
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 
તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

ગુરૂિાર, ૨૫ મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 
જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 
(૧) માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી : સામાન્ય િકિિટ, ઉદ્યોગ, ગૃિ, શિેરી વિિાસ, બાંદરો, ખાણ-ખવનજ, માકિત પ્રસારણ, 

પેટર ોિેવમિલ્સ, ક્લાયમેટ ચેન્જ, આયોજન, સાયન્સ નન્ડ  ટેક્નોલોી, તમામ નીવતઓ અને 
િોઇ માંત્રીશ્રીઓને ન ફાળિેલ િોય તેિી તમામ બાબતો  

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યિક્ષા)(સ્િતાંત્ર િિાલો) 

: પોલીસ િાઉસીંગ, બોડ ડર વસક્યુકરટી, સીિીલ ડ ીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષિ દળ, જલે,  
નશાબાંધી આબિારી, સ્િૈવછિિ સાંસ્થાઓનુાં સાંિલન, વબન વનિાસી ગુજરાતી પ્રભાગ, 
પ્રોટોિૉલ 

૧ 
િછિ અને જામનગર વજલ્લામાાં મરીન પોલીસ સ્ટેશનિાર માંજૂર મિેિમ 

* ૧૯૬૪૬ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 
જામનગર સ્જલ્લામાાં મરીન પોલીસ થટેશનવાર સાંવગગવાર માંજૂર 
મહેકમ કેટલુાં છે,    

  (૧) અને  (૨) સામેલ પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી સાંવગગવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરેલી અને કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયિી ખાલી છે, અને  

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે  

  (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીના ાાે ે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીિી અને બઢતીના ાાે ે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીિી ભરવા અાંગેની સ્નયત પ્રક્રીયા હાિ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાાં આવતી હોય છે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાની 
અને ભરવાની પ્રક્રીયા સતત ચાલતી પ્રક્રીયા છે. આિી, આ 
જગ્યાઓ ભરવા બાબતે ચોક્કસ સમયમયાગદા સ્નયત કરી 
શકાય નહહ.  

પત્રિ-અ 

ક્રમ મરીન પોલીસ 
સ્ટેશન 

સાંિગડ માંજૂર 
મિેિમ 

િાજર  ખાલી ખાલી જગ્યાઓ પૈિી િેટલા 
સમયથી જગ્યા ખાલી િે 

૧ 

મુાંન્દ્રા (કચ્છ) 

સ્બન હસ્િયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૨ સ્બન હસ્િયારી આસીથટન્દ્ટ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૫ ૦૩ ૦૨ ત્રણ માસિી 

૩ સ્બન હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૫ ૦૫ ૦૦ - 

૪ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૩ ૦૮ ૦૫ છ માસિી 

૫ હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૩ ૦૩ ૦૦ - 

૬ હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૦ ૦૦ ૧૦ ૧૨ માસિી 

૧ 

જખૌ (કચ્છ) 

સ્બન હસ્િયારી પોલીસ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૨ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૧(એક) જગ્યા પ માસિી 

તિા ૧(એક) જગ્યા એક 
વર્ગ અને સાત માસિી 

ખાલી છે 

૩ સ્બન હસ્િયારી આસીથટન્દ્ટ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૫ ૦૩ ૦૨ છ માસિી 

૪ સ્બન હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૩ ૦૩ ૦૦ - 

૫ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૨૦ ૧૮ ૦૨ ત્રણ માસિી 
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ક્રમ મરીન પોલીસ 
સ્ટેશન 

સાંિગડ માંજૂર 
મિેિમ 

િાજર  ખાલી ખાલી જગ્યાઓ પૈિી િેટલા 
સમયથી જગ્યા ખાલી િે 

૬ હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૨ ૦૧ ૦૧ છ માસિી 

૭ હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૫ ૦૩ ૧૨ ૧૨ માસિી 

૮ ડર ાઇવર ૦૨ ૦૨ ૦૦ - 

૧ 

માાંડવી (કચ્છ) 

સ્બન હસ્િયારી પોલીસ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૧ ૦૦ ૦૧ ત્રણ માસિી 

૨ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૨ ૦૧ ૦૧ છ માસિી 

૩ સ્બન હસ્િયારી આસીથટન્દ્ટ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૫ ૦૪ ૦૧ છ માસિી 

૪ સ્બન હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૩ ૦૨ ૦૧ ત્રણ માસિી 

૫ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૨૦ ૧૪ ૦૬ ૧૨ માસિી 

૬ હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ત્રણ માસિી 

૭ હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૫ ૦૧ ૧૪ છ માસિી 

૮ ડર ાઇવર ૦૨ ૦૧ ૦૧ ત્રણ માસિી 

૧ 

કાંડલા (કચ્છ) 

સ્બન હસ્િયારી પોલીસ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૨ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૪ ૦૨ ૦૨ ૧૨ માસિી 

૩ સ્બન હસ્િયારી આસીથટન્દ્ટ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૮ ૦૮ ૦૦ - 

૪ સ્બન હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૧૪ ૧૦ ૦૪ ૧૨ માસિી 

૫ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૪૧ ૨૫ ૧૬ ૧૨ માસિી 

૬ હસ્િયારી આસીથટન્દ્ટ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૭ હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૨ ૦૨ ૦૦ - 

૮ હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૮ ૦૨ ૧૬ ૧૨ માસિી 

૯ ડર ાઇવર ૦૨ ૦૨ ૦૦ - 

૧ 

બેડી 
(જામનગર) 

