડવાની યોજના છે અને
યા તબ ે છે , અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ જબ
ં ુસર શહે રને
વિણમ યંતી મુ યમં ી શહે રી િવકાસ યોજના ારા પીવાનું
પાણી પુ ં પાડવાની યોજના છે અને હાલમાં કામગીરી ગિત
હે ઠળ છે .

(૨) સદર યોજના કે ટલા ખચ યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં
આવશે ?

(૨) સદર યોજનાને મંજૂર કરે લ ટે ડર રકમ .૧૮૪૩.૮૬
લાખના ખચ ડીસે બર-૨૦૨૦ સુધીમાં પૂણ કરવાનું આયોજન
છે .

---------

૬૫
ચીરઈ .આઈ.ડી.સી. ખાતે ઔ ોિગક વસાહત
* ૨૮૨૫૬ ી અિ નભાઈ કોટવાલ (ખેડ

ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ .આઈ.ડી.સી
ારા મોટી ચીરઈ ખાતે સરકારી જમીનમાં ઔ ોિગક વસાહત
થાપવા કોઈ િનણય લેવામાં આવેલ છે કે કે મ,

(૧) હા,

.

(૨)
હા, તૌ ઔ ોિગક વસાહત થાપવાની અને
માળખાકીય સુિવધાઓ પૂરી પાડવાની કામગીરી યા તબ ે
છે , અને

(૨) જમીનનો િવ તાર તથા િકંમત આખરી થવાના
તબ ે છે .

(૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે ?

(૩) િવ તાર અને િકંમત આખરી થયેથી કામગીરી
ઝડપથી પૂણ કરવામાં આવશે.

---------
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૬૬
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૨૭૩ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને

(૧) કોઈ સ

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા ?

(૨)

કે દંડ કરે લ નથી.

ઉપિ થત થતો નથી.

---------

૬૭
મહે સાણા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૦૭૫ ી ઋિષકે શભાઈ પટે લ (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહે સાણા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ
મહે સાણા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો ને બદલે જળસંપિ
ભાગ ારા કુ લ ૧૨૯ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કુ લ ૨૦૪.૦૨ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૩૦.૮૩ એમ.સી.એફ.ટી
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૧૭૮ હે ટર િવ તારમાં
પરો રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશે.

---------

૬૮
વડોદરા અને સુરત િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૯૧ ી અ યકુ માર પટે લ (કરજણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર વડોદરા અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
સાય કય ,

(૧)
તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ
વડોદરા શહે ર
૧૯૮
૪૧૬
વડોદરા ા ય
૧૪૧
૫૯
સુરત શહે ર
૮૧૮
૭૬૯
સુરત ા ય
૩૧૫
૪૪

28
તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાનો યાસ
વડોદરા શહે ર
૨૧૭
૪૭૧
વડોદરા ા ય
૧૫૧
૪૦
સુરત શહે ર
૭૮૫
૫૨૨
સુરત ા ય
૨૫૩
૫૧
(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
ઉકે લાયા ?

(૨)
િજ ા
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ા ય
સુરત શહે ર
સુરત ા ય

ન ધાયેલ ગુના
૨૫
૦૬
૬૭
૦૪

(૩) તમામ.

---------

૬૯
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૭૦

રાજકોટ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૩૦૦ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં કે ટલીક
રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે
અ વયે
ઉ ત
િ થિતએ
રાજકોટ
(૨)
મ
વષ
ચુકવવાપા રકમ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
.૧૩૪,૧૪,૧૭,૦૦૪/ચૂકવવાની થાય છે ,
૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .
(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શું છે ?
---------

૭૧

પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી
* ૨૭૨૫૮ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના પોલીસ
(૧) હા, .
અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કુ ટું બીજનોની આરો યની
ચકાસણી કરવામાં આવે છે , તે હકીકત સાચી છે , અને

.૧૩૪,૧૪,૧૭,૦૦૪/-
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(૨)
હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી
(૨) ૯૦૦
રાજકોટ ા યની કચેરીના કે ટલા અિધકારી/કમચારીઓ અને
તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૭૨

ટાટા મોટસ િલ. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન
* ૨૮૩૨૭ ી િવમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ટાટા મોટસ લી.
(૧)
મ
વષ સમયગાળો
ારા છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી નેનો કારનું ઉ પાદન
કરવામાં આ યુ,
૧
૨

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

ઉ પા દત નેનો
કારની સં યા
૫૧૬
૩૦૧

(૨) ટાટા મોટસ લી. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન ન
કરવામાં આવતું હોઇ અથવા યુનતમ કરવામાં આવતું હોવાની
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,
(૩)
હા, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ોગ અને
ખાણ િવભાગના તા.૧-૧-૨૦૦૯ ના રઝો યુશનથી બનેલ
હાઇ લેવલ કમીટીએ શી કાયવાહી કરી, અને

(૨) ટાટા મોટસ લી. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન કરવામાં
ન આવતું હોવાની અિધકૃ ત રીતે કોઇ ણકારી સરકારને આવી
નથી.
(૩) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવથી નેનો ોજે ટ
ઝડપથી થપાય તે માટે મોનીટર ગ અને ઇ પલીમે ટે શન
સિમિતની રચના કરવામાં આવેલ. તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૦ના
રોજ ોજે ટ ઉ પાદનમાં ગયેલ હોઇ, સિમિતનો હે તુ ફળીભૂત
થયેલ છે , તેથી, છે ા બે વષમાં કોઇ કાયવાહી કરવામાં આવી
નથી.
(૪) ટાટા મોટસ નેનો કાર બનાવવા આપેલ રાહતો પૈકી
(૪) ઠરાવની
ગવાઇ મુજબ ટાટા મોટસ લી.ને
કે ટલી રાહતો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પરત લેવામાં
આપવામાં આવેલ લોન ૨૧મા વષથી પરત લેવાની થતી હોઇ,
આવી?
હાલ રકમ પરત લેવાનો
થતો નથી.
---------

૭૩

વડોદરા અને આણંદ શહે ર/િજ ામાં કોમી રમખાણોના બનાવો
* ૨૮૨૭૯ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) અને (૨) પ ક-અ મુજબ
વષવાર વડોદરા અને આણંદ શહે ર/િજ ામાં કોમી રમખાણોના
કે ટલા બનાવો બ યા,
(૨) ઉ ત શહે ર/િજ ાવાર બનેલ બનાવોમાં કે ટલા
યિ તઓ ઘાયલ થયા અને કે ટલા મૃ યુ પા યા, અને
(૩) ઉ ત કોમી રમખાણોના બનાવો બનવાના મુ ય
(૩)
કે ટ મેચ રમવા, DJ વગાડવા, ર તામાં આવવા
કારણો શું છે ?
જવા, બાઇક પાક કરવા તથા ગણેશ િવસજન સમયે ફટાકડા
ફોડ ઼વા બાબતે બે કોમ વ ચે બોલાચાલી ઝગડો થવાનાં કારણે.
પ ક-અ
શહે ર (િજ ાનું મુ ય
મથક)/િજ ો
(મુ ય મથક િસવાય)
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ા ય
આણંદ શહે ર
આણંદ િજ ો

બનાવોની
સં યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૫

વષ-૨૦૧૮
ઘાયલ યિ તઓની
સં યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૮

મૃ યુ પામેલ
યિ તઓની સં યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧

---------

બનાવોની સં યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૪

વષ-૨૦૧૯
ઘાયલ યિ તઓની
સં યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૨

મૃ યુ પામેલ
યિ તઓની સં યા
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
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૭૪
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૭૫
જુ નાગઢ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૩૧૯ ી ભીખાભાઈ ષી (જુ નાગઢ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ નહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં
કે ટલીક રકમ દર વષ ઉ રો ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે
અ વયે
ઉ ત
િ થિતએ
જુ નાગઢ
(૨)
મ
વષ
ચૂકવવાપા રકમ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮
થી
ચૂકવવાની થાય છે .
.૨૨,૮૪,૧૦,૨૩૮/૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .
(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શું છે ?
---------

૭૬

બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઇ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૨ ી ગજ ે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૧૬૪ અર ઓ
યોજના હે ઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૧૪૧૩.૬૮ લાખ
કરવામાં આ યું,
---------

૭૭
ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં અ તન ટે નોલો વસાવવા બાબત
* ૨૭૨૮૨ ી

દપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
(૧) હા, .
સાયબર ાઇમના ઉકે લ માટે રા યના ફોરે િ સક સાય સ
લેબોરે ટરીમાં અ તન ટે નોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે કે
કે મ, અને

.૨૨,૮૪,૧૦,૨૩૮/-
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(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં સાયબર ાઇમના ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક
સાય સ લેબોરે ટરીમાં કયા કારની અ તન ટે નોલો ઓ
વસાવવામાં આવેલ છે ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાયબર ાઇમના
ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં નીચે
મુજબની અ તન કારની ટે નોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે .
(૧)
ડે મેજ થયેલ મોબાઇલ ફોનમાંથી ડે ટા મેળવવા
માટે ની આધુિનક ટે નોલો
(૨)
પાસવડ રીકવરી માટે ની ટે નોલો
(૩)
ટોકર સીને લગતાં ગુ હાના ઉકે લ માટે ની
ટે નોલો
(૪)
મોબાઇલ ફોનના પૃ થકરણ માટે ની સી ટમ
(૫)
િવવધ કારના કો યુટર ટોરે જ ઉપકરણનું
પૃ થકરણ કરવા માટે ની ટે નોલો
(૬)
વીડીઓ તેમજ ઇમેજ એ હે સમે ટ સી ટમ
---------

૭૮
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે તાપી અને ડાંગ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૪૦૫ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે તાપી અને ડાંગ
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં તાપી અને ડાંગ િજ ામાં
િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોને દંડ/સ કરવામાં
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
આવેલ નથી.
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો તાપી
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
અને ડાંગ િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૭૯
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૪૯ ી કુ બેરભાઇ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૧૦ િબન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આ યું.
િબન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ
---------

૮૦

મનગર િજ ામાં શહે રી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૦ ી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૭
શહે રી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૨) ૫૭
લેવામાં આવી,
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(૩) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને

(૩) ૯,૧૨૯

(૪) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૪) ૯,૧૨૯
આ યો?
---------

૮૧
છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૮૫ ી સુખરામભાઇ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર છોટાઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
િજ
ા
આ મહ યા કરી આ મહ યાનો યાસ
યાસ કય ,
છોટાઉદેપુર
૭૭
૧૫
દાહોદ
૯૩
૨૩
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા કરી આ મહ યાનો યાસ
છોટાઉદેપુર
૮૯
૧૧
દાહોદ
૭૪
૦૭
(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
(૨)
દફતરે ન ધાયા, અને
િજ ા
ન ધાયેલ ગુનાની સં યા
છોટાઉદેપુર
૦૮
દાહોદ
૧૩
(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ
ઉકે લાયા ?
---------

૮૨

સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૧ ી કે સરીિસંહ સોલંકી (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,

(૧) ૪૮

(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
આ યા,

(૨) ૮

(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
લેવામાં આવી,

(૩) ૫૭

(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને

(૪) ૮૫,૫૩૩

(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૮૫,૫૩૩
આ યો?
---------
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૮૩
ટાટા મોટસ િલ. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન
* ૨૮૨૬૧ ી જશુભાઇ પટે લ (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર ટાટા મોટસ લી. ારા કે ટલી નેનો કારનું ઉ પાદન
કરવામાં આ યુ,

(૧)
મ

વષ સમયગાળો

ઉ પા દત નેનો
કારની સં યા

૧

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮

૫૧૬

૨

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

૩૦૧

(૨) ટાટા માટસ લી. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન ન
કરવામાં આવતું હોઇ અથવા યુનતમ કરવામાં આવતું હોવાની
હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે ,

(૨) ટાટા માટસ લી. ારા નેનો કારનું ઉ પાદન કરવામાં
આવતું ન હોવાની અિધકૃ ત રીતે કોઇ ણકારી સરકારને
આપવામાં આવી નથી.

(૩)
હા, ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ોગ અને
ખાણ િવભાગના તા.૧-૧-૨૦૦૯ ના રઝો યુશનથી બનેલ
હાઇ લેવલ કમીટીએ શી કાયવાહી કરી, અને

(૩) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવથી નેનો ોજે ટ
ઝડપથી થપાય તે માટે મોનીટર ગ અને ઇ પલીમે ટે શન
સિમિતની રચના કરવામાં આવેલ. તા.૧૩-૦૪-૨૦૧૦ના
રોજ ોજે ટ ઉ પાદનમાં ગયેલ હોઇ, સિમિતનો હે તુ ફળીભૂત
થયેલ છે , તેથી, છે ા બે વષમાં કોઇ કાયવાહી કરવામાં આવી
નથી.

(૪) ટાટા મોટસ નેનો કાર બનાવવા આપેલ રાહતો પૈકી
કે ટલી રાહતો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પરત લેવામાં
આવી?

(૪) ઠરાવની
ગવાઇ મુજબ ટાટા મોટસ લી.ને
આપવામાં આવેલ લોન ૨૧માં વષથી પરત લેવાની થતી હોઇ,
હાલ રકમ પરત લેવાનો
થતો નથી.

---------

૮૪
જૂ નાગઢ અને ગીર-સોમનાથ િજ ામાં કાયરત દવાખાના
* ૨૮૩૨૪ ી બાબુભાઇ વા

(માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ જુ નાગઢ અને
ગીર-સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર ખાણ-ખનીજ િવભાગના
કે ટલા દવાખાના/હોિ પટલ કાયરત છે ,
(૨) ઉ ત કાયરત દવાખાના/હોિ પટલ પૈકી તાલુકાવાર
કે ટલા બંધ કરવાની કાયવાહી ચાલુ છે ,

(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ જુ નાગઢ અને
ગીર-સોમનાથ િજ ામાં તાલુકાવાર ખાણ-ખનીજ િવભાગનું
એક પણ દવાખાનું/હોિ પટલ કાયરત નથી.
(૨), (૩) અને (૪)

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત દવાખાના/ હોિ પટલ બંધ ન
કરવા અંગેની કે ટલી અર ઓ ઉ ત વષવાર મળી, અને
(૪) ઉ ત મળેલ અર ઓ અ વયે શી કાયવાહી
કરવામાં આવી?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
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૮૫
નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં જુ ગાર રમતા ઇસમો
* ૨૮૩૯૩ ી મ
ે િસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક-૧ મુજબ
વષવાર નમદા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં િજ ાવાર જુ ગાર
પ ક-૧
રમતા કે ટલા ઇસમોને પકડવામાં આ યા,
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
પકડાયેલ ઇસમો
નમદા
૮૩૨
છોટા ઉદેપુર
૪૪૮
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
પકડાયેલ ઇસમો
નમદા
૭૩૧
છોટા ઉદેપુર
૫૨૦
(૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કે ટલા
(૨) પ ક-૨ મુજબ
મોબાઇલ અને કે ટલા વાહનો જ કરવામાં આ યા, અને
પ ક-૨
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
જ કરે લ મોબાઇલ
જ કરે લ વાહનો
નમદા
૩૧૨
૮૩
છોટા ઉદેપુર
૧૧૩
૩૨
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
જ કરે લ મોબાઇલ
જ કરે લ વાહનો
નમદા
૨૨૨
૪૪
છોટા ઉદેપુર
૧૨૯
૪૭
(૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અને મોબાઇલની
(૩) પ ક-૩ મુજબ
કે ટલી િકંમત ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર થાય છે ?
પ ક-૩
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
મોબાઇલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
નમદા
૩,૯૧,૫૦૦/૪૭,૨૫,૦૦૦/છોટા ઉદેપુર
૨,૪૧,૭૩૦/૨૩,૭૩,૦૦૦/તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
મોબાઇલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
નમદા
૨,૬૧,૫૦૦/૧૩,૪૩,૦૦૦/છોટા ઉદેપુર
૨,૬૩,૮૦૦/૨૦,૯૩,૦૦૦/---------

૮૬

અમદાવાદ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૦ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે પીટલ સહાય
(૧) ૩૦૭૦ અર ઓ
યોજના હે ઠળ અમદાવાદ િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી,
અને
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(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

. ૧૧૭૧૮.૯૧ લાખ

૮૭
અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૦ ી ભુપે ભાઇ પટે લ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
િજ ામાં છે ા બે વષમાં બે તાલુકાનાં ૩ ગામોમાં નવા તળાવો
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
બનાવવામાં આ યા.
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તે અ વયે . ૫૪.૩૭ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૩.૫૬ મી.ઘનફુટ
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
પાણીનો જ થો અને ૬૩ હે ટર િસંચાઇ િવ તારમાં વધારો
થશે.
---------

૮૮
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ
* ૨૮૩૫૧ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા એક
(૧)
વષમાં આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં પોલીસ ારા
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કે ટલા લોકોના મૃ યુ થયા અને
પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ
પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ
કે ટલા લોકો ઘાયલ થયા,
થયેલ લોકોની સં યા
થયેલ લોકોની સં યા
૦
૦
(૨) પોલીસ ારા કરવામાં આવેલ ઉ ત ફાયર ગમાં
ફાયર ગના આદેશ/હુ કમ કઈ ક ાએથી આપવામાં આવેલ,
અને

(૨) સી.આર.પી.સી. કલમ-૧૨૯ની
સ મ અિધકારી ારા.

ગવાઈ મુજબ

(૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કે ટલી ગોળીઓ છોડવામાં
(૩) ઉ ત ફાયર ગમાં કુ લ-૧૭ ગોળીઓ છોડવામાં
આવેલ?
આવેલ છે .
---------

૮૯
મોરબી િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૭૧ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૫૫૩ અર ઓ
યોજના હે ઠળ મોરબી િજ ામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઇ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઇઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં આવી,
અને

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

. ૬૮૧૫.૫૧ લાખ
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૯૦
પાલનપુર ખાતે સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
* ૨૯૫૯૧ ી મહે શકુ માર પટે લ (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) ૬ (છ)
િજ ાના પાલનપુર ખાતે સરકારી જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ‘‘રા વ આવાસ યોજના’’ના આવાસો ઉભા કરી
હે ર નાણાંનો દૂરપયોગ કરવા બદલ છે ા બે વષમાં સરકારને
કે ટલી ફ રયાદો મળવા પામેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત ફરીયાદ સંબંધે જવાબદારો
સામે શાં પગલાં લીધાં,

(૨) હાલ સદરહુ બાબત સિચવ ી, મહે સૂલ િવભાગ
(િવવાદ), અમદાવાદ સમ અધ યાિયક કાયવાહી સંદભ
પડતર છે .
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.

(૩) પગલાં લેવાના બાકી હોય તો તેના શાં કારણો છે ,
અને
(૪) યાં સુધીમાં પગલાં લેવામાં આવનાર છે ?
(૪)
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૯૧
બનાસકાંઠા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૭૦ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૧૬૪ અર ઓ
યોજના હે ઠળ બનાસકાંઠા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

.૧૪૧૩.૬૮ લાખ

૯૨
દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં ચેકડે મો ભરવા બાબત
* ૨૮૨૪૦ ી કાિ તભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપ ી) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧), (૨) અને (૩)
ભૌગોિલક પ રિ થિત માણે આ
િજ ામાં દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં આવેલ ચેકડે મો,
િવ તાર ચા લેવલે હોઈ તેમજ પાઈપલાઈનથી પણ વધુ અંતરે
તળાવો, ડે મો પાઈપલાઈનથી પાણી ઠાલવી ભરવા માટે ની કોઈ
આવેલ હોઈ, આ િવ તારમાં ચેકડે મો, તળાવો, ડે મો ભરવાનું
યોજના છે કે કે મ,
કોઈ આયોજન શ ય બનેલ નથી. તેથી છે ા બે વષમાં
પાઈપલાઈનથી ચેકડે મો, તળાવો, ડે મો ભરે લ ન હોઈ કોઈ ખચ
(૨)
હા, તો તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે
થયેલ નથી.
વષમાં યા ચેકડે મો, તળાવો, ડે મોમાં પાઈપલાઈનથી કે ટલું
પાણી નાંખવામાં આ યું, અને
(૩) ઉ ત પાણી ઠાલવવા વષવાર કે ટલી રકમનો ખચ
થયો ?
---------

37

૯૩
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૪૫ ી સી.કે .રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૧૦ િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આ યું.
િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨) .૧૬૫૦.૫૪ લાખ
---------

૯૪
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૬૩ ી સુરેશભાઈ પટે લ (મણીનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
(૧) હા, .
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨) ૫૩૨૧
અમદાવાદ શહે રમાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ
આપવામાં આવેલ છે ?
---------

૯૫
સુરત િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૫ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહુ વા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૬૦૯૨ અર ઓ
યોજના હે ઠળ સુરત િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૧૮૧૦૭.૪૨ લાખ
કરવામાં આ યું?
---------

૯૬

પાટણ િજ ામાં તળાવો ભરવા માટે પાઈપલાઈન
* ૨૮૨૫૦ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
(૧) હા, .
તળાવો ભરવા માટે નાંખવામાં આવેલ પાઈપલાઈનથી બે
િકં.મી.ની મયાદામાં જ તળાવો ભરવામાં આવે છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત મયાદા યારથી અમલમાં છે , અને
(૨) તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ થી.
(૩) ઉ ત મયાદામાં છે ે યારે કે ટલો વધારો-ઘટાડો
(૩) તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ બાદ કોઈ વધારો-ઘટાડો
કરવામાં આ યો ?
કરવામાં આવેલ નથી.
---------
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૯૭
ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ હ તકના બંદરો
* ૨૮૩૩૦ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડ હ તકના બંદરો તેમજ
(૧) ના, .
ખાનગી-ભાગીદારીના બંદરો પર ુ ડઓઈલની હે રફે રના દર
ઘટાડવાથી સરકારની આવકમાં ઘટાડો ન ધાયો છે તે હકીકત
સાચી છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
મુ ા સ હતના ખાનગી બંદરોએ યાતાયાત થતા ુ ડ ઓઈલના
વાફજ દર અને વોટર ટ રોય ટી પેટે છે ા બે વષમાં વષવાર
કે ટલી આવક થઈ?
---------

૯૮
લાજપોર મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૩ ી મુકેશભાઈ પટે લ (ઓલપાડ) : માનનીય જેલ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
લાજપોર મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
(૨)
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
કાયદાકીય સલાહ
કાયદાકીય સહાય
૧૯૭૪૮
૧૩૯૬
---------

૯૯

ક છ િજ ામાં બો સાઈટ ખનીજમાંથી ઓલાઈટ ોડ ટ
* ૨૮૨૪૮ ી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામાં
(૧) હા, .
બો સાઈટ ખનીજમાંથી
ઓલાઈટ નામની
ોડ ટ
બનાવવાના કરાર થયા છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો ઉ ત કરારો કોની સાથે યારે થયેલા છે ,
(૨)
.એમ.ડી.સી. અને ે ડો િમનરલ ઈ ડ ટીઝ ારા
તા.૨૧-૧૧-૨૦૧૧ના રોજ કરાર કરવામાં આવેલ છે .
(૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
(૩) ઉ ત કરાર અ વયે ઓલાઈટ ખનીજનું ઉ પાદન
ઓલાઈટ ખનીજનું કે ટલું ઉ પાદન થયુ,ં અને
કરવામાં આવતું નથી પરંતુ કરાર અ વયે બો સાઈટ
ખનીજમાંથી ોસે ડ ઓલાઈટ ોડ ટનું ઉ પાદન કરવામાં
આવે છે , જે નીચે મુજબ છે .
વષ
ઉ પાદન (મે. ટન)
૨૦૧૮
૪૧૮૫.૫૦
૨૦૧૯
૬૪૪૧.૧૦
(૪) ઉ ત ઉ પા દત જ થા પૈકી કે ટલો જ થો િનકાસ
(૪)
કરવામાં આ યો ?
વષ
િનકાસ (મે. ટન)
૨૦૧૮
૫
૨૦૧૯
૧૪૬
---------
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૧૦૦
સાબરમતી જલ
ે માં કે દીઓના અકુ દરતી મોત
* ૨૮૩૬૯ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ માસમાં
(૧) સાબરમતી જેલમાં તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૯ અને
યારે કે ટલા કે દીઓના અકુ દરતી મોત સાબરમતી જેલમાં થયા,
તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ કુ લઃ ૦૨ (બે) અકુ દરતી મોત
થયેલ છે .
(૨) ઉ ત મોતના શા કારણો સામે આ યા,
(૨) તપાસ ચાલુ છે .
(૩) જેલમાં કે દીઓના અકુ દરતી મોત અટકે તે માટે શા
(૩)
પગલાં લેવામાં આ યા, અને
કે દીઓને તેમના કીલ મુજબ કામગીરીમાં ય ત રાખી તણાવ
દૂર કરવામાં આવે છે .
કે દીઓ પોતાના પ રવાર સાથે સંપકમાં રહી વાતચીત કરી શકે
અને તણાવ મુ ત રહી શકે તે માટે જેલમાં ટે લીફોન બુથની
સુિવધા ઉભી કરવામાં આવેલ છે .
કે દીઓ તણાવમુ ત રહે તે માટે સામાિજક સં થાઓ ારા
જેલમાં સમયાંતરે આ યાિ મક, ધાિમક, સાં કૃ િતક ો ામનું
આયોજન કરવામાં આવે છે .
NGO ારા મેડીટે શન માટે યોગા, યાન િશિબરનું આયોજન
કરવામાં આવે છે .
કે દીઓને મનોિચિક સક તબીબીની સેવાઓ પુરી પાડવામાં
આવે છે .
આ મહ યા કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા સાધનો
લોક એ ડ કી માં રાખવામાં આવે છે .
જેલમાં બેરેકની અંદર ઈલે ટીક વાયર ફીટ ગ અ ડર ાઉ ડ
કરવામાં આવેલ છે . થાિનક ઝડપી કોડ ારા બેરેકનું
અવાર-નવાર ચેક ગ કરવામાં આવે છે .
કે દીઓ ઉપર સતત વોચ રાખી શકાય તે માટે જેલમાં C.C.T.V.
કે મેરા લગાડવામાં આવેલ છે .
જ રયાત મંદ કે દીઓને લીગલ એઈડ િ લનીક ારા કાનૂની
સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે .
(૪) અકુ દરતી મોત માટે જવાબદારો સામે શા પગલાં
(૪) પોલીસ તપાસ અને મે ટીયલ ઈ કવાયરી ચાલુ
લીધાં?
હોઈ હાલમાં
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

૧૦૧
અમદાવાદ મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૨૭૭ ી હં મતિસંહ પટે લ (બાપુનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં કે ટલીક
રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ અમદાવાદ
(૨)
મ
વષ
ચુકવવાપા રકમ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી .૧૦૪૫,૮૦,૩૪,૫૮૩/ચૂકવવાની થાય છે ,
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
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૨

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

.૧૦૪૫,૮૦,૩૪,૫૮૩/-

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .
(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શું છે ?
---------

૧૦૨
બનાસકાંઠા િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઈપલાઈન
* ૨૮૨૩૭ ી નથાભાઈ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૧૫-૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) અને (૨) પથરે ખા/લાિભત િવ તારો આખરી કરવા
િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઈપલાઈનની કામગીરી યા
િવિવધ તાંિ ક અ યાસો ચકાસણી હે ઠળ છે .
તબ ે છે ,
(૨) ઉ ત કામગીરીમાં યા કારના કે ટલા કામ પૂણ
કરવામાં આ યા અને કે ટલા બાકી છે ,
(૩) ઉ ત કામગીરી સમયમયાદામાં ન કરે લ હોય તો
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
જવાબદારો સામે કોઈ કાયવાહી કરવામાં આવેલ છે કે મ, અને
(૪) ઉ ત બાકી કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં
(૪) પથરે ખાના આખરીકરણ બાદ જ રી મંજૂરી
યાઓ
આવશે?
પૂણ કરી નાણાંકીય ઉપલિ ધ અનુસાર પૂણ કરવાનું આયોજન
છે .
---------

૧૦૩

સૌરા ને પીવાનું પાણી પુ પાડતા પ રએજ સરોવરની સફાઈ
* ૨૫૧૯૭ ી ઈ
તિસંહ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌરા ને
(૧) પ રએજ સરોવરમાં પાણી પીવા માટે હાિનકારક છે તે
પીવાનું પાણી પુ ં પાડતા પ રએજ સરોવરમાં કાદવ-કીચડ,
હકીકત સરકાર ીના યાને આવેલ નથી.
મૃત પશુઓનાં હાડકા, લીલ, ક મર કાકડીના થરે થર બાઝી
જવાથી પાણી દૂગધ મારતું હોવાથી પીવા માટે હાિનકારક છે તે
હકીકત સરકારનાં યાનમાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તે અ વયે શી કાયવાહી કરવામાં આવી?
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

૧૦૪

સૌની યોજનામાં મુળી, થાનગઢ, સાયલા અને ચોટીલાના ડે મો, તળાવો ભરવા બાબત
* ૨૮૨૯૫ ી િઋ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સુરે નગર
(૧)
િજ ાના ધોળીધ ડે મ ખાતેથી લીફટ કરી સમ સૌરા
મ
તાલુકો
જળાશયનું નામ
ક છને પીવા તથા તળાવો અને ડે મો ભરવાની સૌની યોજનામાં
૧
મુળી
વઢવાણ ભોગાવો-૧
મુળી, થાનગઢ, સાયલા અને ચોટીલા તાલુકાઓના યા ડે મો,
૨
થાનગઢ
-તળાવોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ,
૩
સાયલા
લ બડી ભોગાવો-૧
૪
ચોટીલા
િ વેણીઠાંગા અને મોરસલ
પાઈપલાઈનના કાવર વા વથી ૨ (બે) િક.મી.ની
મયાદામાં આવતાં અને ેવીટીથી ભરી શકાય તેવા તળાવો
પાણીની ઉપલિ ધ અનુસાર ભરવામાં આવે છે .
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(૨) તે અ વયે ઉ ત તાલુકાના યા ડે મ, તળાવમાં
ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલું પાણી ભરવામાં
આ યું, અને

(૨) આપવામાં આવેલ પાણીનો જ થો
જળાશય
િ વેણીઠાંગા

તળાવોની
સં યા
૭

વષ-૨૦૧૮
૦.૦૦
(એમ.સી.એફ.ટી.)

વષ-૨૦૧૯
૩.૦૦
(એમ.સી.એફ.ટી.)

વષ-૨૦૧૮

વષ-૨૦૧૯

૧૪૦ (એમ.સી.એફ.ટી.)

૨૬ (એમ.સી.એફ.ટી.)

(૩) ઉ ત પાણી ભરવા અ વયે કે ટલી રકમનો ખચ
થયો?

(૩) જે તે લ ક ારા ઉપાડવામાં આવતા પાણીના કુ લ
જ થા માટે લાઈટ િબલ ભરવામાં આવે છે . તેથી ડે મવાર
અલગથી િવગતો રાખવામાં આવતી નથી.
---------

૧૦૫
અમદાવાદ િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૦૯૯ ી કનુભાઈ પટે લ (સાણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કે ટલા તાલુકામાં નવા તળાવો
બનાવવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
િજ ામાં છે ા બે વષમાં બે તાલુકામાં નવા તળાવો બનાવવામાં
આ યા.
(૨) તે અ વયે કુ લ ૫૪.૩૭ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ
છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૩.૫૬ મી.ઘનફુટ
પાણીનો જ થો અને ૬૩ હે ટર િસંચાઈ િવ તારમાં વધારો
થશે.
---------

૧૦૬
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૪ ી િવણભાઈ ઘોઘારી (કરંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે પીટલ સહાય
યોજના હે ઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં એમએસએમઈ (માઈ ો મોલ
મીડીયમ એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર
કરવામાં આવી, અને

(૧) ૧૫૩૬ અર ઓ.

(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
કરવામાં આ યું ?

(૨)

.૧૧૫,૯૦,૮૯,૧૪૭

---------

૧૦૭
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા
---------

રદ કરે લ છે .
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૧૦૮

ભાવનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૩૪૫ ી કનુભાઈ બારૈ યા (તળા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ મહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં
કે ટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ભાવનગર
(૨)
મ
વષ
ચુકવવાપા રકમ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
.૩૮,૨૮,૮૪,૮૪૦/ચૂકવવાની થાય છે ,
૨

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

.૩૮,૨૮,૮૪,૮૪૦/-

(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .

(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૧૦૯

મોરબી શહે રમાં ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વયે અર ઓ
* ૨૮૨૯૭ ી િ જેશ મેર (મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) કુ લ ૨૫૪૨ અર ઓ મળી.
મોરબી શહે રમાં ધાનમં ી આવાસ યોજના અ વયે કે ટલી
અર ઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અર ઓ મંજૂર અને કે ટલી નામંજૂર
(૨)
ધાનમં ી આવાસ યોજના (શહે રી)
અર ઓ
કરી, અને
ઘટક
એફોડબલ
હાઉસ ગ
(એ.એચ.પી.) ઘટક
લાભાથ ની આગેવાનીમાં
(બી.એલ.સી.) ઘટક

(૩) મંજૂર અર ઓ પૈકી કે ટલા મકાનો ઉકત િ થિતએ
છે ા બે વષમાં બનાવવામાં આ યા, અને

(૪) બાકી રહે લ મકાનો
આવશે?

મંજૂર કરી
૬૮૦

અર ઓ
નામંજૂર કરી
૧૫૧૬

બાંધકામ

૩૧૧

૩૫

કુ લ

૯૯૧

૧૫૫૧

ોજેકટ

(૩) એ.એચ.પી. ઘટક હે ઠળ બે વષ અગાઉ આવાસોનું
િનમાણ કરી દેવામાં આવેલ હતું. આ આવાસો મંજૂર અર ઓ
અ વયે કુ લ ૬૮૦ લાભાથ ઓને છે ા બે વષમાં ફાળવવામાં
આવેલ છે . યારે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં કોઈપણ નવા
મકાનો બનાવવામાં આવેલ નથી અને બી.એલ.સી. ઘટક
અંતગત ૩૧૧ મંજૂર અર ઓમાં આવાસોનું બાંધકામ
લાભાથ ઓ ારા તે જ કરાતું હોઈ આવાસો િવિવધ તબ ે
ગિત હે ઠળ છે .
યાં સુધીમાં બનાવવામાં
(૪) લાભાથ ની આગેવાનીમાં બાંધકામ (બી.એલ.સી.)
ઘટક હે ઠળના બાકી રહે લ ૩૧૧ મકાનોનું બાંધકામ લાભાથ
ારા તે જ કરાતું હોઈ હાલની િ થિતએ આ મકાનો િવિવધ
તબ ે ગિત હે ઠળ છે અને શ ય તેટલું ઝડપથી લાભાથ
ારા મકાનોનું બાંધકામ પૂણ કરવામાં આવશે.
---------
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૧૧૦
સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૧૧ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હંમતનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કુ લ-૪ તાલુકાનાં ૧૩ ગામોમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા.
(૨) તે અ વયે કુ લ ૪૮.૩૬ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ
છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૨૩.૬૭ મી.ઘનફુટ
પાણીનો જ થો અને ૭૩.૫ હે ટર િસંચાઈ િવ તારમાં વધારો
થશે.
---------

૧૧૧
છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં ગુના હત કૃ યો
* ૨૭૭૫૮ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર છોટા ઉદેપુર અને દાહોદ િજ ામાં દા , ચોરી, લુટં ,
ધાડ, બળા કાર અને અપહરણના પોલીસ ટે શનવાર ગુનાઓ
ન ધવા માટે કે ટલી અર ઓ મળી,

(૧) પ ક-૧ મુજબ.

(૨) તે પૈકી વષવાર, િજ ાવાર, પોલીસ ટે શનવાર
કે ટલી એફ.આઈ.આર. કરવામાં આવી,

(૨) પ ક-૨ મુજબ.

(૩) તે પૈકી કે ટલા ગુનગ
ે ારોને પકડવામાં આ યા, અને

(૩) ૧૫

(૪) કે ટલા ગુનેગારોને પકડવાના બાકી છે ?

(૪) ૦૬
પ ક-૧

િજ ા
છોટાઉદપુર
દાહોદ

પોલીસ ટે શન
સંખેડા
કરાલી
એલ.સી.બી.
લીમખેડા
ે ી
સંજલ

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
દા
ચોરી
લૂંટ
ધાડ
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૮
૦
૦
૦
૩
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

બળા કાર
૦
૦
૦
૦
૧

અપહરણ
૧
૧
૦
૪
૧

બળા કાર
૦
૦
૦

અપહરણ
૦
૮
૧

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
દાહોદ

પોલીસ ટે શન
એલ.સી.બી.
લીમખેડા
ે ી
સંજલ

દા
ચોરી
લૂંટ
૧૩
૦
૦
૩
૦
૦
૦
૦
૦
(અ ય પોલીસ ટે શનની મા હતી શૂ ય છે .)

ધાડ
૦
૦
૦
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પ ક-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
પોલીસ ટે શન
એફ.આઈ.આર.ની સં યા
સંખેડા
૧
છોટાઉદપુર
કરાલી
૧
એલ.સી.બી.
૩
દાહોદ
લીમખેડા
૦
ે ી
સંજલ
૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
પોલીસ ટે શન
એફ.આઈ.આર.ની સં યા
એલ.સી.બી.
૩
દાહોદ
લીમખેડા
૪
ે ી
સંજલ
૧
---------

૧૧૨
મહે સાણા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૦૯૮ ી રમણભાઈ પટે લ (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહે સાણા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ
મહે સાણા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવોના બદલે જળસંપિ
ભાગ ારા કુ લ ૧૨૯ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કુ લ ૨૦૪.૦૨ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
િસંચાઈ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૩૦.૮૩ એમ.સી.એફ.ટી
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૧૭૮ હે ટર િવ તારમાં
પરો રીતે િસંચાઈનો લાભ મળશે.
---------

૧૧૩
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૬૦ ી િપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
િબન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અને

(૧) કુ લ-૦૩ િબન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણ કરવામાં
આ યા,

(૨) આ કામો માટે ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલી રકમનો
(૨)
ખચ કરવામાં આ યો?
---------

. ૧૯૫.૪૫ લાખ.
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૧૧૪
વલસાડ િજ ામાં સબજલ
ે ન હોવા બાબત
* ૨૮૨૬૭ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ વલસાડ
(૧) હા,
િજ ામાં સબજેલ ન હોવાથી આરોપીઓને અ ય િજ ામાં લઈ
જવા પડે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨)
કે ટલા આરોપીઓને અ ય કઈ જેલમાં લઈ જવામાં આ યા?
જેલનું નામ
વષ ૨૦૧૮
લાજપોર મ ય થ જેલ
૫૮૯
નવસારી સબ જેલ
૪૩૦૦
---------

વષ ૨૦૧૯
૪૩૯
૩૧૮૪

૧૧૫
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૦૬ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અને
(૧) રાજકોટ - ૭૪૦૨૯ હે ટર
પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો
પોરબંદર - ૧૬૮૧૨ હે ટર
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઈ વઘારો કે ઘટાડો થયો નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૧૧૬
ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૨૬૫ ડૉ.સી.જ.ે ચાવડા (ગાંધીનગર-ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ મહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં
કે ટલીક રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ ગાંધીનગર
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
ચૂકવવાની થાય છે ,

(૨)
મ
૧
૨

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને

વષ
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .

(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

ચુકવવાપા રકમ
.૧૫,૩૧,૫૪,૫૩૬/.૧૫,૩૧,૫૪,૫૩૬/-
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૧૧૭
વડોદરા િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૮૨ ી કે તનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે કે િપટલ સહાય
(૧) ૪૧૬ અર ઓ
યોજના હે ઠળ વડોદરા િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨) .૨૪૩૭.૬૧ લાખ
કરવામાં આ યું?
---------

૧૧૮
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ
* ૨૮૩૬૦ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ માસમાં
(૧)
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં પોલીસ ારા
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કે ટલા લોકોના મૃ યુ થયા અને
પોલીસ ફાયર ગમાં મૃ યુ
પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ
કે ટલા લોકો ઘાયલ થયા,
થયેલ લોકોની સં યા
થયેલ લોકોની સં યા
૦
૦
(૨) ઉ ત ફાયર ગમાં િનદ ષ નાગ રકોના મૃ યુ થયાની
(૨) ૨.
કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અને
(૩) તે અ વયે યારે કોની સામે શું કાયવાહી કરી?
(૩) તપાસની કાયવાહી ચાલુ છે .
---------

૧૧૯

અમરે લી િજ ામાં સાદી રે તીના લોકની હરા
* ૨૯૫૮૮ ી તાપ દૂધાત (સાવરકું ડલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર ગુજરાત ગૌણ ખિનજ િનયમો-૨૦૧૭ અ વયે અમરે લી
વષવાર ગુજરાત ગૌણ ખિનજ િનયમો-૨૦૧૭ અ વયે અમરે લી
િજ ામાં સાદી રે તીના કે ટલા લોક ( વોરીઝ) કે ટલા જ થા
િજ ામાં સાદી રે તીના લોક ( વોરીઝ)ના નીચેની િવગતેના
માટે હરા કરવા હે રાત કરવામાં આવી, અને
જ થા માટે હરા કરવા હે રાત કરવામાં આવીઃ
અનુ.
વષ
લો સની સં યા
જ થો
નં.
(મે. ટનમાં)
૧
૨૦૧૮
શૂ ય
શૂ ય
૨
૨૦૧૯
૧૭
૨૫,૨૦,૯૯૦
કુ લ
૧૭
૨૫,૨૦,૯૯૦
(૨) ઉ ત હરા ની કાયવાહી માટે બા કઈ કઈ
(૨) ઉ ત હરા ની કાયવાહી માટે નીચેની િવગતોની
એજ સીને કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી?
બા એજ સીને રકમ ચૂકવવામાં આવીઃ
અનુ.
એજ સીનું નામ
ચૂકવેલ રકમ
નં.
( .લાખમાં)
૧
સંદેશ લીમીટે ડ
૦.૩૨
૨
ધ ઈિ ડયન એ સ ેસ લી.
૦.૦૯
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૩
૪

ાઈસ વોટર હાઉસ કુ પસ
ા.િલ.
ટાઈગર એડવટાઈઝ ગ
કુ લ

૨.૪૬
૦.૭૧
૩.૫૮

---------

૧૨૦

મનગર મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૩૦૯ ી િવણ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ નગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં કે ટલીક
રકમ દર વષ ઉ રોઉ ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ
મનગર
(૨)
મ
વષ
ચુકવવાપા રકમ
મહાનગરપાિલકાને છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ
૧ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
.૩૬,૫૭,૨૦,૯૯૫/ચૂકવવાની થાય છે ,
૨

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

.૩૬,૫૭,૨૦,૯૯૫/-

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .
(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શું છે ?
---------