સ્બન હસ્િયારી પોલીસ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૧ ૦૧ ૦૦ - 

૨ સ્બન હસ્િયારી આસીથટન્દ્ટ સબ ઇન્દ્થપેક્ટર ૦૬ ૦૬ ૦૦ - 

૩ સ્બન હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૪ ૦૪ ૦૦ - 

૪ સ્બન હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૧ ૧૧ ૦૦ - 

૫ હસ્િયારી હેડ કોન્દ્થટેબલ ૦૪ ૦૪ ૦૦ - 

૬ હસ્િયારી પોલીસ કોન્દ્થટેબલ ૧૨ ૧૨ ૦૦ - 

--------- 
૨ 

મિીસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 
* ૧૯૭૦૧ શ્રી અીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
મહીસાગર અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના 
કેટલા બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા 
જાહેરાત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) 
વજલ્લો સમગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો 
મે. ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો 
મે. ટન 

મહીસાગર શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

પાંચમહાલ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૭ ૧૨,૬૧,૩૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે કઇ બાહ્ય એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ 

રૂ. લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી ૨.૩૭ 

એસ.બી.આઇ. કેસ્પટલ માકેટ્સ સ્લ. ૧૩.૬૩  
--------- 
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૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગેસ પાઇપલાઇન 

* ૧૮૨૮૯ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારાતે રાાંધણગેસ પહોંચાડવાની 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભાવનગર સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં ૧૯,૭૦૦િી વધુ ઘરોમાાં 
પાઇપલાઇન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
ગેસપાઇપલાઇન દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 
ભાવનગર જીલ્લામાાં ગેસ પાઇપલાઇન દ્વારા ભાવનગર તિા 
પાસ્લતાણા તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 

૪ 
ટેક્ષટાઇલ ઉદ્યોગમાાં ટફ સબસીડ ી  

* ૧૯૬૭૦ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ટેક્ષટાઇલ્સ 
ઉદ્યોગોમાાં ટા સબસીડી આપવામાાં આવે છે કે કેમ,  

  (૧) ના, જી. રાજ્ય સરકાર તરાિી આપવામાાં આવતી 
નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુરત શહેર અને સ્જલ્લામાાં 
આવેલ કેટલા સ્વવગસની સબસીડી ચુકવવાની બાકી છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) સબસીડી ચુકવવાના બાકી રહેવાના કારણો શા છે, 
અને બાકી સબસીડી ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૫ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૪ શ્રી િુબેરભાઈ ડ ીંડ ોર (સાંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૦૨ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોઇ એકમને સહાય ચુકવેલ નિી. 

--------- 

૬ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા ફાયર આર્મસડને લગતા િેસોનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૭૬૭ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય દ્વારા 
ાાયર આર્મસગને લગતા કેસોનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવે છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેટલા 
કેસોનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા વર્ગમાાં 

રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કુલ-
૫૨૭ કેસોના ૪૫૯૮ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૭ 
તાપી વજલ્લા પાંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઇન નઇડ ની રિમ 

* ૧૮૩૨૦ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડ 
તરીકે ાાે વવામાાં આવે છે, અને 

  (૧) કુલ રૂ.૨૨૪૭૬.૧૯ લાખ 

 (૨) ઉક્ત સમયગાે ામાાં તાપી સ્જલ્લા પાંચાયતમાાં ગ્રાન્દ્ટ 
ઇન એઇડની કુલ કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૧૨૮૯.૩૧ લાખ. 

--------- 

૮ 
િડ ોદરા ગ્રાર્મય વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૫૭ શ્રીમતી મવનષા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 
તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વડોદરા 
ગ્રાર્મય સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ૬૮૪૯ 

--------- 

૯ 
ભરૂચ અને નમડદા વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૭૧૯ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
ભરૂચ અને નમગદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા બ્લોક 
(ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  
વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો 
મે.ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

ભરૂચ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

નમગદા શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૮ ૨૪,૪૮,૦૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે કઇ બાહ્ય એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચુકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ ચુિિેલ રિમ રૂ.લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી  ૨.૩૧ 

પ્રાઇસ વોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી.  ૨.૪૬  
--------- 
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૧૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૨ શ્રી શાંભુી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૩૦૫ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૩૬ એકમોને રૂ.૧૨૧૯.૧૯ લાખની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૧૧ 
દામનગર નગરપાવલિા દ્વારા બગીચો બનાવ્યા િગર વબલો ચૂિિિા બાબત 

* ૧૯૬૬૭ શ્રી વિરીભાઈ ઠુર્મમર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાાં આવેલ દામનગર નગરપાસ્લકા દ્વારા બગીચો બનાવયા 
વગર જ સાંબાંસ્ધત એજન્દ્સીને બીલો ચુકવયા હોવાની હકીકતિી 
સરકાર વાકેા છે કે કેમ, 

  (૧) હાજી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત બગીચો બનાવવાની કામગીરીનો 
વકગ  ઓડગ ર ક્યારે, કઈ એજન્દ્સીને આપવામાાં આવેલ, 

  (૨) મારૂતી એન્દ્ટરપ્રાઈઝ, રાજકોટને તા.૦૩-૦૨-
૨૦૧૫ િી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરીમાાં ક્યા પ્રકારની કેટલી ગેરરીતી સામે 
આવી, 