૧૨૧

ગીર સોમનાથ અને જુ નાગઢ િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો
* ૨૫૩૧૨ ી મોહનલાલ વાળા (કોડીનાર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
ગીર સોમનાથ અને જુ નાગઢ િજ ામાં િજ ાવાર દિલતોના
િજ ા
ખુન
અ યાચાર
બળા કાર
ખુન, િતર કાર, આભડછે ટ, મં દરમાં વેશબંધી, અ યાચાર,
ગીર સોમનાથ
૦૧
૯૧
૦૩
દિલત મ હલાઓ પર બળા કારના કે ટલા બનાવો બ યા,
જુ નાગઢ
૦૩
૨૧૦
૧૦
િતર કાર, આભડછે ટ અને મં દરમાં વેશબંધીનો એકપણ
બનાવ ન ધાયેલ નથી.
(૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કે ટલા બનાવો ઉકે લાયા અને
(૨) ઉ ત તમામ બનાવો ઉકે લાયા છે .
કે ટલા બનાવો ઉકે લવાના બાકી છે , અને
(૩) દિલતો સાથે બનતા બનાવોમાં તુરત કાયવાહી થાય
(૩) તુરંત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે
તે માટે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
છે .
---------

૧૨૨

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૦૩ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મોરબી અને
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં મોરબી અને બોટાદ િજ ામાં
બોટાદ િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોને દંડ/સ
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
કરવામાં આવેલ નથી.
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
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(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો મોરબી
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
અને બોટાદ િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૧૨૩
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૬ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી િજ ામાં
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકામાં નવા તળાવો
છે ા બે વષમાં બે તાલુકામાં નવા તળાવ બનાવવામાં આવેલ
બનાવવામાં આ યા,
છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તે અ વયે ૯.૯૨ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૦.૫૬ મી.ઘનફુટ
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
પાણીનો જ થો સં હ થયેલ છે અને કુ લ ૨૦ હે ટર િવ તારમાં
િસંચાઇનો વધારો થયેલ છે .
---------

૧૨૪

પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી
* ૨૭૨૭૩ ીમતી મિનષા વકીલ (વડોદરા શહે ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના પોલીસ
(૧) હા, .
અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કુ ટું બીજનોની આરો યની
ચકાસણી કરવામાં આવે છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી
(૨) ૯૦૦
રાજકોટ ા યની કચેરીના કે ટલા અિધકારી/કમચારીઓ અને
તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૨૫

સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૧૨ ી હતુ કનો ડયા (ઇડર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકામાં નવા તળાવો
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કુ લ-૪ તાલુકામાં નવા તળાવો
બનાવવામાં આ યા,
બનાવવામાં આ યા.
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તે અ વયે . ૪૮.૩૬ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૨૩.૬૭ મી.ઘનફુટ
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
પાણીનો જ થો અને ૭૩.૫ હે ટર િસંચાઇ િવ તારમાં વધારો
થશે.
---------

૧૨૬

ગાંધીનગર શહે રમાં ૨૪ કલાક પીવાનું પાણી પુ ં પાડવા બાબત
* ૨૮૨૭૦ ી સુરેશકુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ગાંધીનગર
(૧) હા, .
શહે રમાં ૨૪ કલાક પીવાનું પાણી પુ ં પાડવાનું છે તે હકીકત
સાચી છે ,
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(૨)
હા, તો ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ
(૨) સદર ટે ડર મંજૂ ર થયેથી
કરવામાં આવશે, અને
(૩) તે અ વયે ગાંધીનગર શહે રના કયા િવ તારોને
(૩) ગાંધીનગર મહાનગરપાિલકાનો સમ િવ તાર
આવરી લેવામાં આવશે?
---------

૧૨૭
સૌની યોજના ારા સૌરા ના િસંચાઇ ડે મો ભરવા બાબત
* ૨૮૩૩૩ ી પું ભાઇ વંશ (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌની યોજના
(૧) સૌની યોજના ણ તબ ામાં હાથ ધરવાનું
ારા સૌરા ના િસંચાઇ ડે મો પૂરી સં યામાં ભરાયા નથી કે
આયોજન કરવામાં આવેલ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
થમ તબ ાની કામગીરી પૂણ થયેલ છે . અને ૩૪ જળાશય
ભરવામાં આ યા નથી તે હકીકત સાચી છે ,
ભરવામાં આવેલ છે . બી અને ી તબ ાની કામગીરી
ગિત હે ઠળ છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા ડે મોમાં કે ટલી જળરાિશ
(૨) ૩૪ જળાશયોમાં ૨૧૦૦૮ એમ.સી.એફ.ટી.
ઠાલવવામાં આવી, અને
(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર ા થયેલ
જળરાિશ િવતરણથી કે ટલી આવક થઇ?

(૩) સૌની યોજના અંતગત હયાત યોજનાઓમાં પુરક
જ થા તરીકે પાણી આપવામાં આવતું હોવાથી િવતરણ કરવામાં
આવેલ જળરાિશથી થયેલ આવકના હસાબો જુ દા રાખવા શ ય
નથી.
---------

૧૨૮
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૨૪૫ ી શીવાભાઇ ભૂરીયા ( દયોદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) કોઇ સ કે દંડ કરે લ નથી.
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨)
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૧૨૯
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૬૧ ી નરે શભાઇ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૦૩ િબન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણ કરવામાં
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
આ યા,
િબન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અને
(૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ
(૨)
કરવામાં આ યો?
---------

.૧૯૫.૪૫ લાખ
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૧૩૦
એફ.એસ.એલ ારા નકલી નોટોના કે સોનું પૃ થકરણ
* ૨૭૨૯૧ ી અરિવંદભાઇ રાણા (સુરત પૂવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
એફ.એસ.એલ ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કે સોનું
પૃ થકરણ કરવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
બે વષમાં એફ.એસ.એલ ારા આ કારના કે ટલા કે સોનું
પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે ?

(૧) હા,

(૨) રા યની એફ.એસ.એલ ારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોને લગતાં કુ લ૯૪ કે સોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે .

---------

૧૩૧
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૬૨ ી અરિવંદકુ માર પટે લ (સાબરમતી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૧) હા,

.

(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨) ૫૩૨૧
અમદાવાદ શહે રમાં કે ટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ
આપવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૩૨
દાહોદ શહે રમાં છાબ તળાવ અને દુધીમતી નદીની સફાઈ માટે ની ા ટ
* ૨૮૩૭૮ ી વજિે સંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ શહે રમાં
આવેલ છાબ તળાવ અને દુધીમતી નદીની વ છતા માટે છે ા
બે વષમાં વષવાર કે ટલા નાણાં ફાળવવામાં આ યા, અને

(૨) તે પૈકી વષવાર કે ટલી રકમ વપરાઈ અને કે ટલી
રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયેલી રહી?

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ શહે રમાં
આવેલ છાબ તળાવ અને દુધીમતી નદીની વ છતા માટે છે ા
બે વષમાં છાબ તળાવ ોજે ટને દાહોદ માટ સીટી અંતગત
લેવામાં આવેલ છે યારે દુધીમતી નદીની સફાઈ માટે દાહોદ
માટ સીટી અંતગત ક વજ સમાં ોજે ટ લેવામાં આવેલ છે .
આમ કુ લ .૧૭૫.૮૭ કરોડના કામો મંજુર કરવામાં આ યા છે .

(૨) આ અંગે કુ લ . ૧૧૦.૫૯ કરોડ + . ૬૫.૨૮
કરોડના એમ કુ લ . ૧૭૫.૮૭ કરોડના કામોના વક ઓડર
અપાયેલ છે અને વષ ૨૦૧૮માં . ૦.૯૫ કરોડ અને વષ
૨૦૧૯માં . ૫.૧૫ કરોડ ખચ કરવામાં આવેલ છે . કામગીરીની
ગિતના આધારે તબ ાવાર ા ટ ફાળવવામાં આવતી હોઈ
વણવપરાયેલ ા ટનો
ઉપિ થત થતો નથી.
---------
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૧૩૩
ક છ િજ ામાં િવ તાર િવકાસ મંડળની રચનાની દરખા તો
* ૨૮૨૨૮ ીમતી સંતોકબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામાં
આવેલ રાપર, ભચાઉ, અં ર, ગાંધીધામ, ભુજ શહે રી મંડળો
અને ન કમાં િવકાસ પામી રહે લ મુ ા િવ તાર માટે િવ તાર
િવકાસ મંડળની રચના કરવા અંગે કલે ટર, ભૂજ પાસે કે ટલી
દરખા તો પડતર છે ,

(૧) શૂ ય

(૨) ઉ ત દરખા તો યારથી કયા કારણોસર પડતર છે ,
અને

(૨) લાગુ પડતુ નથી.

(૩) ઉ ત પડતર દરખા તોને
આપવામાં આવશે?

(૩) લાગુ પડતુ નથી.

યાં સુધીમાં મંજૂરી

---------

૧૩૪
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૦૭૬ ી કરશનભાઈ સોલંકી (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહે સાણા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ
મહે સાણા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવોના બદલે જળસંપિ
ભાગ ારા કુ લ ૧૨૯ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કુ લ ૨૦૪.૦૨ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .

(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
િસંચાઈ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?

(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૩૦.૮૩ એમ.સી.એફ.ટી
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૧૭૮ હે ટર િવ તારમાં
પરો રીતે િસંચાઈનો લાભ મળશે.
---------

૧૩૫
એફ.એસ.એલ. ારા નકલી નોટોના કે સોનું પૃ થકરણ
* ૨૭૨૯૦ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરે જ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
એફ.એસ.એલ ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કે સોનું
પૃ થકરણ કરવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૧) હા,

(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
(૨) રા યની એફ.એસ.એલ. ારા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
બે વષમાં એફ.એસ.એલ. ારા આ કારના કે ટલા કે સોનું
િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોને લગતાં કુ લપૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે ?
૯૪ કે સોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે .
---------
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૧૩૬
એફ.એસ.એલ ારા નકલી નોટોના કે સોનું પૃ થકરણ
* ૨૭૨૯૨ ી અજુ નિસંહ ચૌહાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
(૧) હા,
એફ.એસ.એલ ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કે સોનું
પૃ થકરણ કરવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
(૨) રા યની એફ.એસ.એલ
ારા તા.૩૧-૧૨બે વષમાં એફ.એસ.એલ ારા આ કારના કે ટલા કે સોનું
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોને
પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે ?
લગતાં કુ લ-૯૪ કે સોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ
કરવામાં આવેલ છે .
---------

૧૩૭
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૧૬ ી કત િસંહ વાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) કુ લ ૪૬૯ તળાવો ડા કરે લ છે .
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
કે ટલો ખચ થયો?
થયેલ ખચ ( .લાખમાં)
તાલુકાનું નામ
વષ ૨૦૧૮
વષ ૨૦૧૯
ચાણ મા
૪૦.૧૧
૬૬.૯૧
હારીજ
૨૬.૭૦
૪૩.૫૯
સમી
૬૮.૧૨
૯૦.૬૨
શંખે ર
૬૮.૯૮
૩૭.૪૮
પાટણ
૪૨.૩૧
૪૯.૪૩
સર વતી
૨૪.૯૯
૯૦.૨૬
રાધનપુર
૨૬.૦૦
૯.૫૨
સાંતલપુર
૫૦.૯૧
૫૩.૨૭
િસ ધપુર
૧૫.૭૨
૧૨.૬૦
કુ લ
૩૬૩.૮૪
૪૫૩.૬૮
---------

૧૩૮
વડોદરા મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૭ ીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય જેલ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
વડોદરા મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
(૨)
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
કાયદાકીય સલાહ
કાયદાકીય સહાય
૧૦૬૯
૨૫૭
---------
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૧૩૯
માટ સીટી અ વયે સુરત શહે રના િવકાસ માટે રકમ
* ૨૮૪૦૪ ી પુનાભાઈ ગામીત ( યારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર માટ સીટી અ વયે સુરત શહે રના િવકાસ માટે કે ટલી
નીચે મુજબની રકમ સુરત શહે રના માટ સીટી ોજે ટ માટે
રકમ કે સરકાર તરફથી મળી,
કે સરકાર તરફથી મળેલ છે .
( .કરોડમાં)
વષ
રકમ
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી
૯૬.૦૦
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી
૯૮.૦૦
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
કુ લ
૧૯૪.૦૦
(૨) મળેલ રકમ પૈકી કે ટલી રકમનો ખચ થયો અને
કે ટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી,

(૨) ઉ ત રકમ પૈકી પૂરી રકમ .૧૯૪.૦૦ કરોડનો ખચ
થયેલ છે . જેથી વણવપરાયેલ રકમનો
ઉપિ થત થતો
નથી.

(૩) ઉ ત ખચનું મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે કે કે મ,
અને

(૩) હા , મંજૂર થયેલા કામોના ખચનું ટી.પી.આઈ.,
પી.એમ.સી., ઈ ટનલ ઓ ડટર તથા ટે યુટરી ઓ ડટર ારા
મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે તથા રા ય સરકાર ારા
ોજે ટની ગિતનું મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે .

(૪)

ના, તો તેના કારણો શું છે ?

(૪)
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૧૪૦
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૮ ી રમેશભાઈ કટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૩૮૦ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ રહે ણાંકના કે ટલા
ધરવામાં આ યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨)
---------

. ૭૦૭૯.૪૬ લાખ

૧૪૧
નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૬૨ ી કનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૦૩ િબન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણ કરવામાં
િ થિતએ નવસારી િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
આ યા,
િબન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણ કરવામાં આ યા, અને
(૨) આ માટે ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ
(૨)
કરવામાં આ યો?
---------

.૧૯૫.૪૫ લાખ
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૧૪૨
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૪૦૯ ી અનંતકુ માર પટે લ (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
યાસ કય ,

(૧)

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
નવસારી
૨૦૬
૧૫૯
વલસાડ
૨૬૭
૨૮૪
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
નવસારી
૧૯૫
૧૯૨
વલસાડ
૨૯૦
૨૮૦

િજ ા
નવસારી
વલસાડ

ન ધાયેલ ગુના
૦૫
૧૯

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ
ઉકે લાયા ?
---------

૧૪૩
સાબરમતી જેલમાં કે દીઓના અકુ દરતી મોત
* ૨૮૩૬૬ ી કાિ તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રાજયક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ માસમાં
યારે કે ટલા કે દીઓના અકુ દરતી મોત સાબરમતી જેલમાં થયા,
(૨) ઉ ત મોતના શા કારણો સામે આ યા,
(૩) જેલમાં કે દીઓના અકુ દરતી મોત અટકે તે માટે શા
પગલાં લેવામાં આ યા, અને

(૧) સાબરમતી જેલમાં તા.૨૬-૦૯-૨૦૧૯ અને
તા.૦૩-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ કુ લઃ ૦૨ (બે) અકુ દરતી મોત
થયેલ છે .
(૨) તપાસ ચાલુ છે .
(૩)
 કે દીઓને તેમના કીલ મુજબ કામગીરીમાં ય ત
રાખી તણાવ દૂર કરવામાં આવે છે .
 કે દીઓ પોતાના પ રવાર સાથે સંપકમાં રહી વાતચીત
કરી શકે અને તણાવ મુ ત રહી શકે તે માટે જેલમાં
ટે લીફોન બુથની સુિવધા ઉભી કરવામાં આવેલ છે .
 કે દીઓ તણાવમુ ત રહે તે માટે સામાિજક સં થાઓ
ારા જેલમાં સમયાંતરે આ યાિ મક, ધાિમક,
સાં કૃ િતક ો ામનું આયોજન કરવામાં આવે છે .
 NGO ારા મેડીટે શન માટે યોગા, યાન િશિબરનું
આયોજન કરવામાં આવે છે .

55
 કે દીઓને મનોિચિક સક તબીબીની સેવાઓ પુરી
પાડવામાં આવે છે .
 આ મહ યા કરવા માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા
સાધનો લોક એ ડ કી માં રાખવામાં આવે છે .
 જેલમાં બેરેકની અંદર ઈલે ટીક વાયર ફીટ ગ અ ડર
ાઉ ડ કરવામાં આવેલ છે . થાિનક ઝડપી કોડ
ારા બેરેકનું અવાર-નવાર ચેક ગ કરવામાં આવે છે .
 કે દીઓ ઉપર સતત વોચ રાખી શકાય તે માટે જેલમાં
C.C.T.V. કે મેરા લગાડવામાં આવેલ છે .
 જ રયાત મંદ કે દીઓને લીગલ એઈડ િ લનીક ારા
કાનૂની સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે .
(૪) અકુ દરતી મોત માટે જવાબદારો સામે શા પગલાં
(૪) પોલીસ તપાસ અને મે ટીયલ ઈ કવાયરી ચાલુ
લીધાં?
હોઈ હાલમાં
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

૧૪૪
પોલીસ અિધકારી/કમચારી અને તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી
ડે (ગ ડલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યના પોલીસ
(૧) હા, .
અિધકારી/કમચારીઓ તથા તેમના કુ ટું બીજનોની આરો યની
ચકાસણી કરવામાં આવે છે , તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો છે ા બે વષમાં પોલીસ અિધ ક ી
(૨) ૨૮૮૯
રાજકોટ ા યની કચેરીના કે ટલા અિધકારી/કમચારીઓ અને
તેમના કુ ટું બીજનોની આરો ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ છે ?
--------* ૨૭૨૫૬ ીમતી ગીતાબા

૧૪૫
દાહોદ અને સુરત િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૭૭ ી ભાવેશભાઇ કટારા (ઝલોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ )જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અને
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ અને સુરત
સુરત િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાઓનો
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે .
િસંચાઇ યોજનાઓ
મોટી
મ યમ
નાની
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને

કમા ડ એરીયા હે ટરમાં
દાહોદ
સુરત
૦૦
૧૬૧૮૦૪
૧૨૨૪૧
૪૨૭૯
૧૬૦૭૯
૨૨૬૯

(૨) કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં કોઇ વધારોઘટાડો થયો નથી.

(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
કારણો શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
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૧૪૬
કાયદાની કલમ ૩૭ ને ૩૮ના ભંગ અ વયે જુ નાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૨૩ ી હષદકુ માર રીબડીયા (િવસાવદર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે જુ નાગઢ અને
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં જુ નાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાં
પોરબંદર િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોને
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
દંડ/સ કરવામાં આવેલ નથી.
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
જુ નાગઢ અને પોરબંદર િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૧૪૭
સુરત મહાનગરપાિલકાને ા ટ ચૂકવવા બાબત
* ૨૮૪૦૦ ી આનંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુ યમં ી ી (શેહરી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ઓ ટોય
(૧) .૨૩૩૭,૧૮,૧૦,૦૦૦/નાબુદી બાદ મહાનગરપાિલકાઓને ઓ ટોયની અવે માં
કે ટલીક રકમ દર વષ ઉ રો ર વધારા સાથે ચૂકવવાની ન ી
કરવામાં આવેલ,
(૨) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ સુરત મહાનગરપાિલકાને
(૨)
મ
વષ
ચૂકવવાપા રકમ
છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવાની થાય છે ,
૧
૨

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

.૭૨૨,૫૯,૫૭,૫૫૦/.૭૨૨,૫૯,૫૭,૫૫૦/-

(૩) ઉ ત વષવાર કે ટલી ા ટ ચૂકવવામાં આવી, અને
(૩) પૂરેપૂરી રકમ ચૂકવેલ છે .
(૪) ઓછી ા ટ ચૂકવવામાં આવી હોય તો તેના કારણો
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
શું છે ?
---------

૧૪૮
બનાસકાંઠા િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઇપલાઇન
* ૨૮૨૩૧ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) ા. ૧૦૮/- કરોડની સૈ ધાંિતક મંજૂરી
િજ ામાં કસરા-દાંતીવાડા પાઇપલાઇન આધા રત સોઢાવડથી
તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૭ના રોજ આપેલ છે .
ખારીવડી પાઇપલાઇનની સૈ ધાંિતક મંજૂરી કે ટલી રકમની યારે
આપવામાં આવેલ,
(૨) ઉ ત કામગીરી ઉ ત િ થિતએ કયા તબ ે છે ,
(૨) કસરા-દાંતીવાડા પાઇપલાઇનની પથરે ખા/લાિભત
અને
િવ તારના આખરીકરણ બાદ કામગીરીનું આયોજન હાથ
ધરાનાર છે .
(૩) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?

(૩) વહીવટી, તાંિ ક મંજૂરીઓ પૂણ કરી નાણાંકીય
ઉપલિ ધ મુજબ પૂણ કરવામાં આવશે.
---------
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૧૪૯
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ટા ફક િનયમનો ભંગ
* ૨૯૫૯૭ ી િજ ેશકુ માર મેવાણી (વડગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
અમદાવાદ અને સુરત િજ ામાં ટા ફક પોલીસ ારા ટા ફક
િવગત
દંડની રકમ ( . લાખમાં)
િનયમ ભંગ હે ઠળ કે ટલો દંડ વસુલ કરવામાં આ યો?
અમદાવાદ શહે ર
૪૨૮૯.૧૭
અમદાવાદ ા ય
૫૬૬.૪૨
સુરત શહે ર
૪૨૬૨.૧૬
સુરત ા ય
૨૧૬.૦૯
---------

૧૫૦
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૭૭ ીમતી ઝંખના પટે લ (ચોયાસી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
(૧) હા, .
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત
(૨) ૫૦૪૩
ા યમાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ
છે ?
---------

૧૫૧
આણંદ અને ખેડા િજ ામાં ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી
* ૨૮૩૫૯ ી િનરં જન પટે લ (પેટલાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
િજ ો-આણંદ
વષવાર આણંદ અને ખેડા િજ ામાં તાલુકાવાર ગેરકાયદેસર
તાલુકો
વષ-૨૦૧૮
ખનીજચોરી થતી હોવાની કે ટલી ફ રયાદો મળી,
આણંદ
૦૯
ઉમરે ઠ
૧૨
બોરસદ
૦૧
આંકલાવ
૦૪
પેટલાદ
૦૨
સો ા
શૂ ય
ખંભાત
શૂ ય
તારાપુર
૦૧
કુ લ
૨૯
િજ ો-ખેડા
તાલુકો
વષ-૨૦૧૮
કપડવંજ
૦૪
કઠલાલ
૦૧
ખેડા
૦૩

વષ-૨૦૧૯
૦૮
૦૫
૦૬
૦૩
૦૪
૦૨
૦૩
૦૨
૩૩
વષ-૨૦૧૯
૦૩
શૂ ય
૧૬
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મહે મદાવાદ
મહુ ધા
માતર
નડીયાદ
ઠાસરા
વસો
ગળતે ર
કુ લ
(૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે જવાબદારો સામે શી
કાયવાહી કરવામાં આવી ?