  (૩) (૧) થિે  ાેરાાર 
  (૨) માંજુર િયેલ ટેન્દ્ડર મુજબની કામગીરી કરવામાાં 
  આવેલ નિી. 
  (૩) સ્નયમોનુસારની માંજુરી મેે વયા વગર 
એકથટર ા/એક્સેસ આઈટમોની કામગીરી કરી તેનુાં ચુકવણાં કરેલ 
છે. 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત ગેરરીસ્તમાાં કેટલી 
વયસ્ક્તઓની જવાબદારી નક્કી કરી શા પગલાાં લેવામાાં આવયા, 

અને 

  (૪) પ્રાદેસ્શક કસ્મશનરશ્રી, નગરપાસ્લકાઓ, 
ભાવનગરની કચેરી દ્વારા તપાસની કામગીરી ચાલુ હોઈ તપાસ 

પૂણગ િયેિી જવાબદારી નક્કી કરવામાાં આવશે. 
 (૫) ઉક્ત બાબતનો રીપોટગ  કોના ધ્વારા ક્યારે પ્રાદેસ્શક 
સ્નયામકને સોંપવામાાં આવેલ ? 

  (૫) કલેક્ટરશ્રી અમરેલી દ્વારા તા.૨૨-૦૬-૧૮ િી 
પ્રાદેસ્શક કસ્મશનરશ્રી, નગરપાસ્લકાઓની કચેરી, ભાવનગર 
ઝોનને હરપોટગ  સોંપવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૨ 

નફ.નસ.નલ. દ્વારા ફાયર આર્મસડને લગતા િેસોનુાં પૃથક્કરણ 
* ૧૮૭૧૭ શ્રી રાિેશભાઈ શાિ (એસ્લસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય દ્વારા 
ાાયર આર્મસગને લગતા કેસોનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવે છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા 
કેટલા કેસોનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કુલ-
૧,૧૮૯ કેસોના ૯,૩૯૧ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૩ 
રાજ્યના વજલ્લા મુખ્ય મથિો માટે સીસીટીિી લગાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૮૭૦૯ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના સ્જલ્લા મુખ્ય મિકો માટે 
સીસીટીવી લગાવવા અાંગે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેના મોનીટરીંગ માટે 
કોઈ વયવથિા કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત લગાવવામાાં 
આવનાર કેમેરાના મોનીટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા ખાતે કમાન્દ્ડ 
એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ 
રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િો-ઓપરેટીિ સોસાયટી બેંિ ધ્િારા િેતરપીંડ ીની ફકરયાદ 

* ૧૯૫૭૭  ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં કો.ઓપરેટીવ સોસાયટી બેંકો દ્વારા નાગહરકોને ઉંચા 
વયાજ આપવાની લાલચ આપી ગેરરીસ્તઓ કરવા બદલ કેટલી 
બેંકો સામે છેલ્લા બે વર્ગમાાં છેતરપીંડીની ાહરયાદો મે ી, અને 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત મે ેલ ાહરયાદો અાંગે શી કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૭ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજી મે ી, 

  (૧) ૨૦૦ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૮  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૩૪૧ એકમોને રૂ.૧૩૨૯.૫૮ લાખની સહાય 
ચુકવવામાાં આવી. 

--------- 



7 

૧૬ 
દાિોદ શિેર અને વજલ્લામાાં કિચક્રી િાિનોની ચોરી 

* ૧૯૩૪૨ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર દાહોદ શહેર અને સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા હરચક્રી 
વાહનોની ચોરી િઈ, 

  (૧)  
શિેર/તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

દાહોદ શહેર ૬૦ ૬૯ 

દાહોદ તાલુકા  
(શહેર સ્સવાય) 

૪૨ ૨૩ 

ગરબાડા ૩ ૪ 

ધાનપુર ૦ ૧ 

દેવગઢ બારીયા ૬ ૬ 

લીમખેડા ૧૨ ૧૩ 

સીંગવડ ૦ ૧ 

ઝાલોદ ૨૧ ૪૬ 

ાતેપુરા ૮ ૭ 

સાંજલેી ૨ ૩ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વાહનો અને વાહનચોર પકડાયા, 
અને 

  (૨) ૪૯ વાહનો અને ૫૪ વાહનચોરો પકડાયા. 

 (૩) હરચક્રી વાહનોની ચોરી િતી રોકવા સરકારે છેલ્લા બ ે
વર્ગમાાં શુાં કાયગવાહી કરી ? 

  (૩) સાથગુજ પ્રોજકેટ હેઠે  સી.સી.ટી.વી. કેમેરા 
લગાવવામાાં આવેલ છે તિા અવાર નવાર વાહન ચેકીંગ ડર ાઈવ 
રાખવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૭ 
નિસારી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૯ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 

એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૯૩ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) કુલ-૪૨ એકમોને કુલ રૂ.૩૩૭.૬૨ લાખની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૧૮ 
સુરત ગ્રાર્મય વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૬૩ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત તા.૩૦-
૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સુરત 
ગ્રાર્મય સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ૪૪૦૫ 

--------- 
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૧૯ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમને લગતા િેસોનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૭૧૮  શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમને લગતા કેસોનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા આ પ્રકારના કેટલા કેસોનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા તા. ૩૦-૦૪-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા 
સાયબર ક્રાઈમને લગતા કુલ-૧,૨૪૨ કેસોના ૩૪,૯૨૪ 
નમુનાનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦ 
ઝાલોદ તાલુિામાાં પ્રોિીબીશન નક્ટ િેઠળ નોંધાયેલ ગુનાઓ 

* ૧૯૭૦૩ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લાના 
ઝાલોદ તાલુકામાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠે  
કેટલા ગુનાઓ નોંધાયા, 

  (૧) ૧૨૧૮ 

 (૨) તે પૈકી એકિી વધુ વખત ઉક્ત ગુનાઓ નોંધાયા 
હોય તેવા કેટલા ગુનેગારો છે, અને 

  (૨) ૪૭ 

 (૩) વારાંવાર ગુનાખોરી કરતા આવા કેટલા ઈસમો સામે 
શા પગલાાં લીધાાં ? 