૦૭
શૂ ય
૦૧
૦૨
૦૭
શૂ ય
૦૧
૨૬

૦૯
શૂ ય
શૂ ય
૦૧
૦૯
૦૨
શૂ ય
૪૦

(૨) મળેલ ફ રયાદો અ વયે ગેરકાયદેસર ખનીજ ચોરી
કરતા ઈસમોની સામે તપાસ હાથ ધરી કારણદશક
નોટીસ/દંડકીય વસુલાત/વસુલાત હુ કમ તેમજ પોલીસ
ફરીયાદ કરવાની કાયવાહી કરવામાં આવી,

---------

૧૫૨
અમદાવાદ શહે રની સોલા ડા ટ ટી.પી. કીમ બાબત
* ૨૮૩૪૪ ી અંબરીષ ડે ર (રાજુ લા) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ
શહે રની સોલા ડા ટ ટી.પી. કીમ નં.૪૦(સોલા-ભાડજહે બતપુર) માં ઈડબ યુએસ આવાસ માટે અને નેબરહુ ડ માટે
યા અને કે ટલા લોટ અનામત રાખવામાં આવેલ છે ,

(૧) ઈડબ યુએસ આવાસ માટે -૧ (અંિતમખંડ નં.૩૫)

(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં ઉ ત યા અને
કે ટલા લોટોમાં યા કારણોસર હે તુફેર કરવાની મંજૂરી
આપવામાં આવી, અને

(૨) શૂ ય

નેબરહુ ડ માટે -૧ (અંિતમખંડ નં.૪૧)

(૩) ઉ ત લોટોમાં હે તુફેર ન કરવા કે ટલી વાંધા
(૩) શૂ ય
અર ઓ સરકારને મળી?
---------

૧૫૩
ગાંધીનગર િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૩૧૩ ી બળદેવ ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષ ૨૦૧૮-૧૯
ગાંધીનગર િજ ામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોના કે ટલા તળાવો
મ
તાલુ
ક
ો
ગામ
ડા કરે લ
ડા કરવામાં આ યા, અને
૧
૨
૩
૪

(૨) ઉ ત િ થિતએ આ તળાવો
કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો ?

ડા કરવા પાછળ

(૨)

---------

ગાંધીનગર
માણસા
કલોલ
દહે ગામ
કુ લ

૩૯
૧૩
૩૨
૨૩
૧૦૭

ા. ૮૧.૩૧ લાખ.

તળાવ
૫૧
૧૫
૪૦
૪૫
૧૫૧

વષ ૨૦૧૯-૨૦
ગામ
ડા કરે લ
તળાવ
૧૮
૨૫
૧૮
૩૨
૨૬
૪૦
૧૭
૨૫
૭૯
૧૨૨
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૧૫૪
વડોદરા મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૮ ી મધુભાઈ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
વડોદરા મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
(૨)
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
કાયદાકીય સલાહ
કાયદાકીય સહાય
૧૦૬૯
૨૫૭
---------

૧૫૫
પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૧૮૯ ડૉ. આશાબેન પટે લ ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૬૦
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૯
આ યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને

(૩) ૫૭
(૪) ૪૮,૯૫૯

(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૪૮,૯૫૯
આ યો?
---------

૧૫૬
પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૪ ી વ ભભાઈ કાકડીયા (ઠ રબાપાનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,

(૧) ૬૦

(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
આ યા,

(૨) ૯

(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
લેવામાં આવી,

(૩) ૫૭

(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને

(૪) ૪૮,૯૫૯

(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૪૮,૯૫૯
આ યો?
---------
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૧૫૭
રાજકોટ િજ ામાં એમએસએમઈ એકમોની મંજૂર અર ઓ
* ૨૭૦૯૭ ી ધન ભાઈ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ઔ ોિગક નીિત ૨૦૧૫ અ વયે યાજ સહાય
(૧) ૧૫૬૭ અર ઓ
યોજના હે ઠળ રાજકોટ િજ ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ છે ા બે વષમાં MSME (માઈ ો મોલ મીડીયમ
એ ટર ાઈઝીસ) એકમોની કે ટલી અર ઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અ વયે એકમોને કે ટલી સહાયનું ચૂકવ ં
(૨)
કરવામાં આ યું?
---------

. ૧૦૩.૧૫ લાખ.

૧૫૮
આણંદ શહે રના િવ તારોમાં ભુગભ ગટરલાઈન
* ૨૮૩૫૬ ી કાંિતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ શહે રના
(૧) અને (૨) ગુજરાત
શહે રી
િવકાસ
કંપની
રા ડપુરા, સાંગોડપુરા, નાની ખોડીયાર, ઈ માઈલનગર,
( .યુ.ડી.સી.) હે ઠળ વિણમ જયં િત મુ યમં ી શહે રી િવકાસ
િમ તનગર, મંગળપુરા તથા
પિત િવ તાર ભુગભ
યોજના અને અમૃત યોજના અંતગત આણંદ ભૂગભ ગટર
ગટરલાઈનથી વંિચત છે તે હકીકતથી સરકાર વાકે ફ છે , અને
યોજનાનું કામ આવરી લીધેલ છે . જે અ વયે તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ નગરપાિલકા િવ તારમાં
(૨)
હા, તો ઉ ત િવ તારોમાં ગટરલાઈન બનાવવા
રા ડપુરાની કામગીરી પુણ કરવામાં આવેલ છે . સાંગોડપુરા,
યાં સુધીમાં રકમ ફાળવવામાં આવશે?
નાની ખોડીયાર, િમ તનગર,
પિતવાસ, ઈ માઈલનગર
અને મંગળપુરા િવ તારમાં કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ જેની
૫૦ ટકા જેટલી કામગીરી પૂણ કરવામાં આવેલ છે . બાકી રહે લ
િવ તાર માટે નવીન અંદાજ બનાવી કામગીરી હાથ ધરવામાં
આવશે.
---------

૧૫૯
સુરત શહે રમાં એરપોટનું િવ તરણ ન થઈ શકવા બાબત
* ૨૮૨૮૮ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : ૧૪મી ગુ.િવ.સ.ના બી સ માં તા.૧૯-૨-૧૮ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ *
માંકઃ ૧૧૩૪૩ (અ તા-૪૧)ના અનુસંધાને માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સુરત શહે રમાં ગેરકાયદેસર હાઈરાઈઝ િબ ડ ગોના
કારણે એરપોટનું િવ તરણ નથી થઈ શકતું તે બાબતે ભારત
સરકારના નાગ રક ઉ યન મં ાલયના રા યક ાના મં ી ી
ારા તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૮ના પ થી રા ય સરકારને ણ
કરવામાં આવેલ તે સુરત શહે રના કુ લ ૧૮ ોજે ટો એરપોટ
િવ તરણમાં નડતર પ છે તે પૈકી યા ોજે ટમાં કે ટલું
ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલ છે , અને

(૧)
હે ઠળના બાંધકામોમાં એરપોટ ઓથોરીટી ારા
જે તે સમયે એન.ઓ.સી. ઈ યુ કરવામાં આવેલ છે . સદર
બાબત હાલમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોટમાં િનણયાધીન છે .

(૨) ઉ ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ બદલ જવાબદારો સામે
(૨) સદર બાબત નામદાર ગુજરાત
શા પગલાં લીધા?
િનણયાધીન હોય,
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

હાઈકોટમાં
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૧૬૦
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૧૬૧
એમએસએમઇ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હે ઠળ અર ઓ
* ૨૯૫૯૬ ી કીરીટકુ માર પટે લ (પાટણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) શૂ ય
પાટણ િજ ામાં માઇ ો મોલ એ ડ મીડીયમ એ ટર ાઇઝ
એકમોને ગુણવ ા સુધારણા યોજના હે ઠળ કે ટલા એકમોની
અર ઓ મળી,
(૨) ઉ ત પૈકી કે ટલી અર ઓ તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ ની
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
િ થિતએ મંજૂર કરવામાં આવી,
(૩) કે ટલી અર ઓ ના મંજૂર કરવામાં આવી અને તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
શાં કારણો છે , અને
(૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધી મંજૂર કરી
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
સહાય ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
---------

૧૬૨
અરવ ી િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૦૫ ી બાબુભાઈ પટે લ (દસ ોઇ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અરવ ી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી િજ ામાં
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
છે ા બે વષમાં ૨ તાલુકાનાં ૩ ગામોમાં નવા તળાવો
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
બનાવવામાં આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તે અ વયે . ૯.૯૨ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) ઉ ત નવા તળાવો બનાવવાથી ૦.૫૬ મી.ઘનફુટ
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
પાણીનો જ થો સં હ થયેલ છે અને કુ લ ૨૦ હે ટર િવ તારમાં
િસંચાઇનો વધારો થયેલ છે .
---------

૧૬૩
ગુજરાતમાં નશાબંધીના કારણે આવકનું નુકશાન
* ૨૭૯૪૮ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) રજુ આત કરે લ નથી.
ગુજરાતમાં નશાબંધીને કારણે સરકારને નુકશાન થાય છે તે
ભરપાઇ કરવા રા ય સરકારે કે સરકારને યારે રજુ આત કરી,
અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ આ હે તુસર કે
સરકારે કે ટલી
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
રકમની ફાળવણી કરી?
---------
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૧૬૪
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો
* ૨૭૧૧૦ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
તળાવો ના બદલે જળસંપિત ભાગ ારા કુ લ ૨૫૩ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે . ૨૭૨.૨૭ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૫૭.૦૯ એમ.સી.એફ.ટી
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
પાણીના જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૧૯ હે ટર િવ તારમાં
પરો રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશે.
---------

૧૬૫
દેવભુિમ- ારકા િજ ામાં બો સાઇટની લીઝો
* ૨૮૩૧૬ ી િવ મભાઇ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભુિમ(૧) ૧૦૯ લીઝો ૩૧૯૭.૫૩ હે ટર િવ તારમાં આવેલી
ારકા િજ ામાં બો સાઇટની કે ટલી લીઝો કે ટલા િવ તારમાં
છે .
આવેલી છે ,
(૨) ઉ ત લીઝ િવ તારમાં લીઝવાર બો સાઇટનો કે ટલો
જ થો નોન લા ટ ેડ અને લા ટ ેડનો છે , અને

(૨) ઉ ત લીઝ િવ તારમાં લીઝવાર બો સાઇટનો ેડવાર
જ થો દશાવતું પ રિશ -એ સામેલ છે .

(૩) તે અ વયે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર
લીઝવાર કે ટલો જ થો કાઢવામાં આ યો?

(૩) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર, લીઝવાર
કાઢવામાં આવેલ બો સાઇટના જ થાની િવગત દશાવતું
પ રિશ -બી સામેલ છે .

(પ રિશ

સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
---------

૧૬૬

વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં જુ ગાર રમતા ઇસમો
* ૨૮૩૮૯ ી જશપાલિસંહ પ ઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક-૧ મુજબ
વષવાર વડોદરા અને આણંદ િજ ામાં િજ ાવાર જુ ગાર રમતા
પ ક-૧
તા.
૦૧-૦૧-૨૦૧૮
થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
કે ટલા ઇસમોને પકડવામાં આ યા,
િજ ા
પકડાયેલ ઇસમો
વડોદરા શહે ર
૨૯૦૪
વડોદરા ા ય
૧૮૯૧
આણંદ
૨૭૩૩
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
પકડાયેલ ઇસમો
વડોદરા શહે ર
૨૭૧૪
વડોદરા ા ય
૨૦૦૫
આણંદ
૨૬૬૬
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(૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કે ટલા
મોબાઇલ અને કે ટલા વાહનો જ કરવામાં આ યા, અને

(૨) પ ક-૨ મુજબ
પ ક-૨
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
જ કરે લ મોબાઇલ
જ કરે લ વાહનો
વડોદરા શહે ર
૧૩૧૭
૩૦૩
વડોદરા ા ય
૫૧૭
૧૭૮
આણંદ
૫૪૪
૧૪૧
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
જ કરે લ મોબાઇલ
જ કરે લ વાહનો
વડોદરા શહે ર
૧૧૮૦
૨૫૩
વડોદરા ા ય
૪૦૪
૭૮
આણંદ
૩૨૫
૭૮

(૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અને મોબાઇલની
કે ટલી િકંમત ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર થાય છે ?

(૩) પ ક-૩ મુજબ
પ ક-૩
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
મોબાઇલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
વડોદરા શહે ર
૪૩,૦૧,૫૧૦/૧,૧૬,૧૧,૯૦૦/વડોદરા ા ય
૧૪,૧૬,૬૦૦/૭૬,૪૧,૦૦૦/આણંદ
૧૩,૭૯,૧૫૦/૭૨,૦૩,૫૦૦/તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
મોબાઇલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
વડોદરા શહે ર
૬૧,૬૮,૬૩૫/૧,૯૦,૯૮,૨૦૦/વડોદરા ા ય
૧૨,૨૩,૮૦૦/૩૬,૯૨,૨૫૦/આણંદ
૮,૬૨,૦૫૦/૨૩,૮૮,૨૦૦/-

---------

૧૬૭

પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૯ ી િજ શ
ે કુ માર સેવક (લુણાવાડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ-૩૮૦ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આ યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨) . ૭૦૭૯.૪૬ લાખ
---------

૧૬૮
મનગર િજ ામાં શહે રી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૧૯૪ ી રાઘવ ભાઇ પટે લ ( મનગર- ા ય) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧)
મનગર િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૭
શહે રી િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
લેવામાં આવી,
(૩) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને

(૨) ૫૭
(૩) ૯,૧૨૯

(૪) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૪) ૯,૧૨૯
આ યો?
---------
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૧૬૯

મહીસાગર અને પંચમહાલ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૭૩ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર અને
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મહીસાગર અને
પંચમહાલ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
પંચમહાલ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે .
િસંચાઇ
કમા ડ એરીયા હે ટરમાં
યોજનાઓ
મહીસાગર
પંચમહાલ
મોટી
૨૪૫૦૦
૫૦૦૮૧
મ યમ
૮૦૦૦
૧૩૩૬૨
નાની
૯૪૫૨
૭૦૯૩
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને

(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.

(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હતો તેના
(૩)
કારણો શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૧૭૦

ધંધુકા, ધોલેરા અને બરવાળા તાલુકામાં પીએન ગેસ બાબત
* ૨૮૨૮૬ ી રાજેશકુ માર ગો હલ (ધંધકુ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (પેટોકે િમક સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધંધુકા, ધોલેરા
અને બરવાળા તાલુકામાં પીએન ગેસ પાઇપલાઇન ારા
આપવાની કાયવાહી યા તબ ે છે , અને

(૧) ધંધુકા તેમજ ધોલેરા િવ તાર જે અમદાવાદ ા ય
િવ તારનો ભાગ છે તે િવ તારમાં પાઇપલાઇન ારા ગેસ પુરો
પાડવા માટે નું ઓથોરાઇઝેશન અંગેની બાબત હાલમાં નામદાર
સવ ચ યાયાલય સમ િનણય અથ પડતર હોવાથી આ
િવ તારમાં કોઇ કામગીરી હાથ ધરી શકાય તેમ નથી.
બોટાદ િજ ાના બરવાળા તાલુકાનું ઓથોરાઇઝેશન
અ ય ખાનગી કંપની હ તક હોવાથી ગુજરાત ગેસ લીમીટે ડ
ારા આ િવ તારમાં કોઇ પણ કારની કામગીરી કરવાનો
ઉપિ થત થતો નથી.

(૨) ઉ ત કામગીરી યાં સુધીમાં પૂણ કરી
આપવામાં આવશે?

ડાણો

(૨) નામદાર સવ ચ યાયાલય સમ બાબત પડતર
હોવાથી હાલના તબ ે
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

૧૭૧
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૩ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને

(૧) કુ લ-૦૯ િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ
ધરવામાં આ યું.

(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨)
---------

.૧૨૦૨.૬૫ લાખ
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૧૭૨

અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં બેરોજગારો સાથે છે તરપ ડી
* ૨૮૨૮૨ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ભરતીની હે રાત આપી બેરોજગારોને છે તરતી
(૧) ગાંધીનગર શહે રમાં એક ફ રયાદ ન ધાયેલ છે .
કે ટલી અને કઇ ટોળકી યુઆરી-૨૦૨૦માં ગાંધીનગર અને
અમદાવાદ િજ ામાંથી પકડવામાં આવી,
(૨) તે અ વયે તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૦ની િ થિતએ
(૨) ૦૪ આરોપીઓને પકડવામાં આ યા છે . એક પણ
કે ટલા આરોપીઓને પકડવામાં આ યા અને કે ટલા આરોપીઓને
આરોપી પકડવાનો બાકી નથી.
પકડવાના બાકી છે ,
(૩) ઉ ત કઇ ટોળકી બેરોજગાર યુવાનો પાસેથી કે વા
કારની નોકરી આપવા માટે કે ટલી ફી વસુલતા હતા, અને

(૩) ઓ ફસ આિસ ટ ટ, એકાઉ ટ, મોિનટ રંગ એ ડ
ઇવે યુએશન અને એમ.આઇ.એસ. એ ઝી યુટીવ જ યાની
નોકરી આપવા માટે ૧૦૦ િપયા થી લઇ ૩૦૦ િપયા સુધીની
ફી વસુલતા હતા.

(૪) ઉ ત ટોળકીઓએ કે ટલા બેરોજગારો પાસેથી કે ટલી
(૪) પોલીસ તપાસ ચાલુ છે .
રકમ ઉઘરાવી હોવાનું સામે આ યું?
---------

૧૭૩

દાહોદ િજ ામાં ગરબાડા મથકે ડીવાયએસપી ક ાની ઝોન ઓ ફસ
* ૨૮૩૮૩ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામાં
િજ ામાં ગરબાડા ખાતે ડીવાયએસપી સંવગની જ યા મંજૂર
ગરબાડા તાલુકા મથકે ડીવાયએસપી ક ાની ઝોન ઓ ફસ
કરવામાં આવેલ છે . ઓફીસ ઉભી કરવા માટે નો ચો સ ખચ
ઉભી કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે છે , અને
અને સમય મયાદા િનયત થયેલ નથી.
(૨) ઉ ત કાયવાહી કે ટલા ખચ યાં સુધીમાં પૂણ
કરવામાં આવશે?
---------

૧૭૪

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં કરાર આધા રત કમચારીઓ
* ૨૮૨૩૫ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર જળસંપિ
ભાગ હ તકની
કચેરીઓમાં સંવગવાર કે ટલા કમચારીઓ આઉટસોસ ગ/કરાર
આધા રત ફરજ બ વ છે ,

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અને
પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર જળસંપિ
ભાગ હ તકની
કચેરીઓમાં સંવગવાર આઉટસોસ ગ/કરાર આધા રત ફરજ
બ વતાં કમચારીઓની િવગતો આ સાથે સામેલ પ કઃ ૧
મુજબ છે .

(૨) ઉ ત કમચારીઓ પૂરા પાડવાની કામગીરી કઈ
એજ સીને સ પવામાં આવેલ છે , અને

(૨) ઉ ત કમચારીઓ પૂરા પાડવાની કામગીરી
બનાસકાંઠા િજ ામાં ી એ.બી. એ ટર ાઇઝ, મહે સાણાને
અને પાટણ િજ ામા ી િનરવ એ ટર ાઇઝ, મહે સાણા તેમજ
ફે મસ એ ટર ાઇઝ, મહે સાણાને સ પવામાં આવેલ છે .

(૩) ઉ ત સંવગવાર કમચારીદીઠ માિસક કે ટલું વેતન
ચૂકવવામાં આવે છે ?

(૩) સેવક (વગ-૪) ને માિસક વેતન . ૧૧૧૪૭/-,
ડાઇવરને માિસક વેતન .૧૨૨૪૪/- અને કો યુટર
ઓપરે ટરને માિસક વેતન .૧૧૧૪૭/- કમચારીદીઠ
ચૂકવવામાં આવે છે .
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પ ક– ૧
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા િજ ાવાર જળસંપિ
ભાગ હ તકની કચેરીઓમાં
સંવગવાર આઉટસોસ ગથી કુ લઃ ૧૧ કમચારીઓ ફર બ વે છે , જેની સંવગવાર મા હતી નીચે મુજબ છે .
મ

સંવગ

બનાસકાંઠા િજ ો

પાટણ િજ ો

કુ લ કમચારીઓ

૧

સેવક (વગ-૪)

૦૪

૦૧

૦૫

૨

કો યુટર ઓપરે ટર

૦૨

૦૦

૦૨

૩

ડાઇવર

૦૩

૦૧

૦૪

૦૯

૦૨

૧૧

કુ લ કમચારી

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામા િજ ાવાર જળસંપિ
સંવગવાર કરાર આધા રત ફર બ વતાં કમચારીઓની સં યા ''શૂ ય'' છે .

ભાગ હ તકની કચેરીઓમાં

---------

૧૭૫
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૧૪૩ ી તે

સુખડીઆ (સયા ગંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૧) હા,

.

(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વડોદરા
શહે રમાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ
છે ?

(૨) ૭૭૪૪

---------

૧૭૬
ભ ચ અને નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૯૭ ી સંજયભાઇ સોલંકી (જબ
ં ુસર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અને
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ભ ચ અને
નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
નમદા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાઓનો
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે .
કમા ડ એરીયા હે ટરમાં

(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને

ભ ચ

નમદા

૨૪૬૮૫૭

૪૫૬૯૯

(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.

(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
કારણો શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
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૧૭૭
અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૨૭૪ ી લાખાભાઇ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર અમદાવાદ અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
યાસ કય ,

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૧)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
આ મહ યાનો
િજ ા
આ મહ યા
યાસ
અમદાવાદ શહે ર
૭૯૯
૬૪
અમદાવાદ ા ય
૧૫૦
૬૫
પાટણ
૬૨
૪૦
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
આ મહ યાનો
િજ ા
આ મહ યા
યાસ
અમદાવાદ શહે ર
૮૩૬
૮૨
અમદાવાદ ા ય
૧૧૦
૭૭
પાટણ
૪૭
૪૦
(૨)
િજ ા
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ા ય
પાટણ

ન ધાયેલ ગુનાની સં યા
૯૨
૧૯
૧૨

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ
ઉકે લાયા ?
---------

૧૭૮
મહે સાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૧૯૩ ી ઋિષકે શભાઈ પટે લ (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,

(૧) ૭૧

(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
આ યા,

(૨) ૧૦

(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
લેવામાં આવી,

(૩) ૫૭

(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને

(૪) ૬૦,૦૮૩

(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૬૦,૦૮૩
આ યો?
---------
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૧૭૯
માટ સીટી અ વયે વડોદરા શહે રના િવકાસ માટે રકમ
* ૨૮૩૯૨ ી અ યકુ માર પટે લ (કરજણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર માટ સીટી અ વયે વડોદરા શહે રના િવકાસ માટે કે ટલી
નીચે મુજબની રકમ વડોદરા શહે રના માટ સીટી ોજે ટ માટે
રકમ કે સરકાર તરફથી મળી,
કે સરકાર તરફથી મળેલ છે .
( .કરોડમાં)
વષ
રકમ
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ ૮૫.૦૦
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ૦.૦૦
કુ લ ૮૫.૦૦
(૨) મળેલ રકમ પૈકી કે ટલી રકમનો ખચ થયો અને
(૨) ઉ ત રકમ પૈકી .૭૪.૯૨ કરોડનો ખચ થયેલ છે
કે ટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી,
અને બાકીની રકમ .૧૦.૦૮ કરોડના કામો ગિત હે ઠળ છે .
(૩) ઉ ત ખચનું મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે કે કે મ,
(૩) હા , મંજૂર થયેલા કામોના ખચનું ટી.પી.આઈ.,
અને
પી.એમ.સી., ઈ ટનલ ઓ ડટર તથા ટે યુટરી ઓ ડટર ારા
મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે તથા રા ય સરકાર ારા
ોજે ટની ગિતનું મોનીટર ગ કરવામાં આવે છે .
(૪)
ના, તો તેના કારણો શું છે ?
(૪)
ઉપિ થત થતો નથી.
---------

૧૮૦
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૧૮૧
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાં ઇસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૦૧ ી લલીતભાઈ કગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ગુજરાત
(૧) ગુજરાત િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા
િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે રાજકોટ અને
૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં રાજકોટ અને ભાવનગર
ભાવનગર િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઇસમોને
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ઇસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં
દંડ/સ કરવામાં આવેલ નથી. પરંતુ રાજકોટ િજ ાની
આ યો અને કે ટલા ઇસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી,
ભાદર-૧ યોજનામાં એફ.આઇ.આર. ન ધવામાં આવેલ છે .
અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા ?
રાજકોટ અને ભાવનગર િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૧૮૨

વડોદરા મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૯ ી અભેિસંહ તડવી (સંખેડા) : માનનીય જલ
ે મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
વડોદરા મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
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(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?

(૨)
કાયદાકીય સલાહ
૧૦૬૯

કાયદાકીય સહાય
૨૫૭

---------

૧૮૩
ગીર-સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૨૮ ી િવમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ ગીર-સોમનાથ
(૧) ગીર-સોમનાથ – ૩૩૧૭૩ હે ટર
અને જુ નાગઢ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
જુ નાગઢ – ૩૬૯૭૮ હે ટર
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો કે ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૧૮૪
અમદાવાદ શહે રમાં એસ.વી.પી. હોિ પટલને ા ટ
* ૨૪૪૮૭ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે
(૧) સરકાર ીએ કોઇ ા ટની ફાળવણી કરે લ નથી.
નાણાંકીય વષમાં અમદાવાદ શહે રમાં એસ.વી.પી. હોિ પટલને
સરકારે કે ટલી ા ટની ફાળવણી કરી,
(૨) તે પૈકી ઉ ત િ થિતએ કે ટલી ા ટની રકમનો ખચ
(૨) અને (૩)
કય અને કે ટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોઇ તો તેના કારણો શા છે
---------

૧૮૫
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૧૮૬
સાબરકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો બાબત
* ૨૭૧૧૩ ી ગજ ે િસંહ પરમાર ( ાંિતજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ સાબરકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકામાં નવા તળાવો
િજ ામાં છે ા બે વષમાં કુ લ-૪ તાલુકામાં નવા તળાવો
બનાવવામાં આ યા,
બનાવવામાં આ યા
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તે અ વયે .૪૮.૩૬ લાખ ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી ૨૩.૬૭ મી.ઘનફૂટ
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે ?
પાણીનો જ થો અને ૭૩.૫ હે ટર િસંચાઇ િવ તારમાં વધારો
થશે.
---------
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૧૮૭
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૬૧ ી

દપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ રા યની
(૧) હા, .
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨) ૫૩૨૧
અમદાવાદ શહે રમાં કે ટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ
આપવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૮૮
તાપી અને ડાંગ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૪૦૬ ી સુિનલભાઈ ગામીત (િનઝર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વષવાર તાપી અને ડાંગ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
તાપી
૧૦૨
૧૪
યાસ કય ,
ડાંગ

૨૦
૦૪
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
તાપી
૭૬
૧૧
ડાંગ
૩૦
૦૭

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)
િજ ા
તાપી
ડાંગ

ન ધાયેલ ગુના
૦૩
૦૩

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ.
ઉકે લાયા ?
---------

૧૮૯
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૧ ી કુ બેરભાઈ ડ ડોર (સંતરામપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ-૨૦૧૯-૨૦ માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
િબન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું,
અને

(૧) કુ લ-૦૯ િબન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
ધરવામાં આ યું.

(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨)
---------

.૧૨૦૨.૬૫ લાખ.
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૧૯૦
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ામાં ઇસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૮૬ ી સુખરામભાઈ રાઠવા (જેતપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની િ થિતએ ગુજરાત
(૧) ગુજરાત િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા
િસંચાઇ અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં
૩૮ ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં છોટાઉદેપુર અને વડોદરા
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા િજ ા◌ામાં કોઇ ઇસમોને દંડ/સ
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ઇસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં
કરવામાં આવેલ નથી.
આ યો અને કે ટલા ઇસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી,
અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ સાધનો છોટાઉદેપુર
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા ?
અને વડોદરા િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૧૯૧
ખેડા િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૧૯ ી કે સરીિસંહ સોલંકી (માતર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) ખેડા િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) ૪૦૩ તળાવો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
થયેલ ખચ ( .લાખમાં)
કે ટલો ખચ થયો?
તાલુકાનું નામ
નડીયાદ
ખેડા
મહે મદાવાદ
કપડવંજ
ઠાસરા
કઠલાલ
ગળતે ર
માતર
વસો
મહુ ધા
કુ લ

વષ ૨૦૧૮
૮.૫૩
૦.૦
૦.૦
૧૩.૪૭
૩.૬૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૨૬.૨૭

વષ ૨૦૧૯
૮.૩૭
૦.૦
૦.૦
૬.૪૫
૦.૫૪
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૦.૦
૧૫.૩૬

---------

૧૯૨
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૨૬૨ ી જસુભાઇ પટે લ (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં અરવ ી અને સાબરકાંઠા
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાં કોઇ ઈસમોને દંડ/સ
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં
કરવામાં આવેલ નથી.
આ યો અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી,
અને
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(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?

(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો
અરવ ી અને સાબરકાંઠા િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ
નથી.
---------

૧૯૩

જૂ નાગઢ િજ ામાં પકડાયેલ દેશી, િવદેશી દા
(માંગરોળ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક -૧
વષવાર જુ નાગઢ િજ ામાં તાલુકાવાર દેશી દા , િવદેશી દા
અને િબયરનો કે ટલો જ થો પકડાયો,
(૨) ઉ ત તાલુકાવાર, વષવાર પકડાયેલ દેશી દા ,
(૨) પ ક -૨
િવદેશી દા અને િબયરની િકંમત શું છે ,
(૩) ઉ ત દા ની હે રાફે રીમાં સંડોવાયેલ ઇસમો પૈકી
(૩) ૩૩
કે ટલા ઇસમો એક કરતાં વધુવાર પકડાયેલ છે , અને
(૪) આવા ઇસમો સામે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
(૪) આવા ઇસમો િવ ધ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની
કાયવાહી હાથ ધરી છે તેમજ પાસા, તડીપાર અને ોહી-૯૩
જેવા અટકાયતી પગલા લીધેલા છે .
* ૨૮૩૨૬ ી બાબુભાઇ વા

પ ક-૧
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯
તાલુકા
જુ નાગઢ શહે ર
જુ નાગઢ
િવસાવદર
ભસાણ
મદરડા
કે શોદ
વંથલી
માણાવદર
માગરોળ
માળીયા
તાલુકા
જુ નાગઢ શહે ર
જુ નાગઢ
િવસાવદર
ભસાણ
મદરડા
કે શોદ
વંથલી
માણાવદર
માગરોળ
માળીયા

દેશી દા (લીટર) િવદેશી દા (બોટલ)
૧૪૦૧૫
૧૩૦૩૬
૪૫૩૩
૭૧૩૭
૫૬૬
૧૫૦૪
૬૦૫
૧૨૩૭૫
૩૪૮૪
૨૪૩૧૭
૩૫૮૭
૩૬૦૮
૩૮૧૯
૩૩૧૪
૧૦૪૧
૮૮૮૯
૯૮૮
૧૦૭૬
૧૪૬૧
૨૫૪૮૭
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦
દેશી દા (લીટર) િવદેશી દા (બોટલ)
૧૬૧૧૪
૮૯૪૩
૧૯૧૮
૬૧૨૮૦
૯૭૦
૧૬૨
૯૮૬
૭૧૧
૪૪૯
૩૭૪
૩૧૦૧
૧૯૯૬૮
૩૩૮૯
૧૫૩૫૯
૧૨૨૦
૧૧૧૦૯
૧૮૬૧
૯૦૩
૩૩૧૮
૫૩૦૭

બીયર (બોટલ)
૪૦૯
૧૦૮૦
૧૯૭
૦
૯૭૪
૧૭૨
૬૦૨
૬૮
૯૭
૩૪૯૪
બીયર (બોટલ)
૧૩૫
૨૯૨
૦
૦
૦
૨૭
૧૫
૧૧
૧૧૩૨
૧૬૯
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પ ક-૨
તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯
તાલુકા

દેશી દા ની કં મત
( િપયા)

િવદેશી દા ની કં મત
( િપયા)

બીયરની કં મત
( િપયા)

જુ નાગઢ શહે ર
જુ નાગઢ

૨,૮૦,૩૫૫
૯૦,૫૬૦

૪૮,૫૩,૪૯૫
૨૮,૮૬,૬૪૦

૪૦,૯૦૦
૧,૦૮,૦૦૦

િવસાવદર
ભસાણ

૧૧,૫૮૦
૧૨,૧૦૦

૬,૦૧,૬૦૦
૪૪,૨૭,૪૦૦

૧૯,૮૦૦
૦

મદરડા

૬૯,૬૮૦

૨૭,૭૩,૬૦૦

૯૭,૨૦૦

કે શોદ
વંથલી

૭૧,૭૪૦
૭૬,૩૮૦

૬,૫૩,૨૦૦
૧૨,૩૯,૯૨૦

૧૭,૨૦૦
૬૧,૪૦૦

માણાવદર
માગરોળ

૨૦,૮૦૦
૧૯,૮૭૫

૨૮,૧૪,૨૦૦
૩,૨૬,૭૦૦

૬,૮૦૦
૧૨,૬૫૦

માળીયા

૨૯,૨૩૦

૩૨,૦૧,૦૪૦

૩,૫૫,૯૦૦

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦
તાલુકા

દેશી દા ની કં મત
( િપયા)

િવદેશી દા ની કં મત
( િપયા)

બીયરની કં મત
( િપયા)

જુ નાગઢ શહે ર

૩,૨૨,૪૦૦

૩૩,૯૮,૭૨૦

૧૩,૫૦૦

જુ નાગઢ

૩૮,૩૦૦

૨,૫૫,૪૬,૬૮૦

૩૬,૯૬૦

િવસાવદર

૧૯,૪૦૦

૬૪,૮૦૦

૦

ભસાણ

૧૯,૮૨૦

૨,૬૭,૮૦૦

૦

મદરડા

૮,૯૮૦

૧,૨૮,૩૬૦

૦

કે શોદ

૬૨,૦૨૦

૮૦,૦૩,૫૦૦

૨,૭૦૦

વંથલી

૬૭,૭૮૦

૫૪,૫૮,૪૨૦

૧,૫૦૦

માણાવદર

૨૪,૫૫૫

૪૩,૦૪,૯૪૦

૧,૧૦૦

માગરોળ

૩૭,૨૪૦

૨,૮૮,૧૦૦

૧,૧૩,૨૦૦

માળીયા

૬૬,૩૭૦
૮,૩૧,૬૯૫
---------

૨૦,૮૦૦

૧૯૪
નમદા અને ભ ચ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૯૫ ી ેમિસંહભાઇ વસાવા (નાંદોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર નમદા અને ભ ચ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
આ મહ યાનો
િજ ા
આ મહ યા
યાસ કય ,
યાસ
નમદા
૭૨
૧૫૪
ભ ચ
૧૬૪
૬૫
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તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
આ મહ યાનો
િજ ા
આ મહ યા
યાસ
નમદા
૭૬
૮૫
ભ ચ
૧૩૫
૪૪
(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)
િજ ા
નમદા
ભ ચ
(૩) તમામ

ન ધાયેલ ગુના
૦૩
૦૭

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
ઉકે લાયા ?
---------

૧૯૫
અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૨૧ ી બલરામ થાવાણી (નરોડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અરવ ી િજ ામાં સરકાર ની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) વષ ૨૦૧૮ માં કુ લ ૨૦૩ તળાવો
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
વષ ૨૦૧૯ માં કુ લ ૧૯૫ તળાવો
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
કે ટલો ખચ થયો?
તાલુકાનું નામ
થયેલ ખચ ( . લાખમાં)
વષ ૨૦૧૮
વષ ૨૦૧૯
મોડાસા
૫૨.૪૧
૭૮.૩૧
માલપુર
૪૯.૭૪
૯૬.૦૪
ધનસુરા
૨૩.૩૮
૨૭.૫૪
િભલોડા
૧૮.૦૩
૬૮.૫૮
બાયડ
૩૩.૪૧
૮.૮૯
મેઘરજ
૬૬.૨૪
૧૦૦.૬૭
કુ લ
૨૪૩.૨૧
૩૮૦.૦૩
---------

૧૯૬
મહે સાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૫ ી ભુપે ભાઈ પટે લ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૭૧
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૧૦
આ યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને
(૪) ૬૦,૦૮૩
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(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૬૦,૦૮૩
આ યો?
---------

૧૯૭
આણંદ અને વડોદરા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૫૩ ી રાજે િસંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ આણંદ અને
વડોદરા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
વડોદરા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે .
કમા ડ એરીયા હે ટરમાં
આણંદ
વડોદરા
૧૬૩૪૦૨
૨૩૧૮૮૨
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૧૯૮

પાટણ િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૩ ી પરસો મ સાબરીયા ( ાંગ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૬૦
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૯
આ યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને
(૪) ૪૮,૯૫૯
(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૪૮,૯૫૯
આ યો?
---------

૧૯૯

બનાસકાંઠા િજ ામાં લીઝ ધારકો
* ૨૯૫૯૨ ી મહે શકુ માર પટે લ (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં તાલુકાવાર યા કારની કે ટલી લીઝો આવેલી છે ,
િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ લીઝો આવેલી છે .
મ

તાલુકાનું
નામ

૧
૨

દાંતા
અમીરગઢ

લીઝનો
મુ ય
ખનીજ
૦૨
શૂ ય

કાર
ગૌણ
ખનીજ
૧૫૯
૧૮

કુ લ

૧૬૧
૧૮
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૩
૪
૫
૬
૭
૮

પાલનપુર
શૂ ય
૦૪
૦૪
વડગામ
શૂ ય
૧૯
૧૯
દાંતીવાડા
શૂ ય
૧૭
૧૭
વાવ
શૂ ય
૦૧
૦૧
ડીસા
શૂ ય
૮૯
૮૯
કાંકરે જ
શૂ ય
૧૬૫
૧૬૫
કુ લ
૦૨
૪૭૨
૪૭૪
(૨) તે પૈકી બનાસકાંઠા િજ ામાં ૩૪૯ લીઝધારકો
પયાવરણની એન.ઓ.સી ધરાવે છે .
(૩) અને (૪)
પયાવરણની એન.ઓ.સી. ધરાવતા ન હોય તેવા
૧૨૫ લીઝધારકોના ઓનલાઈન રોય ટી પાસ એકાઉ ટ બંધ
કરવામાં આવેલ હતા.

(૨) તે પૈકી કે ટલા લીઝ ધારકો પયાવરણની એનઓસી
ધરાવે છે ,
(૩) પયાવરણની એનઓસી ન ધરાવતા હોય તેવા
કે ટલા લીઝ ધારકો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શાં
પગલા લેવામાં આ યા, અને
(૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પયાવરણની
એનઓસી ન ધરાવતાં હોય તેવી કે ટલી લીઝો બંધ કરવાના
આદેશો આપવામાં આ યા?
---------

૨૦૦
બનાસકાંઠા િજ ામાં નવા તળાવો
* ૨૭૧૦૮ ી શશીકા ત પં ા (ડીસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
િજ ામાં છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા
તળાવો બનાવવામાં આ યા,
તળાવોના બદલે જળસંપિત ભાગ ારા કુ લ ૨૫૩ તળાવો
ડા કરવામાં આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે . ૨૭૨.૨૭ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૫૭.૦૯ એમ.સી.એફ.ટી
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે?
પાણીનો જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૧૯ હે ટર િવ તારમાં
પરો રીતે િસંચાઇનો લાભ મળશે.
---------

૨૦૧
બનાસકાંઠા િજ ામાં રે તીના લોક
* ૨૮૨૪૧ ી કા તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં તાલુકાવાર રે તીના કે ટલા લોક
વષવાર અને તાલુકાવાર બનાસકાંઠા િજ ામાં નીચેની િવગતેના
પાડવામાં આ યા,
રે તીના લોક પાડવામાં આ યાઃ
અનુ નં. તાલુકાનું નામ
વષ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
૧
કાંકરે જ
૧૧
શૂ ય
૨
દાંતીવાડા
શૂ ય
૦૭
૩
વડગામ
શૂ ય
૦૫
કુ લ
૧૧
૧૨
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(૨) ઉ ત લોક પાડવાની કામગીરી કઈ એજ સી ારા
કરવામાં આવેલ,

(૨) ઉ ત
લોક પાડવાની કામગીરી િજ ા
ભુ તરશા ીની કચેરી, ભુ તર િવ ાન અને ખિનજ ખાતું,
બનાસકાંઠા, પાલનપુર ારા કરવામાં આવેલ.

(૩) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, તાલુકાવાર કે ટલી આવક
થઈ, અને

(૩) (૧) વષ ૨૦૧૮- કાંકરે જ તાલુકાના ૧૧ લોકના કુ લ ૧૧ ટે ડરની ટે ડર ફી
પેટે . ૦.૯૫ લાખની આવક થઈ.
- વષ ૨૦૧૮માં પાડવામાં આવેલ કુ લ ૧૧ લોકના ઈઓ શનમાં સફળતા મળેલ ન હોવાથી અ ય કોઈ આવક થયેલ
નથી.
(૨) વષ ૨૦૧૯- દાંતીવાડા તાલુકાના ૦૭ લોકના કુ લ ૬૬ ટે ડરની ટે ડર
ફી પેટે . ૩.૩૦ લાખ તથા વડગામ તાલુકાના ૦૧ લોકના
કુ લ ૦૧ ટે ડરની ટે ડર ફી પેટે . ૦.૦૫ લાખની આવક થઈ.
- વષ ૨૦૧૯માં પાડવામાં આવેલ કુ લ ૧૨ લોકના ઈઓ શનની યા હાલમાં ચાલુમાં છે .