  (૩) તમામ સ્વરુધ્ધ કાયદેસરની કાયગવાહી હાિ ધરેલ છે 
તેમજ ૦૮ ઈસમો સ્વરુદ્ધ પ્રોહીબીશન-૯૩, ૨૨ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
તડીપાર અને ૧૭ ઈસમો સ્વરુદ્ધ પાસા હેઠે  અટકાયતી પગલાાં 
લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૧ 
જોડ ીયા અને ધ્રોલ તાલુિામાાં રેતી ચોરીના નોંધાયેલા િેસો 

* ૧૯૬૪૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડ ીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
સ્જલ્લાના જોડીયા અને ધ્રોલ તાલુકા સ્વથતારમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રેતી ચોરીના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧)  

િષડ તાલુિો િેસો 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

જોડીયા  ૩૯ 

ધ્રોલ  ૧૮ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

જોડીયા  ૬૦ 

ધ્રોલ  ૨૨ 

 િુલ  ૧૩૯ 
 

 (૨) રેતી ચોરી કરનાર કેટલા ઇસમો સામે શા પગલાાં 
લેવામાાં આવયા, અને 

  (૨)  
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િષડ તાલુિો િેસોની સાંખ્યા ઇસમોની સાંખ્યા લેિામાાં આિેલા પગલા 

દાંડ િીય િસુલાત દાંડ િીય 
િુિમ 

પોલીસ 
ફકરયાદ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

જોડીયા  ૩૯ ૩૯ ૩૯ શૂન્દ્ય  શૂન્દ્ય 

ધ્રોલ  ૧૮ ૨૦ ૧૫ ૦૨ ૦૧ 

૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

જોડીયા  ૬૦ ૬૦ ૫૮ ૦૨ શૂન્દ્ય  

ધ્રોલ  ૨૨ ૨૨ ૨૨ શૂન્દ્ય  શૂન્દ્ય 
 

 (૩) રેતી ચોરી અટકાવવા શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ?   (૩) સ્જલ્લા ખાણ ખનીજ કચેરીના અસ્ધકારી તેમજ ક્ષેસ્ત્રય 
કમગચારીઓની ટીમ દ્વારા સતત ઓસ્ચાંતી તપાસ હાિ ધરવામાાં 
આવે છે તેમજ ગેરકાયદેસર ખનન રોકવા આકસ્થમક હદવસ/ 

રાત્રી દરર્મયાન ચેકીંગ કરવામાાં આવે છે. તેમજ ડર ોન દ્વારા સવે 
કરી ખનીજ ચોરી કરતા ઇસમો સામે સ્નયમોનુસાર દાંડકીય 
કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૨૨ 

નફ.નસ.નલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઇમને લગતા િેસોનુાં પૃથક્કરણ 
* ૧૮૭૪૯ શ્રી ભુપેન્િભાઈ પટેલ (ઘાટલોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 

એા.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઇમને લગતા કેસોનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા આ પ્રકારના કેટલા કેસોનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ 
ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાયબર ક્રાઇમને લગતા કુલ-
૧,૨૪૨ કેસોના ૩૪,૯૨૪ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૨૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ીઆઇડ ીસી 

* ૧૯૫૮૦ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી જીઆઇડીસી આવેલી છે,  

  (૧)  
ડીસા  - ૧ 
પાલનપુર  - ૧ 
દાાંતા (અાંબાજી)  - ૧ 
કાાંકરેજ (સ્શહોરી)  - ૧ 
પાલનપુર (ચાંડીસર)  - ૧ 
દીયોદર  - ૧ 

 

 (૨) ત ે પૈકી તાલુકામાાં એક પણ ન હોય તેવા ક્યા 
તાલુકાઓ છે, અને 

  (૨) વડગામ, અમીરગઢ, ધાનેરા, દાાંતીવાડા, લાખણી, 
િરાદ, વાવ, સુઇગામ અને ભાભર. 

 (૩) એક પણ જીઆઇડીસી ન હોય તેવા તાલુકાઓમાાં 
જીઆઇડીસી ક્યાાં સુધીમાાં થિાપવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) ઔદ્યોસ્ગત વસાહત થિાપવા સરકારી પડતર જમીન 
એક જથ્િે ઉપલબ્ધ કરાવવા સ્જલ્લા કલેક્ટર પાસે સ્વગતો માાંગી 
છે. આવી જમીન ઉપલબ્ધ િયા બાદ સ્વચારણા કરી શકાશે. 