(૪) થયેલ આવક પૈકી કે ટલી રકમ િજ ા પંચાયતને
પરત કરવામાં આવી?

(૪)

ઉપિ થત થતો નથી.

---------

૨૦૨
અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે િબન-રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૨ ી સી.કે .રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ અમદાવાદ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે કુ લ કે ટલા
િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?

(૧) કુ લ-૦૯ િબન-રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ
ધરવામાં આ યું.
(૨)

.૧૨૦૨.૬૫ લાખ

---------

૨૦૩
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૭૬ ી મોહનભાઈ ઢો ડયા (મહુ વા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં સુરત
ા યમાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ છે ?

(૧) હા,

.

(૨) ૫૦૪૩

---------
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૨૦૪
પાટણ િજ ાના િસ ધપુર તાલુકામાં નહે રો ારા િસંચાઈનું પાણી
* ૨૮૨૫૧ ી ચંદન ઠાકોર (િસ ધપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ પાટણ િજ ાના
(૧) અને (૨) ૧૧ ગામોને નહે રો ારા પાણી પુ ં
િસ ધપુર તાલુકામાં કે ટલા ગામોમાં નહે રો ારા િસંચાઈ માટે
પાડવામાં આવે છે તથા બાકીના ગામોને ચેકડે મો, તળાવો,
પાણી પુ ં પાડવામાં આવે છે અને કે ટલા ગામોમાં પાણી પુ ં
પાઈપલાઈન, કૂ વાઓ, પાતાળ કૂ વાઓ ારા પરો રીતે
પાડવામાં આવતું નથી, અને
િસંચાઈનો લાભ મળે છે . તેમ છતાં તાંિ ક રીતે યાં શ ય હોય
(૨) ઉ ત બાકી ગામોમાં યાં સુધીમાં િસંચાઈ માટે
યાં નવા ચેકડે મ બનાવવા તથા હયાત તળાવોને ડા કરવા
પાણી પુ ં પાડવામાં આવશે ?
બાબતે બજેટમાં ગવાઈ થયેથી કામો હાથ પર લેવાનું
આયોજન છે .
---------

૨૦૫

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ગીર-સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૩૧ ી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના ભંગ અ વયે ગીર-સોમનાથ
અ વયે છે ા છ માસમાં ગીર-સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાં
અને જૂ નાગઢ િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઈ પણ ઈસમોને
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો અને
દંડ/સ કરવામાં આવેલ નથી.
કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઈ પણ સાધનો ગીરવપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
સોમનાથ અને જૂ નાગઢ િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૨૦૬

આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં ફાયર ગમાં થયેલ મૃ યુ
* ૨૮૩૭૦ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ છે ા છ માસમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
આણંદ િજ ાના ખંભાત શહે ર/તાલુકામાં પોલીસ ારા
પોલીસ
ફાયર
ગમાં મૃ યુ થયેલ
પોલીસ ફાયર ગમાં ઘાયલ થયેલ
કરવામાં આવેલ ફાયર ગમાં કે ટલા લોકોના મૃ યુ થયા અને
લોકોની સં યા
લોકોની સં યા
કે ટલા લોકો ઘાયલ થયા,
૦

૦

(૨) ઉ ત ફાયર ગમાં િનદ ષ નાગ રકોના મૃ યુ થયાની
(૨) ૨.
કે ટલી ફ રયાદો સરકારને મળી, અને
(૩) તે અ વયે યારે કોની સામે શું કાયવાહી કરી?
(૩) તપાસની કાયવાહી ચાલુ છે .
---------

૨૦૭

બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૨૩૮ ી નથાભાઈ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર બનાસકાંઠા અને ક છ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાના યાસો
યાસ કય ,
બનાસકાંઠા
૧૫૧
૦૪
ક છ
૩૩૩
૯૯
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(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાના યાસો
બનાસકાંઠા
૧૩૧
૦૭
ક છ
૩૫૩
૧૦૯
(૨)
િજ ા
ન ધાયેલ ગુના
બનાસકાંઠા
૧૨
ક છ
૫૨
(૩) તમામ

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
ઉકે લાયા ?
---------

૨૦૮
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
તિસંહ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
વષવાર ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાના યાસો
યાસ કય ,
ખેડા
૧૦૨
૮૩
પંચમહાલ
૮૨
૭૪
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાના યાસો
ખેડા
૯૦
૬૧
પંચમહાલ
૧૧૭
૧૧૧
(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
(૨)
દફતરે ન ધાયા, અને
િજ ા
ન ધાયેલ ગુના ની સં યા
ખેડા
૦૦
પંચમહાલ
૩૦
(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ
ઉકે લાયા ?
--------* ૨૮૩૬૩ ી ઈ

૨૦૯
સૌની યોજના અ વયે ભરવાના ડે મો
* ૨૮૨૯૬ ી ઋિ વકભાઈ મકવાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સૌની યોજના
(૧) ૭૩ ડે મો
અ વયે કે ટલા ડે મો ભરવાના છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વષવાર કે ટલા ડે મો
(૨)
ભરવામાં આ યા, અને
વષ
કુ લ ભરાયેલ ડે મોની સં યા
૨૦૧૮
૧૧
૨૦૧૯
૨૪
(૩) બાકી ડે મો યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?

(૩) નાણાંકીય ઉપલિ ધ અનુસાર તબ ાવાર કામગીરી
પૂણ કરવાનું આયોજન છે .
---------
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૨૧૦
મહે સાણા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૨૩૬ ી કનુભાઈ પટે લ (સાણંદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) મહે સાણા િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૭૧
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૧૦
આ યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને
(૪) ૬૦,૦૮૩
(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૬૦,૦૮૩
આ યો?
---------

૨૧૧
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૨૧૨

* ૨૮૨૯૯ ી િ જશ
ે મેર

મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
(મોરબી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર મોરબી અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
યાસ કય ,

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાના યાસ
મોરબી
૧૬૪
૪૮
રાજકોટ શહે ર
૪૪૯
૨૧૯
રાજકોટ ા ય
૪૦૩
૪૬
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા આ મહ યાના યાસ
મોરબી
૧૯૭
૬૧
રાજકોટ શહે ર
૪૧૬
૧૯૮
રાજકોટ ા ય
૩૮૭
૪૪
(૨)
િજ ા
ન ધાયેલ ગુના
મોરબી
૨૧
રાજકોટ શહે ર
૨૫
રાજકોટ ા ય
૪૦
(૩) તમામ.

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
ઉકે લાયા ?
---------
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૨૧૩
સાબરકાંઠા િજ ામાં ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ
* ૨૭૧૮૮ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હંમતનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (સામા ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) સાબરકાંઠા િજ ામાં કે લે ડર વષ ૨૦૧૯ દર યાન
(૧) ૪૮
ા ય િવ તારમાં સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલા કાય મો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાય મમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૮
આ યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાય મ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાય મ હે ઠળ કે ટલી અર ઓ આવી, અને
(૪) ૮૫,૫૩૩
(૫) તે પૈકી કે ટલી અર ઓનો િનકાલ કરવામાં
(૫) ૮૫,૫૩૩
આ યો?
---------

૨૧૪
છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં ડી-શી ટ ગની કામગીરી
* ૨૭૭૫૯ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક-૧ મુજબ.
વષવાર છોટા ઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં યા ચેકડે મોમાં
કે ટલા ટન માટી ડી-શી ટ ગ કરવામાં આવી,
(૨) ઉ ત કામગીરી કઇ એજ સીઓને સ પવામાં
(૨) પ ક-૧ મુજબ.
આવેલ,
(૩) ઉ ત ચેકડે મવાર કઇ એજ સીને કે ટલી રકમની
(૩) પ ક-૧ મુજબ.
ચૂકવણી કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉ ત એજ સી ારા યો ય રીતે કામ પૂણ કરવામાં
(૪) હા, .
આવેલ છે કે કે મ ?
(*પ ક સિચવ ીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
---------

૨૧૫

પાટણ િજ ામાં નવા તળાવો
* ૨૭૧૦૪ ી રમણભાઈ પટે લ (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ પાટણ િજ ામાં
છે ા બે વષ દર યાન કે ટલા તાલુકાઓ/ગામ માં નવા તળાવો
છે ા બે વષ દર યાન તાલુકાઓ/ગામમાં નવા તળાવોના
બનાવવામાં આ યા,
બદલે જળસંપિ ભાગ ારા કુ લ ૨૩૮ તળાવો ડા કરવામાં
આવેલ છે .
(૨) તે અ વયે કે ટલો ખચ કરવામાં આ યો, અને
(૨) તળાવો ડા કરવા અ વયે કુ લ ૨૫૩.૬૩ લાખનો
ખચ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉ ત નવા તળાવ બનાવવાથી પાણીનો જ થો અને
(૩) તળાવો ડા કરવાથી ૬૦ એમ.સી.એફ.ટી. પાણીનો
િસંચાઇ િવ તારમાં કુ લ કે ટલો વધારો થશે ?
જ થાનો સં હ વધશે તેમજ ૫૦૨ હે ટર િવ તારમાં પરો રીતે
િસંચાઇનો લાભ મળશે.
---------
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૨૧૬
વડોદરા િજ ામાં પકડાયેલ િવદેશી દા
* ૨૮૨૬૯ ી તુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક મુજબ.
વષવાર વલસાડ િજ ામાં પોલીસ ટે શનવાર કે ટલી િકંમતનો
િવદેશી દા અને િબયરનો જ થો પકડાયો,
(૨) ઉ ત પકડાયેલ દા અને િબયર અ વયે દા અને
(૨) ના, .
િબયર બનાવનાર કંપની સામે કોઇ પગલાં લેવામાં આવે છે કે
કે મ, અને
(૩)
ના, તો તેના કારણો શું છે ?
(૩) ઉ ત પકડાયેલ દા ના જ થા અ વયે દાખલ થયેલ
ગુનાઓમાં ડી ટીલરી/દા બનાવતી કંપનીની ગુજરાતમાં દા
મોકલવામાં કોઇ સંડોવણી હોય તેવુ તપાસ દર યાન ફિલત
થયેલ નથી.
પ ક
પોલીસ ટે શન
વલસાડ સીટી
વલસાડ રલ
ડું ગરી
પારડી
વાપી ટાઉન
વાપી ઉ.નગર
ડું ગરા
િભલાડ
મરગામ
ધરમપુર
કપરાડા
મરીન
નાનાપ ઢા

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િવદેશી દા ની કં મત
િવદેશી દા (બોટલ)
બીયરની કં મત
૫૫,૦૩,૪૯૦/૧૦૨૩૧૧
૮,૯૨,૬૦૦/૧,૮૩,૦૩,૮૪૦/૨૦૯૫૯૦
૩૩,૬૦,૭૦૦/૭૮,૧૦,૩૪૦/૬૫૬૫૩
૧૧,૭૩,૮૦૦/૨,૨૬,૬૩,૬૨૫/૨૩૬૫૨૭
૫૬,૮૮,૬૦૦/૨,૧૫,૭૧,૨૨૫/૨૦૨૮૬૨
૫૫,૦૪,૪૦૦/૩૩,૭૬,૫૯૫/૪૨૭૩૧
૧૨,૬૬,૨૦૦/૩૪,૮૫,૬૯૦/૩૦૪૧૫
૬,૨૦,૦૦૦/૩૫,૯૦,૭૭૫/૫૫૩૮૩
૧૬,૯૮,૬૦૦/૬,૪૩,૭૭૫/૫૧૨૫
૪,૭૦,૩૨૫/૨૫,૩૫,૮૨૫/૪૨૨૭૮
૬,૭૩,૧૦૦/૧,૯૫,૦૦૦/૩૫૭૫
૩,૦૭,૩૦૦/૮૨,૭૩૦/૧૩૫૬
૨,૦૯,૪૦૦/૧૪,૬૮,૨૨૫/૧૭૭૩૪
૩,૯૦,૮૦૦/-

બીયાર (બોટલ)
૮૯૨૬
૩૩૬૦૭
૧૧૭૩૮
૫૬૮૮૬
૫૫૦૪૪
૧૨૬૬૨
૬૨૦૦
૧૬૯૮૬
૫૦૭૩
૬૭૩૧
૩૦૭૩
૨૦૯૪
૩૯૦૮

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
પોલીસ ટે શન
વલસાડ સીટી
વલસાડ રલ
ડું ગરી
પારડી
વાપી ટાઉન
વાપી ઉ.નગર
ડું ગરા
િભલાડ
મરગામ
ધરમપુર
કપરાડા
મરીન
નાનાપ ઢા

િવદેશી દા ની કં મત
૪૦,૩૯,૦૫૦/૧,૩૬,૯૧,૧૮૦/૬૪,૩૩,૯૭૫/૧,૭૧,૪૬,૯૨૦/૧,૧૯,૮૭,૮૫૫/૧૯,૦૬,૨૪૫/૧૩,૩૦,૮૨૫/૫૬,૧૧,૧૨૫/૫,૫૧,૫૦૦/૧૨,૨૩,૮૨૫/૩,૬૫,૭૦૦/૫૦,૦૯૫/૧૩,૫૮,૭૭૦/-

િવદેશી દા (બોટલ)
૩૧૩૪૦
૧૦૩૧૯૦
૬૫૮૧૪
૧૪૩૧૦૯
૧૪૧૫૧૫
૧૭૬૬૨
૧૬૫૩૪
૫૦૨૫૭
૬૭૩૩
૨૦૯૦૪
૪૪૧૫
૧૦૬૭
૧૪૦૯૩

---------

બીયરની કં મત
૨,૮૨,૩૦૦/૨૦,૩૧,૩૦૦/૮,૮૬,૪૦૦/૩૦,૪૬,૮૦૦/૩૩,૧૧,૯૦૦/૯,૫૦,૪૦૦/૨,૦૩,૪૦૦/૧૨,૩૧,૮૦૦/૨,૧૦,૧૫૦/૨,૮૩,૯૦૦/૧,૩૭,૯૦૦/૬,૫૭,૩૦૦/૨,૦૪,૬૦૦/-

બીયાર (બોટલ)
૨૮૨૩
૨૦૩૧૩
૮૮૬૪
૩૦૪૬૮
૩૩૧૧૯
૯૫૦૪
૨૦૩૪
૧૨૩૧૮
૨૨૪૨
૨૮૩૯
૧૩૭૯
૬૫૭૩
૨૦૪૬
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૨૧૭
રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૦૮ ી લિલત વસોયા (ધોરા ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વષવાર રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાના યાસ
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
રાજકોટ શહે ર
૪૪૯
૨૧૯
યાસ કય ,
રાજકોટ ા ય
૪૦૩
૪૬
પોરબંદર
૧૨૧
૧૨૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાના યાસ
રાજકોટ શહે ર
૪૧૬
૧૯૮
રાજકોટ ા ય
૩૮૭
૪૪
પોરબંદર
૧૧૪
૧૩૯

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)
િજ ા
રાજકોટ શહે ર
રાજકોટ ા ય
પોરબંદર

ન ધાયેલ ગુના
૨૫
૪૦
૦૪

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ.
ઉકે લાયા ?
---------

૨૧૮

કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૨૬૬ ડૉ.સી.જે.ચાવડા (ગાંધીનગર ઉ ર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) કોઇ સ કે દંડ કરે લ નથી.
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં ગાંધીનગર અને મહે સાણા
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં
આ યો અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી,
અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
---------

૨૧૯

સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૧૪૪ ી કે તનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
(૧) હા, .
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વડોદરા
(૨) ૭૭૪૪
શહે રમાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ
છે ?
---------

84

૨૨૦
આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૬૧ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
વષવાર આણંદ અને મહીસાગર િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ કે ટલા
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
આણં
દ
૧૧૮
૧૭૬
યાસ કય ,
મહીસાગર
૩૮
૧૧
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
આણંદ
૧૧૧
૧૩૫
મહીસાગર
૩૩
૦૨

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)
િજ ા
આણંદ
મહીસાગર
(૩) તમામ

ન ધાયેલ ગુનાની સં યા
૦૯
૨૦

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
ઉકે લાયા ?
---------

૨૨૧
અમરે લી િજ ામાં લીઝ ધારકો
* ૨૯૫૮૯ ી તાપ દૂધાત (સાવરકું ડલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખિનજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમરે લી
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની િ થિતએ અમરે લી
િજ ામાં તાલુકાવાર યા કારની કે ટલી લીઝો આવેલી છે ,
િજ ામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ લીઝો આવેલ હતી.
અ.નં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

તાલુકાનું
નામ
અમરે લી
બગસરા
લાઠી
બાબરા
સાવરકુ ં ડલા
ખાંભા
વડીયા
રાજુ લા
ફરાબાદ
કુ લ

લીઝનો કાર
મુ ય ખિનજ
ગૌણ ખિનજ
શૂ ય
૦૧
શૂ ય
૦૫
શૂ ય
૨૨
શૂ ય
૫૦
શૂ ય
૩૧
શૂ ય
૦૫
શૂ ય
૦૨
શૂ ય
૫૮
૦૭
૦૭
૦૭
૧૮૧

કુ લ
૦૧
૦૫
૨૨
૫૦
૩૧
૦૫
૦૨
૫૮
૧૪
૧૮૮

(૨) તે પૈકી કે ટલા લીઝ ધારકો પયાવરણની એનઓસી
(૨) તે પૈકી અમરે લી િજ ામાં ૧૫૮ લીઝધારકો
ધરાવે છે ,
પયાવરણની એન.ઓ.સી.(ઈ.સી) ધરાવે છે .
(૩) પયાવરણની એનઓસી ન ધરાવતા હોય તેવા
(૩) અને (૪)
કે ટલા લીઝ ધારકો સામે ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં શાં
પયાવરણની એન.ઓ.સી. ધરાવતા ન હોય તેવા ૩૦
પગલા લેવામાં આ યા, અને
લીઝધારકોના ઓનલાઈન રોય ટી પાસ એકાઉ ટ બંધ કરવામાં
(૪) ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં પયાવરણની
આવેલ હતા.
એનઓસી ન ધરાવતાં હોય તેવી કે ટલી લીઝો બંધ કરવાના
આદેશો આપવામાં આ યા?
---------
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૨૨૨
મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૧૦ ી િવણ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
વષવાર મનગર અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
કે ટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ
મનગર
૨૯૪
૨૦૦
આ મહ યાનો યાસ કય ,
દેવભૂિમ ારકા
૧૩૫
૭૦
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
મનગર
૨૭૫
૧૯૦
દેવભૂિમ ારકા
૧૦૯
૧૧૧

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)
િજ ા
મનગર
દેવભૂિમ ારકા
(૩) તમામ

ન ધાયેલ ગુના
૧૭
૧૫

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
ઉકે લાયા ?
---------

૨૨૩
મોરબી અને દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૦૪ ી મહમદ વીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ મોરબી અને
(૧) મોરબી - ૧૩૪૨૯૨ હે ટર
દેવભૂિમ ારકા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
દેવભૂિમ ારકા - ૨૧૫૩૧ હે ટર
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો કે ઘટાડો થયો નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૨૨૪

અરવ ી િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૨૦ ી બલરાજિસંહ ચૌહાણ (દહે ગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અરવ ી િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) વષ ૨૦૧૮ માં ૨૦૩ તળાવો
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
વષ ૨૦૧૯ માં ૧૯૫ તળાવો
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
કે ટલો ખચ થયો?
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તાલુકાનું નામ
મોડાસા
માલપુર
ધનસુરા
િભલોડા
બાયડ
મેઘરજ
કુ લ

થયેલ ખચ ( .લાખમાં)
વષ ૨૦૧૮
વષ ૨૦૧૯
૫૨.૪૧
૭૮.૩૧
૪૯.૭૪
૯૬.૦૪
૨૩.૩૮
૨૭.૫૪
૧૮.૦૩
૬૮.૫૮
૩૩.૪૧
૮.૮૯
૬૬.૨૪
૧૦૦.૬૭
૨૪૩.૨૧
૩૮૦.૦૩

---------

૨૨૫
ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૨૭૧ ી સુરેશભાઈ પટે લ (માણસા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
વષવાર ગાંધીનગર અને મહે સાણા િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
કે ટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ
ગાં
ધ
ીનગર
૨૦૨
૩૪
આ મહ યાનો યાસ કય ,
મહે સાણા
૧૬૧
૫૮
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાનો યાસ
ગાંધીનગર
૨૩૦
૧૯
મહે સાણા
૧૫૬
૫૫