--------- 
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૨૪ 
પાંચ/િવમશનના બાિી અિેિાલો 

* ૧૯૫૫૬ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં બનતા બનાવો અાંગે તટથિ તપાસ માટે ગૃહ સ્વભાગ 
દ્વારા નીમાયેલ ક્યા પાંચ કે કસ્મશનના અહેવાલો સરકારને 
મે વાના બાકી છે,  

  (૧) માન. ન્દ્યાયમૂસ્તગ શ્રી કે.એ.પૂજ(સ્નવૃત) તપાસ પાંચ 

 (૨) ઉક્ત ક્યા પાંચ કે કસ્મશનની મુદ્દતમાાં કેટલી વખત 
કેટલા સમયનો વધારો કરવામાાં આવેલ છે,  

  (૨) માન. ન્દ્યાયમૂસ્તગ શ્રી કે.એ.પૂજ(સ્નવૃત) તપાસ પાંચ, 
ત્રણ વખત, ૧૮ માસ 

 (૩) ઉક્ત પાંચ કે કસ્મશનની મુદ્દતમાાં વધારો કરવાના 
કારણો શુાં છે, અને 

  (૩) (૧) વહીવટી પ્રશ્નો 
  (૨) તપાસ પાંચની માાંગણી 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પાંચ કે કસ્મશન સમયમયાગદામાાં 
તપાસ પૂણગ કરી અહેવાલ સુપ્રત કરે તે માટે સરકારે શુાં પગલાાં 
લીધા ? 

  (૪) વહીવટી પ્રશ્નો ઉકેલવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૫ 
િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૭ માાં નિા ઉદ્યોગો માટે નમ.ઓ.યુ. 

* ૧૯૫૯૩ શ્રી ચાંદની ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેથટમેન્દ્ટ 
સમીટ-૨૦૧૭ નવા ઉદ્યોગો માટે કેટલી રકમના એમ.ઓ.યુ. 
કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેથટસગ સમીટ-
૨૦૧૭ માાં સૂસ્ચત મૂડીરોકાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ત ે પૈકી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત 
કેટલા ઉદ્યોગો કેટલા મૂડીરોકાણ સાિે કાયાગસ્ન્દ્વત િયા ?  

  (૨) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્દ્વેથટસગ સમીટ-
૨૦૧૭ માાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ માંજુર િયેલ 
ઇન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઇન્દ્ટેન્દ્શન પૈકી કસ્મશન્દ્ડ િયેલ ૧૫,૨૮૯ 
પ્રોજકે્ટસમાાં રૂ.૩,૦૩,૩૧૬ કરોડનુાં મૂડીરોકાણ આવેલ છે. 
 મોસ્નટરીંગ સ્સથટમમાાં ઇન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઇન્દ્ટેન્દ્શન ાાઇલ કરનાર 
ઇન્દ્વેથટર દ્વારા રજૂ િતી માહહતીના આધારે મૂડીરોકાણની 
સ્વગતો અપડેટ િતી હોય છે. આિી જ્યારે માહીતી અપડેટ 
િયેલ હોય તે તારીખ મુજબની સ્વગતો હોય છે, જિેી  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ જ ેખરેખર મૂડીરોકાણ હોય 
તે સ્સથટમમાાં જોવા મે તુાં નિી, પરાંતુ જ ે તારીખે માહહતી 
અપડેટ િયેલ હોય તે તારીખની હોય છે. આિી કોઇ ચોક્કસ 
તારીખની સ્થિસ્તએ પ્રોજકે્ટોમાાં આવેલ મૂડીરોકાણની સ્વગતો 
ઉપલબ્ધ િતી નિી, જિેી સ્સથટમમાાં જ ેમૂડીરોકાણની સ્વગતો 
ઉપલબ્ધ િાય છે તેનાિી વધારે મૂડીરોકાણ હોઇ શકે. 

--------- 

૨૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૪ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી,  

  (૧) ૨૦૫૦ એકમોની 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 

વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૮૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૩૫૪  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ૧૮૪ એકમોને રૂ.૧૧૪૦.૦૦ લાખની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૨૭ 
નરી આાંખે ન જોઇ શિાતી િોય તેિી કફાંગરવપ્રન્ટને ઉપસાિિાની સિલત 

* ૧૮૮૧૭ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં દથતાવેજ ઉપરની નરી 
આાંખે જોઇ શકાતી ન હોય તેવી હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટને ઉપસાવવાની 
સવલત ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં કેવા પ્રકારની સવલત 
ઉપલબ્ધ છે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં આધુસ્નક િમગલ હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટ 
ડેવલોપરની સવલત ઉપલબ્ધ છે. 

--------- 

૨૮ 
દાિોદ વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૫૯ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 
તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં દાહોદ 
સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) ૭૩૯૬ 

--------- 

૨૯ 
નરી આાંખે ન જોઇ શિાય તેિી કફાંગરવપ્રન્ટને ઉપસાિિાની સિલત 

* ૧૮૭૩૩ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડ ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં દથતાવેજ ઉપરની નરી 
આાંખે જોઇ શકાતી ન હોય તેવી હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટને ઉપસાવવાની 

સવલત ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં કેવા પ્રકારની સવલત 
ઉપલબ્ધ છે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં આધુસ્નક િમગલ હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટ 
ડેવલોપરની સવલત ઉપલબ્ધ છે. 

--------- 
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૩૦ 
સાબરમતી કરિરફ્રન્ટ િાંપનીને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૯૬૧૫ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સાબરમતી 
હરવરફ્રન્દ્ટ કાંપનીની રચના કરવામાાં આવી છે તે હકીકત સાચી 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કાંપનીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્દ્ટ 
કે રકમ ાાે વવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા, જી. 

 (૩) જો હા, તો છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ગમાાં ઉક્ત કાંપનીને 

વર્ગવાર કેટલી રકમ ાાે વી ? 

  (૩) છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ગમાાં ઉક્ત કાંપનીને રકમ 

ાાે વવામાાં આવેલ નિી. 
--------- 

૩૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િાિન અિસ્માતના બનાિો 

* ૧૮૬૨૪ શ્રી ીજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર વાહન અકથમાતના કેટલા 
બનાવો બન્દ્યા હતા, 

  (૧) પત્રક- અ મુજબ 

 (૨) આ બનાવો માટેના કયા કારણો હતા, અને    (૨) પુરઝડપે અને બેદકરારીિી વાહન હાંકારવાના કારણે, 
વે ાાંકના કારણે તિા વાહન આગે  અચાનક કોઈ પ્રાણી આવી 
જવા જવેા કારણોસર. 

 (૩) આ અકથમાતનાાં બનાવો રોકવા શી કાયગવાહી 
કરવામાાં આવી? 

  (૩) અકથમાતના બનાવો રોકવા સારૂ પોલીસ સ્વભાગ 
દ્વારા અવાર નવાર વાહન ચેસ્કાંગ ડર ાઈવ રાખવામાાં આવે છે, પુર 
ઝડપે વાહન ચલાવનારાઓ સ્વરુધ્ધ ઈ.પી.કો.ક. ૨૭૯ મુજબ 
તેમજ અડચણ રૂપ વાહનો ઉભા રાખનારાઓ સ્વરુધ્ધ 
ઈ.પી.કો.ક. ૨૮૩ મુજબ કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત 
મોટર વાહન અસ્ધસ્નયમ ૧૯૮૮ મુજબ પણ જરૂરી કાયગવાહી 
કરવામાાં આવે છે. વધુમાાં પ્રાદેસ્શક વાહન વયવહાર કચેરી દ્વારા 
સ્જલ્લામાાં માગગ સલામતી સપ્તાહ અન્દ્વયે અલગ અલગ તાલુકાના 
થિે ોએ શાે ાઓમાાં રોડ સેફ્ટી સેમીનાર યોજી લોકજાગૃસ્તના 
તિા ટર ાહાક અાંગે જાગૃસ્ત લાવવાના કાયગક્રમો કરવામાાં આવેલ 
છે, તેમજ હેલ્મેટ સ્વતરણ પણ કરવામાાં આવેલ છે. ૧૬ િી ૧૮ 
વર્ગના શાે ા/કોલેજોના બાે કોને લાયસન્દ્સ ઈથયુ કરવામાાં 
આવેલ છે. આ ઉપરાાંત અકથમાતો સ્નવારવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ડી.એ.કેસોના સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ, જમેાાં ડર ાઈવીંગ 
લાઈસન્દ્સ વગર તિા ભયજનક રીતે વાહન ચલાવવા જવેા 
ગુનાઓમાાં દાંડ પણ વસુલ કરવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ-અ 

સમયગાળો તાલુિાનુાં નામ િાિન અિસ્માતના બનેલ બનાિોની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૮ પાલનપુર ૧૩૪ 

 વડગામ ૪૭ 

 દાાંતા ૭૫ 

 ડીસા ૧૦૪ 

 અમીરગઢ ૪૮ 
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સમયગાળો તાલુિાનુાં નામ િાિન અિસ્માતના બનેલ બનાિોની સાંખ્યા 

 લાખણી ૧૫ 

 દાાંતીવાડા ૧૬ 

 ધાનેરા ૪૨ 

 િરાદ ૫૧ 

 વાવ ૧૦ 

 સુઈગામ ૭ 

 હદયોદર ૨૦ 

 ભાભર ૨૩ 

 કાાંકરેજ ૪૯ 

તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ િી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ પાલનપુર ૧૪૫ 

 વડગામ ૫૬ 

 દાાંતા ૬૨ 

 ડીસા ૧૦૮ 

 અમીરગઢ ૫૪ 

 લાખણી ૧૫ 

 દાાંતીવાડા ૧૩ 

 ધાનેરા ૨૯ 

 િરાદ ૪૯ 

 વાવ ૧૮ 

 સુઈગામ ૯ 

 હદયોદર ૨૩ 

 ભાભર ૧૬ 

 કાાંકરેજ ૪૧ 

--------- 
૩૨ 

રાજ્યમાાં નસઓપીસીના દરોનો અમલ 
* ૧૯૬૭૯ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 

SOPC (શીડ્યુઅલ ઓા પોટગ  ચાજીસ) ના દરો ક્યારિી 
અમલમાાં છે, 

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ િી રાજ્યમાાં એસઓપીસી 

(SOPC)ના દરો અલમાાં છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત દરોમાાં  છેલે્લ ક્યારે ઘટાડો 
કરવામાાં આવેલ, 

  (૨) દરોમાાં ઘટાડો કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) જો ઉક્ત દરોમાાં ઘટાડો કરવામાાં આવયો હોય તો 
ક્યારે ઘટાડો કરવામાાં આવેલ, અને  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઘટાડો કરવાના કારણો શુાં છે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૩૩ 
િડ ોદરા વજલ્લામાાં ખવનજોની ઈ-િરાી 

* ૧૮૩૩૧ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા થપધાગત્મક અને પારદશગક રીતે ઈ-હરાજીિી 
ખનીજોની ાાે વણી માટે શુાં કાયગવાહી કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) રાજ્યમાાં ગૌણ ખનીજનો સ્નકાલ પારદશગક પદ્ધસ્તિી 
ઈ-ઓકશનિી િાય તે હેતુસર રાજ્ય સરકાર દ્વારા  
તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૭ િી ગુજરાત માઈનોર સ્મનરલ કન્દ્શેશન 
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રૂલ્સ, ૨૦૧૭ પ્રસ્સધ્ધ કરેલ છે. જ ે અન્દ્વયે તા.૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજયમાાં કુલ ૬૮૬ ગૌણ ખનીજના બ્લોક 
ઈ-હારજી માટે ઈ-ઓકશન પોટગલ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં 
આવેલ. 