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

(૨)
િજ ા
ગાંધીનગર
મહે સાણા

ન ધાયેલ ગુના
૨૯
૨૪

(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ
ઉકે લાયા ?
---------

૨૨૬
ખેતવપરાશ અને ઔ ોિગક વપરાશના દરો
* ૨૮૩૩૪ ી પું ભાઈ વંશ (ઉના) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ખેતવપરાશના દરો માટે ઃ- િસંચાઇ માટે અપાતા
રા યની નદીઓના પાણીના વપરાશ અ વયે ખેતવપરાશ અને
પાણીના દરોમાં િત વષ ૭.૫ ટકાના ધોરણે ઉ રો ર
ઔ ોિગક વપરાશના દરોમાં યારે કે ટલો વધારો ઘટાડો
વધારો કરવાની ગવાઈ અમલમાં હતી. વષ ૨૦૧૫-૧૬,
કરવામાં આ યો,અને,
૨૦૧૬-૧૭, તેમજ ૨૦૧૭-૧૮માં અપૂરતા વરસાદને કારણે
િસંચાઈ માટે પાણીના દરમાં િત વષ કરવામાં આવતો ૭.૫%
નો વધારો થિગત કરવામાં આવેલ હતો. અને વષ ૨૦૧૮૧૯ થી િસંચાઈના હે તુ અપાતા પાણીના દરોમાં દર વષ ૭.૫
ટકાના ધોરણે ઉ રો ર વધારો કરવાની ગવાઈમાં ઘટાડો
કરીને તા.૧૬-૦૬-૨૦૧૯થી ૨.૫% લેખે ઉ રો ર ભાવ
વધારો કરવાની ગવાઈ કરવમાં આવેલ છે .
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ઔ ોિગક વપરાશના દરો માટે ઃ- વષ ૨૦૦૯-૧૦ થી
પાણીના દરમાં િત વષ ૧૦% ના દરે ઉ રો ર ભાવ વધારો
થાય છે .
(૨) ઉ ત િ થિતએ ખેતી વપરાશના અને ઔ ોિગક
(૨) ખેતી વપરાશના પાણીના દરો નીચે મુજબ છે .
વપરાશના પાણીના દરો શું છે ?
વહે ણ િસંચાઈના દર િત
સીઝન
પાણ િત હે ટર
બારમાસી પાકો
.૫૬૨.૧૩/ખરીફ, રિવ, ઉનાળુ તથા બે
.૨૯૯.૮૦/મોસમી પાકો
વહે ણ િસંચાઈના દરનાં
ઉદવહન (લી ટ) િસંચાઇ
૧/૩ ( ી ભાગના)
ઔ ોિગક વપરાશ માટે ઃ .૨૮.૫૪ િત ૧૦૦૦ લીટર
---------

૨૨૭
દાહોદ િજ ામાં ઉ વહન િસંચાઈ યોજનાઓને મંજૂરી
* ૨૮૩૭૯ ી વજિે સંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ામાં
(૧) દાહોદ િજ ામાં તાલુકાવાર ઉ વહન િસંચાઈ યોજના
તાલુકાવાર ઉ વહન િસંચાઈ યોજના બનાવવા કે ટલી અર ઓ
બનાવવા મળેલ અર ઓની મા હતી નીચે મુજબ છે .
અનું. નં
તાલુકો
મળેલ અર ની સં યા
મળી,
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

દાહોદ
ગરબાડા
ઝાલોદ
ફતેપુરા
ે ી
સંજલ
લીમખેડા
ધાનપુર
સ ગવડ
દેવગઢ બારીયા
કુ લ

૨૨
૧૪
૧૦
૩
૫
૧૩
૬
૫
૬
૮૪

(૨) તે અ વયે કે ટલી અર ઓ મંજૂર અને કે ટલી
અર ઓ કયા કારણોસર નામંજૂર કરી, અને

(૨) ૬૫ અર ઓ મંજૂર અને એક અર તાંિ ક
પાસાઓ ચકાસતાં યો ય ન જણાંતા નામંજૂર કરવામાં આવેલ
છે . બાકીની ૧૮ અર ઓ ચકાસણીમાં છે .
(૩) કે ટલી અર ઓ પડતર છે અને તેનો િનકાલ યાં
(૩) ૧૮ અર ઓ પડતર છે .
સુધીમાં કરવામાં આવશે?
તાંિ ક ચકાસણી બાદ યો ય જણાયે બનતી વરાએ
િનકાલ કરવામાં આવશે.
---------

૨૨૮
અં ર શહે રને નગરપાિલકા તરીકે અપ ેડ કરવાની કાયવાહી
* ૨૮૨૨૯ ીમતી સંતોકબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામાં
(૧) અં ર શહે ર નગરપાિલકાનો દર ો ધરાવતી હોઈ,
આવેલ અં ર શહે રની વ તી એક લાખને પાર કરી ગયેલ હોઈ
કાયવાહીનો
ઉપિ થત થતો નથી.
તેને નગરપાિલકા તરીકે અપ ેડ કરવાની કાયવાહી કયા તબ ે
છે , અને
(૨) ઉ ત કાયવાહી યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
(૨)
---------

ઉપિ થત થતો નથી.
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૨૨૯
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૫૯ ી કરશનભાઇ સોલંકી (કડી) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
(૧) હા, .
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨) ૧૦૨૫૪
મહે સાણા િજ ામાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં
આવેલ છે ?
---------

૨૩૦
લાજપોર મ ય થ જલ
ે માં કે દીઓને સલાહ અને સહાય
* ૨૭૧૬૪ ી વી.ડી. ઝાલાવાડીયા (કામરે જ) : માનનીય જેલ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) હા, .
લાજપોર મ ય થ જેલમાં કે દીઓને કાયદાકીય સલાહ અને
સહાય આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ કુ લ કે ટલા કે દીઓને
(૨)
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાં આવેલ છે ?
કાયદાકીય સલાહ
કાયદાકીય સહાય
૧૯૭૪૮
૧૩૯૬
---------

૨૩૧
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૪૧૦ ી અનંતકુ માર પટે લ (વાંસદા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે નવસારી અને
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં નવસારી અને વલસાડ િજ ામાં
વલસાડ િજ ામાં છે ા છ માસમાં કોઇ પણ ઈસમોને
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
દંડ/સ કરવામાં આવેલ નથી.
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ પણ સાધનો
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
નવસારી અને વલસાડ િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૨૩૨

બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૨૩૩ ગેનીબેન ઠાકોર (વાવ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ બનાસકાંઠા
(૧) ૪,૫૪,૬૧૦ હે ટર
અને પાટણ િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
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(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
કારણો શું છે ?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૨૩૩
ગાંધીનગર િજ ાના કડી અને કલોલના ગામોને ઔડામાં સમાવવા બાબત
* ૨૯૫૬૮ ી બળદેવ ઠાકોર (કલોલ) : માનનીય મુ યમં ી ી (શહે રી િવકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગાંધીનગર
િજ ાના કડી અને કલોલ તાલુકાના કયા ગામોનો અમદાવાદ શહે રી
િવકાસ સ ામંડળ (ઔડા)માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉ ત િ થિતએ ઔડા ારા ખેતીની જમીન િવકાસ
માટે કપાત કરવામાં આવેલ છે તેના રે િશયો ( માણ) ઉ ત
તાલુકાવાર, ગામવાર શું છે , અને

(૧) સામેલ પ ક-૧ મુજબ

(૨) ખેતીની જમીનમાં િવકાસ પરવાનગી આપવામાં
આવતી નથી.

(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તાલુકાવાર કયા ગામોની
કે ટલી જમીનમાં િનયત જણાવેલ રે િશયો કરતા ઓછી જમીન
કપાત કરવામાં આવી?

(૩) શૂ ય

પ ક-૧
ગાંધીનગર િજ ાના કડી અને કલોલ તાલુકાના અમદાવાદ શહે રી િવકાસ સ ામંડળ (ઔડા) માં સમાવેશ કરવામાં આવેલ ગામ
મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩

તાલુકાનું નામ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ

ગામનું નામ
અઢાણા
આરસો ડયા
ભીમાસણ
ભોયણમોટી
બોરીસણા
દંતાલી
ધાનજ
ગણપતપુરા
હા પુર
સપુર
જેઠલ
કારોલી
ખા જ
મુલાસણ
ના દોલી
ના મેદ
ઓળા
પલો ડયા
પલસાણા
પીયજ
તાપપુરા
રકનપુર
રામનગર
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મ
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨

તાલુકાનું નામ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કલોલ
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી
કડી

ગામનું નામ
રાંચરડા
રણછોડપુરા
સબાસપુરા
સૈઇજ
સનાવડ
સાંતેજ
સેરીસા
ઉનાલી
ઉ માનાબાદ
વડસર
વાંસજડા
વાંસજડા ડે ઢયા
વાયણા
આદરજ
આંબલીયારા
ચં ાસણ
કુ લે ા
જેતપુરા
લોદ
કણજરી
કરશનપુરા
લુણાસન
મેરડા
શેડફા
થોળ
વડાવી
વામજ
વણસોલ
યશવંતપુરા

---------

૨૩૪
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૧૪૬ ી મધુભાઇ ીવા તવ (વાઘોડીયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૧) હા,

.

(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં વડોદરા
(૨) ૭૭૪૪
શહે રમાં કે ટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ
છે ?
---------
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૨૩૫
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૧૪ ડૉ. આશાબેન પટે લ ( ઝા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) કુ લ ૪૬૯ તળાવો ડા કરે લ છે .
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
કે ટલો ખચ થયો?
વષવાર થયેલ ખચ (
તાલુકો
૨૦૧૮
ચાણ મા
૪૦.૧૧
હારીજ
૨૬.૭૦
સમી
૬૮.૧૨
શંખે ર
૬૮.૯૮
પાટણ
૪૨.૩૧
સર વતી
૨૪.૯૯
રાધનપુર
૨૬.૦૦
સાંતલપુર
૫૦.૯૧
િસ ધપુર
૧૫.૭૨
કુ લ.
૩૬૩.૮૪
---------

।.લાખમાં)
૨૦૧૯
૬૬.૯૧
૪૩.૫૯
૯૦.૬૨
૩૭.૪૮
૪૯.૪૩
૯૦.૨૬
૯.૫૨
૫૩.૨૭
૧૨.૬૦
૪૫૩.૬૮

૨૩૬
એફ.એસ.એલ. ારા નકલી નોટોના કે સોનું પૃ થકરણ
* ૨૭૨૯૩ ી ધન ભાઇ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
(૧) હા, .
એફ.એસ.એલ. ારા નકલી ચલણી નોટોને લગતા કે સોનું
પૃ થકરણ કરવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
(૨) રા યની એફ.એસ.એલ.
ારા તા.૩૧-૧૨બે વષમાં એફ.એસ.એલ. ારા આ કારના કે ટલા કે સોનું
૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં નકલી ચલણી નોટોને
પૃ થકરણ કરવામાં આવેલ છે ?
લગતાં કુ લ-૯૪ કે સોના ૫૪૨૨ નમૂનાઓનું પૃ થકરણ
કરવામાં આવેલ છે .
---------

૨૩૭

રાજકોટ અને પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૨૮૯ ી નૌશાદ સોલંકી (દસાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રાજકોટ અને
(૧) રાજકોટ - ૭૪૦૨૯ હે ટર
પોરબંદર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
પોરબંદર - ૧૬૮૧૨ હે ટર
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------
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૨૩૮
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૨૩૯
ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં અ તન ટે કનોલો વસાવવા બાબત
* ૨૭૨૮૩ ી બાબુભાઇ પટે લ (દસ ોઇ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
(૧) હા,
સાયબર ાઇમના ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક સાય સ
લેબોરે ટરીમાં અ તન ટે કનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે કે
કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાયબર ાઈમના
બે વષમાં સાયબર ાઈમના ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક
ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં નીચે
સાય સ લેબોરે ટરીમાં કયા કારની અ તન ટે કનોલો ઓ
મુજબની અ તન કારની ટે કનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ
વસાવવામાં આવેલ છે ?
છે .
(૧) ડે મેજ થયેલ મોબાઈલ ફોનમાંથી ડે ટા મેળવવા માટે ની
આધુિનક ટે કનોલો
(૨) પાસવડ રીકવરી માટે ની ટે કનોલો
(૩)

ટોકર સીને લગતાં ગુ હાના ઉકે લ માટે ની ટે કનોલો

(૪) મોબાઈલ ફોનના પૃ થકરણ માટે ની સી ટમ
(૫) િવિવધ કારના કો યુટર ટોરે જ ઉપકરણનું પૃ થકરણ
કરવા માટે ની ટે કનોલો
(૬) વીડીઓ તેમજ ઇમેજ એ હે સમે ટ સી ટમ
---------

૨૪૦
અમદાવાદ શહે ર અને િજ ા માટે હોમગાડઝ જવાનોની મંજૂર જ યાઓ
* ૨૭૯૫૦ ી ઇમરાન ખેડાવાલા (જમાલપુર-ખા ડયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) અને (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મા હતી
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ અમદાવાદ શહે ર
નીચે મુજબ છે .
અને િજ ા માટે કે ટલા હોમગાડઝ જવાનોની જ યાઓ મંજુર
કરે લ છે , અને
(૨) ઉ ત િ થિતએ કે ટલા હોમગાડઝ જવાનોની જ યા
ભરાયેલી છે , અને કે ટલી ખાલી છે ?

મ

િજ ો

૧ અમદાવાદ શહે ર
૨ અમદાવાદ ા ય
---------

મંજૂર
જ યા
૭૦૬૮
૧૧૮૪

ભરે લ
જ યા
૬૬૦૭
૮૧૬

ખાલી
જ યા
૪૬૧
૩૬૮
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૨૪૧
પાટણ િજ ામાં તળાવો ડા કરવા બાબત
* ૨૭૧૧૫ ી અજમલ ઠાકોર (ખેરાલુ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) પાટણ િજ ામાં સરકારની િવિવધ યોજના હે ઠળ
(૧) કુ લ ૪૬૯ તળાવો ડા કરે લ છે .
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં કે ટલા
તળાવો ડા કરવામાં આ યા, અને
(૨) ઉ ત તળાવો ડા કરવામાં વષવાર તાલુકાવાર
(૨)
કે ટલો ખચ થયો?
વષવાર થયેલ ખચ (
તાલુકો
૨૦૧૮
ચાણ મા
૪૦.૧૧
હારીજ
૨૬.૭૦
સમી
૬૮.૧૨
શંખે ર
૬૮.૯૮
પાટણ
૪૨.૩૧
સર વતી
૨૪.૯૯
રાધનપુર
૨૬.૦૦
સાંતલપુર
૫૦.૯૧
િસ ધપુર
૧૫.૭૨
કુ લ
૩૬૩.૮૪
---------

ા.લાખમાં)
૨૦૧૯
૬૬.૯૧
૪૩.૫૯
૯૦.૬૨
૩૭.૪૮
૪૯.૪૩
૯૦.૨૬
૯.૫૨
૫૩.૨૭
૧૨.૬૦
૪૫૩.૬૮

૨૪૨
દેવભૂિમ- ારકા િજ ામાં ભૂ તરશા ી કચેરીમાં સંવગવાર મંજૂર મહે કમ
* ૨૮૩૧૭ ી િવ મભાઈ માડમ (ખંભાિળયા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દેવભૂિમ(૧)
ારકા િજ ામાં ભૂ તર િવ ાન અને ખનીજ ખાતાની તાબા
સંવગનું નામ
મંજૂર મહે કમ
હે ઠળની કચેરીમાં સંવગવાર મંજૂર મહે કમ કે ટલું છે ,
ભૂ તરશા ી, વગ-૧
૦૧
મદદનીશ ભૂ તરશા ી, વગ-૨
૦૨
રોય ટી ઈ સપે ટર, વગ-૩
૦૨
માઈ સ સુપરવાઈઝર, વગ-૩
૦૪
સવયર, વગ-૩
૦૧
સીનીયર લાક, વગ-૩
૦૩
જુ નીયર લાક, વગ-૩
૦૫
ડાયવર, વગ-૩
૦૩
પટાવાળા, વગ-૪
૦૧
કુ લ
૨૨
(૨) તે અ વયે સંવગવાર કે ટલી જ યાઓ ભરે લી અને
(૨)
સંવગનું નામ
ભરાયેલ
ખાલી
યારથી ખાલી છે ?
કે ટલી જ યાઓ કે ટલા સમયથી ખાલી છે , અને
ભૂ તરશા ી, વગ-૧
મદદનીશ ભૂ તરશા ી,
વગ-૨
રોય ટી ઈ સપે ટર,
વગ-૩

જ યા
૦૧
૦૦

જ યા
૦૦
૦૨

૦૨

૦૦

૦૨ જ યા
તા.૧૩-૦૩-૧૮
-
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માઈ સ સુપરવાઈઝર,
વગ-૩

૦૦

૦૪

સવયર, વગ-૩

૦૦

૦૧

સીનીયર લાક, વગ-૩

૦૨

૦૧

જુ નીયર લાક, વગ-૩

૦૩

૦૨

ડાયવર, વગ-૩

૦૦

૦૩

પટાવાળા, વગ-૪

૦૦

૦૧

૦૮

૧૪

કુ લ

(૩) ઉ ત ખાલી જ યાઓ
આવશે?

૦૨ જ યા
તા.૩૧-૦૩-૧૫ તથા
૦૨ જ યા
તા.૨૨-૦૯-૧૭
૦૧ જ યા
તા.૩૧-૦૩-૧૫
૦૧ જ યા
તા.૨૨-૦૯-૧૭
૦૧ જ યા
તા.૩૧-૦૩-૧૫
૦૧ જ યા
તા.૨૨-૦૯-૧૭
૦૧ જ યા
તા.૨૨-૦૯-૧૭
૦૨ જ યા
તા.૦૭-૦૮-૧૯
૦૧ જ યા
તા.૦૭-૦૨-૧૭

યાં સુધીમાં ભરવામાં

(૩) વગ-૨ સંવગની ભરતી ગુજરાત હે ર સેવા આયોગ,
ગાંધીનગર તથા વગ-૩ સંવગની ભરતી ગુજરાત ગૌણ સેવા
પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ારા પસંદગી યા હે ઠળ છે .
બઢતીથી ભરવાની જ યાઓ માટે
યા ચાલુમાં છે .
ડાઈવર, વગ-૩ તથા વગ-૪ની જ યાઓ આઉટસોિસગથી
ભરવામાં આવેલ છે .
---------

૨૪૩
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે મહીસાગર અને સુરત િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૭૪ ી અ તિસંહ ચૌહાણ (બાલાિસનોર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં મહીસાગર અને સુરત િજ ામાં
મહીસાગર અને સુરત િજ ામાં કોઈ ઈસમોને દંડ/સ કરવામાં
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
આવેલ નથી.
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઈ સાધનો મહીસાગર
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
અને સુરત િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૨૪૪
ધોલેરા સરમાં ઉ ોગો થાપવા એમ.ઓ.યુ.
* ૨૮૨૮૭ ી રાજશ
ે કુ માર ગો હલ (ધંધકુ ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ધોલેરા સરમાં
(૧) ૪ એમ.ઓ.યુ.
કે ટલા ઉ ોગો થાપવા માટે એમ.ઓ.યુ. થયેલા છે ,
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(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલા ઉ ોગો કાયરત થયા,
(૨), (૩) અને (૪)
(૩) કે ટલા ઉ ોગો થાપવાની કામગીરી ગિતમાં છે ,
ઉ ત િ થિતએ ધોલેરા સરમાં મે.ટાટા કે િમક સ લી.,
અને
મે.ટોરે ટ પાવર લી., અને મે. હ દુ તાન પેટોિલયમ કોપ રે શન
(૪) તે યાં સુધીમાં પૂણ કરવામાં આવશે?
લી.ની કામગીરી ગિતમાં છે .
---------

૨૪૫
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૬ ીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૧) કુ લ ૩૮૦ રહે ણાંક મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં
િ થિતએ પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ રહે ણાંકના કે ટલા
આ યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨) . ૭૦૭૯.૪૬ લાખ
---------

૨૪૬
મહા મા મં દર ગાંધીનગર ખાતે કાય મ
* ૨૮૨૮૩ ી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
વષવાર મહા મા મં દર ગાંધીનગર ખાતે કે ટલા કાય મો રા ય
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સરકાર, કે ટલા કે સરકાર અને કે ટલા ખાનગી યો યા,
દરિમયાન યો યેલ કાય મો
રા ય સરકાર
કે સરકાર
ખાનગી

(૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર કે ટલી રકમ રા ય સરકાર,
કે
સરકાર અને ખાનગી કાય મો અ વયે કે ટલી રકમ
વસુલવાની થાય છે ,

(૨)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
દરિમયાન વસુલવાની થતી રકમ

રા ય સરકાર
કે સરકાર
ખાનગી

(૩) ઉ ત િ થિતએ કોની પાસેથી કે ટલી રકમ
વસુલવાની બાકી છે , અને

૨૨
૨૯

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
દરિમયાન યો યેલ કાય મો
૨૮
૩૪
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
દરિમયાન વસુલવાની થતી રકમ

.૧,૧૭,૧૯,૧૭૩/.૫,૦૦,૦૦,૧૯૮/-

.૧૨,૪૫,૯૭,૩૬૦/.૫,૫૦,૯૮,૫૯૯/-

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની
િ થિતએ વસુલવાની બાકી રકમ

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
િ થિતએ વસુલવાની બાકી રકમ

(૩)

રા ય સરકાર
કે સરકાર
ખાનગી

.૨૧,૮૮,૧૭૦/.૫,૧૭,૭૨૬/-

.૨૨,૬૧,૭૫૮/.૧,૬૩,૭૯૯/-

(૪) ઉ ત રકમ વસુલવાની બાકી રહે વાના કારણો શા છે
(૪) વસુલાત માટે જ રી પ યવહાર કરે લ છે અને શ ય
અને તે યાં સુધીમાં વસુલવામાં આવશે?
તેટલું વહે લું વસુલવાનું આયોજન છે .
---------

૨૪૭

ગરબાડા તાલુકામાં કે નાલ પર પુલ બનાવવાની કાયવાહી
* ૨૮૫૬૬ ીમતી ચં ીકાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ાના
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ દાહોદ િજ ાના
ગરબાડા તાલુકાના પાંચવાડા- ંબુઆ રોડ ઉપર પાટાડું ગરી
ગરબાડા તાલુકાના પાંચવાડા- ંબુઆ રોડ ઉપર પાટાડું ગરી
કે નાલ પર પુલ બનાવવાની કાયવાહી કયા તબ ે છે , અને
કે નાલ પર પુલ હયાત હોઈ, કોઈ કાયવાહી કરવાની રહે તી નથી.
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(૨) ઉ ત પુલ યાં સુધીમાં કે ટલા ખચ બનાવવામાં
(૨)
આવશે?
---------

ઉપિ થત થતો નથી.