 (૨) આ કાયગવાહી હેઠે  વડોદરા સ્જલ્લામાાં ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ ખનીજવાર કેટલા બ્લોક ઈ-હરાજીમાાં ાાે વવામાાં 
આવેલ છે? 

  (૨) વડોદરા જીલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ-૫૩ ગૌણ ખનીજના બ્લોક ઈ-હારજીિી 
સ્નકાલ કરવા નોટીસ ઈન્દ્વાઈટીંગ ટેન્દ્ડર (NIT) પ્રસ્સધ્ધ 
કરવામાાં આવેલ છે. તે પૈકી ૧૦ સાદીરેતી ખનીજના બ્લોકમાાં 
ઈ-ઓકશનની કાયગવાહી પૂણગ િયેલ હોઈ લેટર ઓા ઈન્દ્ટેન્દ્ટ 
(LOI) આપવામાાં આવેલ છે અન્દ્ય ૩૦ સાદી રેતી ખનીજના 
બ્લોક તિા ૧૩ બ્લેક્ટરેપ ખસ્નજના બ્લોક ઈ-ઓક્શનની 

કાયગવાહી હેઠે  છે. 
--------- 

૩૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૫ શ્રી ગજને્િવસાંિ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 

એકમોની એરજીઓ મે ી, 

  (૧) ૧૧૯ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૩  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૧૫૧ એકમોને રૂ.૧૧૯૨ લાખની વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૩૫ 
રક્ષા શવક્ત યુવનિવસડટીમાાં ઓનસડ ી/ચેરપસડનની ભરાયેલ જગ્યા 

* ૧૯૧૯૧ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રક્ષા શસ્ક્ત 
યુસ્નવસ્સગટીમાાં ઓએસડી અને યુસ્નવસ્સગટીના ચેરપસગન તરીકેની 
જગ્યા ભરાયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી 

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારની 
યોગ્યતા/લાયકાતના સ્નયમો શા છે, 

  (૨) રક્ષા શસ્ક્ત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૩ની 
કલમ-૭(૧) (એ) મુજબ યુસ્નવસ્સગટીના ચેરમેન તરીકે 
શાસનના કોઈ પણ ક્ષેત્ર, પોલીસ અધ્યયન, ન્દ્યાયતાંત્ર, 
સાંરક્ષણ અધ્યયન અિવા આાંતહરક સલામસ્તના ઉત્કૃષ્ટ 
કામગીરી કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારની રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

સ્નમણૂકની જોગવાઈ છે.  
 (૩) ઉકત જગ્યા ભરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવ (ગૃહ)ના અધ્યક્ષપદ હેઠે  કસ્મટીની રચના ક્યારે 
કરવામાાં આવી, અને  

  (૩) અને (૪) રક્ષા શસ્ક્ત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમમાાં 
ચેરમેનની જગ્યા માટે કમીટીની રચના અાંગેની જોગવાઈ ન 
હોવાિી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત કમીટીની બેઠકો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ક્યારે ક્યારે મે ી? 

 

--------- 
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૩૬ 
આઈ.ન.નસની વનમણૂાંિ 

* ૧૯૫૬૫ શ્રી ઈન્િીતવસાંિ પરમાર (મહુધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્દ્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આઈ.એ.એસની ઘટ અાંગે કેન્દ્ર સરકાર ને કરેલ રજુઆત મુજબ 
કેન્દ્ર સરકારે કેટલા આઈ.એ.એસની ગુજરાત સરકારને સ્નમણાંક 
આપી, 

  (૧) ૨૮ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા આઈ.એ.એસની ઘટ છે, અને   (૨) ૬૫ 
 (૩) ઘટ સ્નવારવા સરકારે શાાં પગલાાં લીધા?   (૩) આઈ.એ.એસમાાં ભરતીની સત્તા અને કાયગવાહી ભારત 

સરકારનુાં હડપાટગ મેન્દ્ટ ઓા પસોનલ એન્દ્ડ ટરે સ્નાંગ અને યુસ્નયન 
પસ્બ્લક સસ્વગસ કસ્મશન કરતા હોય છે. રાજ્ય સરકારની 
દરખાથતિી કેન્દ્ર સરકારે છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં સીધી ભરતીિી ૧૭ 
અને બઢતી/પસાંદગીિી ૧૧ અસ્ધકારીઓની સ્નમણૂક કરેલ છે. 

--------- 

૩૭ 
અમદાિાદ વજલ્લાના તાલુિાઓના અવતપિાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૯૬૦૮ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ  (સ્વરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સામાન્દ્ય વહીવટ સ્વભાગના તા.૨૭-૦૭-૨૦૦૬ના 
ઠરાવિી કૌલગી સસ્મસ્તએ જાહેર કરેલ ૩૦ અસ્તપછાત 
તાલુકાઓમાાં અમદાવાદ સ્જલ્લાના કયા તાલુકાઓનો સમાવેશ 
િાય છે, અને 

  (૧) કૌલગી સસ્મસ્તએ જાહેર કરેલ તત્સમયના મૂે  ૩૦ 
અસ્તપછાત તાલુકાઓમાાં તત્સમયના અમદાવાદ સ્જલ્લાના 
બરવાે ા તાલુકાનો સમાવેશ િતો હતો, જ ેતાલુકોનો ત્યારબાદ 
નવરચહરત બોટાદ સ્જલ્લામાાં સમાવેશ િાય છે.  