૨૪૮
બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં પકડાયેલ દા નો જ થો
* ૨૮૨૩૬ ી ગુલાબિસંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) પ ક-૧
વષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ િજ ામાં િજ ાવાર કયા
કારનો, કે ટલી િકંમતનો, કે ટલો દા નો જ થો ઝડપાયો,
(૨) તે પૈકી િજ ાવાર કે ટલા આરોપીઓ પકડાયેલ છે
(૨) પ ક-૨
અને કે ટલા પકડવાના બાકી છે , અને
(૩) ઉ ત બાકી આરોપીઓને પકડવા શાં પગલાં
(૩) આરોપીઓના રહે ણાંક સરનામે, િમ વતુળ, સગા
લેવામાં આ યા?
સંબંધી તથા મળી આવવાની સંભિવત જ યાઓએ તપાસ
તજવીજ કરાવેલ છે . આરોપીઓની કોલ ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ
કરાવેલ છે . આરોપીઓ િવ સી.આર.પી.સી. હે ઠળ કાયવાહી
કરવામાં આવેલ છે .
પ
િજ ા

બનાસકાંઠા
પાટણ
િજ ા

બનાસકાંઠા
પાટણ

દેશી દા ની
કં મત
( િપયા)
૫,૫૩,૩૨૦
૧,૯૦,૨૭૦
દેશી દા ની
કં મત
( િપયા)
૬,૩૭,૧૨૦
૩,૫૩,૦૮૦

ક-૧

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
દેશી દા
િવદેશી દા ની
િવદેશી દા
(લીટર)
કં મત ( િપયા)
(બોટલ)

િબયરની કં મત
( િપયા)

િબયર
(બોટલ)

૨૭,૬૬૬
૧૧,૪૫,૨૧,૯૮૪ ૬,૬૭,૦૬૫
૯,૫૧૪
૧,૬૯,૨૭,૨૩૦
૮૮,૪૧૩
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
દેશી દા
િવદેશી દા ની
િવદેશી દા
(લીટર)
કં મત ( િપયા)
(બોટલ)

૭૪,૨૦,૭૦૦
૧૧,૫૮,૭૦૦

૭૪,૨૦૭
૯,૬૬૫

િબયરની કં મત
( િપયા)

િબયર
(બોટલ)

૩૧,૮૫૬
૧૭,૬૫૪

૮૦,૯૪,૪૦૦
૧,૯૯,૪૩૭

૮૦,૯૪૪
૨,૨૬૮

૧૦,૬૬,૭૦,૪૬૦
૧,૪૫,૯૨,૩૨૩
પ

િજ ા
બનાસકાંઠા
પાટણ

૫,૩૬,૩૩૨
૧,૦૮,૪૯૯

ક-૨

પકડાયેલ
૯,૩૪૮
૪,૩૫૩
---------

પકડવાના બાકી
૪૫૩
૭૭

૨૪૯
ભ ચ અને સુરત િજ ામાં જુ ગાર રમતા ઈસમો
* ૨૮૩૯૮ ી સંજયભાઈ સોલંકી (જબ
ં ુસર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
વષવાર ભ ચ અને સુરત િજ ામાં િજ ાવાર જુ ગાર રમતા
કે ટલા ઈસમોને પકડવામાં આ યા,

(૧) પ ક-૧ મુજબ.
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
પકડાયેલ ઈસમો
ભ ચ
૧૯૦૦
સુરત શહે ર
૪૫૪૨
સુરત ા ય
૬૩૭
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
પકડાયેલ ઈસમો
ભ ચ
૨૧૦૦
સુરત શહે ર
૪૮૩૬
સુરત ા ય
૧૦૭૧
(૨) તે અ વયે ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર કે ટલા
(૨) પ ક-૨ મુજબ.
મોબાઈલ અને કે ટલા વાહનો જ કરવામાં આ યા, અને
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
જ કરે લ મોબાઈલ જ કરે લ વાહનો
ભ ચ
૫૨૯
૯૫
સુરત શહે ર
૧૬૫૭
૧૫૦
સુરત ા ય
૨૦૮
૬૭
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
જ કરે લ મોબાઈલ જ કરે લ વાહનો
ભ ચ
૫૭૦
૮૪
સુરત શહે ર
૧૩૪૮
૧૬૯
સુરત ા ય
૫૨૨
૧૩૨
(૩) ઉ ત પકડવામાં આવેલ વાહનો અને મોબાઈલની
(૩) પ ક-૩ મુજબ.
કે ટલી િકંમત ઉ ત વષવાર, િજ ાવાર થાય છે ?
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
િજ ા
મોબાઈલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
ભ ચ
૧૪,૬૪,૪૮૫/- ૩૧,૨૬,૦૦૦/સુરત શહે ર
૭૨,૦૧,૯૦૦/- ૯૮,૨૩,૮૫૫/સુરત ા ય
૪,૬૯,૭૦૦/૭૯,૬૭,૦૦૦/તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
િજ ા
મોબાઈલની કં મત
વાહનોની કં મત
( િપયા)
( િપયા)
ભ ચ
૧૫,૨૯,૦૨૦/- ૭૩,૫૨,૦૦૦/સુરત શહે ર
૬૭,૩૨,૬૧૦/- ૧,૧૮,૪૦,૩૮૯/સુરત ા ય ૧૭,૧૪,૩૦૦/- ૭૩,૭૮,૦૦૦/---------

૨૫૦
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ, અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૨૭૫ ી લાખાભાઈ ભરવાડ (િવરમગામ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અમદાવાદ
(૧) ૩,૪૧,૬૫૮ હે ટર.
અને ગાંધીનગર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) વષ ૨૦૧૮માં ૯૫૮૬ હે ટર અને વષ ૨૦૧૯માં
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
૬૪૪૧ હે ટર િવ તારનો વધારો થયેલ છે તથા ૧૬૫૭ હે ટર
િવ તારનો ઘટાડો થયેલ છે .
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(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
કારણો શું છે ?

(૩) સાણંદ શાખા નહે રની ઝોલાપુર િવશાખા નહે રની
ખોરજ-૧, ૨ અને ૩ શાખા નહે રોનો કુ લ ૧૬૫૭ હે ટર
િવ તારનો આઈડીસી, સાણંદમાં સમાવેશ થવાથી કમા ડ
એરીયામાં ઘટાડો થયેલ છે .
---------

૨૫૧
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૬૦ ી ઋિષકે શ પટે લ (િવસનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની સુર ા
(૧) હા, .
સેતુ યોજના અંતગત મહીલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨) ૧૦૨૫૪
મહે સાણા િજ ામાં કે ટલી મહીલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં
આવેલ છે ?
---------

૨૫૨
હ રાથી મુંબઈ વ ચે પેસે જર ુ ઝ સિવસ માટે ની મંજુરી
* ૨૪૬૮૮ ી યાસુ ીન શેખ (દ રયાપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (બંદરો) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
રા યમાં
(૧) તા.૧૩-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ સૈ ધાંિતક મંજૂરી
વાસનને વેગ આપવા હ રાથી મુંબઈ વ ચે પેસે જર ુ ઝ
આપવામાં આવેલ છે .
સિવસ માટે ની સૈ ધાંિતક મંજુરી યારે આપવામાં આવી, અને
(૨) ઉ ત પેસે જર ુ ઝ સિવસ કઈ એજ સી ારા
(૨) મે.એસ.એસ.આર. મરીન સિવસ મુંબઈ ારા
યારથી શ કરવામાં આવશે?
તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૯થી શ કરવામાં આવેલ છે .
---------

૨૫૩
માનનીય સ ય ીએ રા નામું આપતા

રદ કરે લ છે .

---------

૨૫૪
અરવ ી િજ ામાં કે નાલ ઓળંગવા પુલીયા મૂકવા બાબત
* ૨૪૪૭૩ ી જશુભાઇ પટે લ (બાયડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ અરવ ી
(૧) ના,
િજ ામાં વા ક યોજનાની કે નાલ યાંથી પસાર થાય તે ર તા
પર કે નાલ ઓળંગવા માટે પુલીયા મૂકવામાં આવેલ નથી તે
હકીકત સાચી છે ,
(૨)
હા, તો તેના કારણો શા છે , અને
(૨)
ઉપિ થત થતો નથી.
(૩) યાં સુધીમાં કે નાલ ોિસંગ પર પુલીયા/િ જ
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
બનાવવામાં આવશે?
---------
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૨૫૫
એમએસએમઇ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હે ઠળ અર ઓ
* ૨૯૫૯૩ ી મહે શકુ માર પટે લ (પાલનપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) ૨૭ અર ઓ
બનાસકાંઠા િજ ામાં માઇ ો મોલ એ ડ મી ડયમ
એ ટર ાઇઝ એકમોને ગુણવ ા સુધારણા યોજના હે ઠળ કે ટલા
એકમોની અર ઓ મળી,
(૨) ઉ ત િ થિતએ તે પૈકી કે ટલી અર ઓ
(૨) ૨૭ અર ઓ
તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ મંજૂર કરવામાં આવી,
(૩) કે ટલી અર ઓ નામંજૂર કરવામાં આવી અને તેના
(૩) કોઇપણ અર નામંજુર કરવામાં આવી નથી.
શાં કારણો છે , અને
(૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધી મંજૂર કરી
(૪) કોઇપણ અર પડતર નથી.
સહાય ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
---------

૨૫૬
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ િવભાગ માટે રહે ણાંકના મકાનો
* ૨૭૧૫૭ ી સી.કે .રાઉલ (ગોધરા) : માનનીય પોલીસ હાઉસ ગ મં ી ી (રા યક ા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) વષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ
(૧) કુ લ-૩૮૦ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાથ
પંચમહાલ િજ ામાં પોલીસ રહે ણાંકના કે ટલા મકાનોનું
ધરવામાં આ યું.
બાંધકામ હાથ ધરવામાં આ યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચ થનાર છે ?
(૨) .૭૦૭૯.૪૬ લાખ
---------

૨૫૭
ગીર-સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં આ મહ યાનો યાસ
* ૨૮૩૩૨ ી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વષવાર ગીર-સોમનાથ અને મનગર િજ ામાં િજ ાવાર કુ લ
િજ ા
આ મહ યા
આ મહ યાના યાસ
કે ટલા નાગ રકોએ આ મહ યા કરી અને કે ટલાએ આ મહ યાનો
ગીર-સોમનાથ
૧૦૯
૯૩
યાસ કય ,
મનગર
૨૯૪
૨૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

(૨) ઉ ત બનાવો અ વયે િજ ાવાર કે ટલા ગુના પોલીસ
દફતરે ન ધાયા, અને

િજ ા
આ મહ યા
ગીર-સોમનાથ
૧૨૬
મનગર
૨૭૫
(૨)
િજ ા
ગીર-સોમનાથ
મનગર

આ મહ યાના યાસ
૮૬
૧૯૦
ન ધાયેલ ગુના
૦૭
૧૭
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(૩) િજ ાવાર ન ધાયેલ ગુનાઓ પૈકી કે ટલા ગુનાઓ
(૩) તમામ
ઉકે લાયા?
---------

૨૫૮
ખેડા અને છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૩૭૧ ી કાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ખેડા અને
છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
છોટાઉદેપુર િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ
યોજનાનો કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
યોજનાઓનો કમા ડ એરીયા નીચે મુજબ છે .
કમા ડ એ રયા (હે ટરમાં)
ખેડા
છોટાઉદેપુર
૧૪૮૮૬૧
૬૮૫૦૬
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) કોઇ વધારો-ઘટાડો થયેલ નથી.
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
(૩) ઉ ત કમા ડ એ રયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------

૨૫૯
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૬૪ ી ઇ
તિસંહ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં ભંગ ખેડા અને પંચમહાલ
ખેડા અને પંચમહાલ િજ ામાં કોઇ ઈસમોને દંડ/સ કરવામાં
િજ ામાં િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં
આવેલ નથી.
આ યો અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી,
અને
(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઇ સાધનો ખેડા અને
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
પંચમહાલ િજ ામાં જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૨૬૦
ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં અ તન ટે કનોલો વસાવવા બાબત
* ૨૭૨૮૧ ી રાજે િસંહ ચાવડા ( હંમતનગર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યમાં સાયબર
(૧) હા,
ાઇમના ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં
અ તન ટે કનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨)
હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ સાયબર ાઈમના
બે વષમાં સાયબર ાઈમના ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક
ઉકે લ માટે રા યની ફોરે િ સક સાય સ લેબોરે ટરીમાં નીચે
સાય સ લેબોરે ટરીમાં કયા કારની અ તન ટે કનોલો ઓ
મુજબની અ તન કારની ટે કનોલો ઓ વસાવવામાં આવેલ
વસાવવામાં આવેલ છે ?
છે .
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(૧) ડે મેજ થયેલ મોબાઈલ ફોનમાંથી ડે ટા મેળવવા માટે ની
આધુિનક ટે કનોલો
(૨) પાસવડ રીકવરી માટે ની ટે કનોલો
(૩) ટોકર સીને લગતાં ગુ હાના ઉકે લ માટે ની ટે કનોલો
(૪) મોબાઈલ ફોનના પૃ થકરણ માટે ની સી ટમ
(૫) િવિવધ કારના કો યુટર ટોરે જ ઉપકરણનું પૃ થકરણ
કરવા માટે ની ટે કનોલો
(૬) વીડીઓ તેમજ ઇમેજ એ હે સમે ટ સી ટમ
---------

૨૬૧
છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં રા ય સરકાર હ તકના તળાવો
* ૨૭૭૬૦ ી મોહનિસંહ રાઠવા (છોટા-ઉદેપુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧) છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર જળ
વષવાર છોટાઉદેપુર અને નમદા િજ ામાં તાલુકાવાર રા ય
સંપિ િવભાગ (રા ય અને પંચાયત) હ તક નીચે મુજબના
સરકાર હ તકના કયા તળાવો આવેલ છે ,
તળાવો આવેલ છે .
િજ ો : છોટાઉદેપુર
અ.નં.
તાલુકો
તળાવની સં યા
૧
છોટાઉદેપુર
૫
૨
વાંટ
૧
૩
બોડે લી
૧
૪
પાવીજેતપુર
૪
૫
નસવાડી
૨
કુ લ
૧૩ (તેર)
િજ ો : નમદા
અ.નં.
તાલુકો
તળાવની સં યા
૧
ડે ડીયાપાડા
૧
કુ લ
૧ (એક)
(૨) ઉ ત તાલુકાવાર તળાવની પાળો અને કે નાલોના
(૨)
મજબુતીકરણ માટે વષવાર કે ટલી રકમનો ખચ કરવામાં આવેલ
િજ ો : છોટાઉદેપુર
છે ,
અ.નં.
તાલુકો
ખચની િવગતો ( . લાખમાં)
વષ-૨૦૧૮
વષ-૨૦૧૯
૧
છોટાઉદેપુર
૩.૪૬
૦
૨
વાંટ
૬.૭૫
૦
૩
પાવીજેતપુર
૭૯.૭૧
૦
૪
નસવાડી
૫.૨૬
૪.૭૪
કુ લ
૯૫.૧૮
૪.૭૪
નમદા િજ ામાં છે ા બે વષમાં કોઇ ખચ કરવામાં આવેલ નથી.
(૩) ઉ ત િ થિતએ ઉ ત તળાવો ારા કે ટલા
(૩) છોટાઉદેપુર િજ ામાં વષ-૨૦૧૮ માં ૧૬૯.૦૬
િવ તારમાં િસંચાઈ કરવામાં આવે છે , અને
હે ટર અને વષ-૨૦૧૯ માં ૧૮૦.૦૦ હે ટર તથા નમદા
િજ ામાં વષ-૨૦૧૮ માં ૧૦ હે ટર િવ તારમાં િસંચાઇ
કરવામાં આવેલ છે .
(૪) પૂણ મતાએ િસંચાઈ થાય છે તે માટે શી કાયવાહી
(૪) પૂણ મતાએ િસંચાઈ થાય તે માટે નાણાંકીય
કરી?
ઉપલ ધતા અનુસાર કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
---------
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૨૬૨
સુર ા સેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
* ૨૭૨૭૮ ી રમણભાઈ પટે લ (િવ પુર) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ રા યની
સુર ાસેતુ યોજના અંતગત મ હલાઓને વર ણ માટે તાલીમ
આપવામાં આવે છે કે કે મ, અને

(૧) હા,

.

(૨)
હા, તો ઉ ત િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૨) ૧૦૨૫૪
મહે સાણા િજ ામાં કે ટલી મ હલાઓને આવી તાલીમ આપવામાં
આવેલ છે ?
---------

૨૬૩
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં ઈસમોને દંડ/સ
* ૨૮૩૬૨ ી પુનમભાઈ પરમાર (સો

ા) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ

(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની િ થિતએ ગુજરાત િસંચાઈ
અને પાણી િનકાલ યવ થા કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના
ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં
િજ ાવાર કે ટલા ઈસમોને કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આ યો
અને કે ટલા ઈસમોને કે ટલી કે દની સ કરવામાં આવી, અને

(૧) ગુજરાત િસંચાઈ અને પાણી િનકાલ યવ થા
કાયદાની કલમ ૩૭ અને ૩૮ના ભંગ અ વયે છે ા છ માસમાં
આણંદ અને ભ ચ િજ ામાં કોઇ પણ ઈસમોને દંડ/સ
કરવામાં આવેલ નથી.

(૨) તે અ વયે ઉ ત િજ ાવાર પાણી ખચવા માટે
(૨) પાણી ખચવા માટે વપરાતા કોઈ સાધનો આણંદ
વપરાતા કે ટલા સાધનો જ કરવામાં આ યા?
અને ભ ચ િજ ામાંથી જ કરવામાં આવેલ નથી.
---------

૨૬૪
એમએસએમઈ એકમોની ગુણવ ા સુધારણા યોજના હે ઠળ અર ઓ
* ૨૯૫૯૦ ી તાપ દૂધાત (સાવરકું ડલા) : માનનીય મુ યમં ી ી (ઉ ોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
અમરે લી િજ ામાં માઇ ો મોલ એ ડ મીડીયમ એ ટર ાઇઝ
એકમોને ગુણવ ા સુધારણા યોજના હે ઠળ કે ટલા એકમોની
અર ઓ મળી,

(૧) ૧૭૧ અર ઓ

(૨) ઉ ત અર ઓ પૈકી કે ટલી અર ઓ તા.૩૧-૧૨૦૨૦ની િ થિતએ મંજૂર કરવામાં આવી,

(૨) ૧૭૦ અર ઓ

(૩) કે ટલી અર ઓ નામંજૂર કરવામાં આવી અને તેના
શાં કારણો છે , અને

(૩) અર

નામંજૂર કરવામાં આવી નથી.

(૪) બાકીની તમામ અર ઓ યાં સુધી મંજૂર કરી
(૪) એક બાકી અર કાયવાહીમાં છે .
સહાય ચૂકવવામાં આવનાર છે ?
---------

103

૨૬૫
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં દિલતો પર અ યાચારના બનાવો
* ૨૫૨૯૦ ી િવણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુ યમં ી ી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ છે ા બે વષમાં
(૧)
મનગર અને રાજકોટ િજ ામાં િજ ાવાર દિલતોના ખુન,
િજ ા
ખુન
અ યાચાર
બળા કાર
િતર કાર, આભડછે ટ, મં દરમાં વેશબંધી, અ યાચાર, દિલત
મનગર
૨
૭૧
૭
મ હલાઓ પર બળા કારના કે ટલા બનાવો બ યા,
રાજકોટ શહે ર
૦૧
૬૫
૧૨
રાજકોટ ા ય
૦૮
૧૨૭
૧૩
િતર કાર, આભડછે ટ અને મં દરમાં વેશબંધીનો એકપણ
બનાવ બનેલ નથી.
(૨) ઉ ત બનાવો પૈકી કે ટલા બનાવો ઉકે લાયા અને
(૨) ઉ ત તમામ બનાવો ઉકે લાયા છે .
કે ટલા બનાવો ઉકે લવાના બાકી છે , અને
(૩) દિલતો સાથે બનતા બનાવોમાં તુરત કાયવાહી થાય
(૩) તુરંત જ કાયદેસરની કાયવાહી હાથ ધરવામાં આવે
તે માટે શું કાયવાહી કરવામાં આવી?
છે .
---------

૨૬૬
ક છ અને મહે સાણા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઈ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
* ૨૮૨૩૦ ીમતી સંતોકબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય મુ યમં ી ી (જળસંપિ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .જવાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની િ થિતએ ક છ િજ ામાં
મહે સાણા િજ ામાં મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો
મોટી, મ યમ અને નાની િસંચાઇ યોજનાનો કમા ડ એરીયા
કમા ડ એરીયા કે ટલો છે ,
૧૦૧૭૮૫ હે ટર તેમજ મહે સાણા િજ ામાં ૬૫૫૩૭ હે ટર
કમા ડ એરીયા આવેલ છે .
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં વષવાર
(૨) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં છે ા બે વષમાં કોઈ
કે ટલો વધારો કે ઘટાડો થયો, અને
વધારો-ઘટાડો કરવામાં આવેલ નથી.
(૩) ઉ ત કમા ડ એરીયામાં ઘટાડો થયો હોય તો તેના
(૩)
ઉપિ થત થતો નથી.
કારણો શું છે ?
---------
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