 (૨) સમાસ્વષ્ટ તાલુકાઓના સ્વકાસ માટે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર શુાં 
આયોજન કરેલ છે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ન ખાંડ-૧ના જવાબ પ્રમાણે તત્સમયના  
મૂે  અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં અને હાલના બોટાદ સ્જલ્લામાાં 
સમાસ્વષ્ટ તાલુકાઓના સ્વકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ગમાાં સ્વકાસશીલ તાલુકા 
યોજનાની ગ્રાન્દ્ટમાાંિી કરેલ આયોજન (વહીવટી માંજુરી) 
અાંગેની સ્વગતો નીચે મુજબ છેેઃ- 

બોટાદ વજલ્લો (તત્સમયે અમદાિાદ વજલ્લો)  
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષડ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ બરવાે ા 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૩૭.૭૯ ૧૨૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૨.૦૯ ૫૬ 
 

--------- 

૩૮ 
િછિ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૨૯૩ શ્રી વિરેન્િવસાંિ જાડે જા (માાંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોિેવમિલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ (પસ્િમ) 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા કચ્છ (પસ્િમ) જીલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી 
હદલ્હી દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧૦ સીએનજી 
થટેશનો કાયગરત છે.  
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 (૨) ઉક્ત પહરસ્થિસ્તએ કચ્છ(પસ્િમ) સ્જલ્લામાાં 

સીએનજી થટેશનો દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં 
આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 

કચ્છ(પસ્િમ) જીલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ભુજ, 
નખત્રાણા, માાંડવી તિા મુન્દ્રા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૩૯ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં ખનીજ ચોરીના િેસો 

* ૧૯૬૩૭ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) :૧૪ ગુ.સ્વ.સભા પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃહમાાં રજૂ 
િયેલ * પ્રશ્ન ક્રમાાંકેઃ૧૧૨ (અગ્રતા-૧૬૯) ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર જીલ્લામાાં ખનીજ ચોરીના કેસો પૈકી 
રૂ.૪૮૫૦૪.૮૪ લાખની દાંડની રકમ વસુલવાની બાકી હતી, તે 
પૈકી કેટલી રકમ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વસુલવામાાં 
આવી, 

  (૧) કોઈ રકમ વસુલ કરવામાાં આવી નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ કોની પાસેિી 
વસુલવાની બાકી છે, અને  

  (૨) * પત્રક સામેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી રકમ ક્યાાં સુધીમાાં વસુલવામાાં આવશે?   (૩) અપીલ / રીવીઝન / કોટગ કેસ / સહીતની તમામ 

ન્દ્યાસ્યક પ્રક્રીયા પૂણગ િયા બાદ વસુલવાની કાયગવાહી િતી હોય 
છે. 

(* પત્રક સચીવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

--------- 

૪૦ 
ખેડ ા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૦ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના 
મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં ખેડા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ-૩૯૨ 
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને  
ઉકત કુલ-૩૯૨ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૭૬૩૮.૪૬ લાખના 
પ્રોજકેટ પૈકી ખચગ િનાર છે. સદરહુ કામગીરી પ્રગસ્ત હેઠે  હોઈ 
હાલ કોઈ ચુકવણાં કરવામાાં આવેલ નિી.  

 (૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

 

--------- 

૪૧ 
ઉના શિેરમાાં ભૂગભડ ગટર યોજના 

* ૧૯૬૬૧ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી ૧૪ મી ગુ.સ્વ.સ.ના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૧-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગૃહમાાં રજૂ િયેલ *પ્રશ્ન ક્રમાાંકેઃ ૮૩૭૮ (અગ્રતા-૨૪૦) ના અનુસાંધાને (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં ઉના શહેરમાાં ભુગભગ ગટર 
યોજનાનુાં કરવામાાં આવેલ કામ નક્શા-અાંદાજોમાાં કરવામાાં 
આવેલ જોગવાઈ મુજબ થિે  પર કરવામાાં આવેલ નિી અને 
નબે ી ગુણવત્તાના કામો કરવામાાં આવયા હોવાની ાહરયાદ 
અન્દ્વયે ક્ષેત્રીય કચેરીની પૂતગતા/એક્શન ટેકન હરપોટગ  મોકલવા 
જણાવેલ, તે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્યારે મે ેલ 
છે, 

  (૧) એક્શન ટેકન રીપોટગ  તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ 
મે ેલ છે. 
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 (૨) મે ેલ હરપોટગમાાં કેવા પ્રકારની ગેરરીતીઓ સામે 

આવી, અને 

  (૨) અને (૩) અહેવાલ ચકાસણી હેઠે  છે.  

  
 (૩) તે અન્દ્વયે જવાબદારો સામે શુાં કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી? 

 

--------- 
૪૨ 

િછિ અને જામનગર વજલ્લામાાં ભાડે /લીઝથી અપાયેલ જમીન 
* ૧૯૫૭૪ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંિ જાડે જા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 

જામનગર સ્જલ્લામાાં આશાપુરા માઈનકેમ કાંપનીની પોતાની 
માસ્લકીની જમીનમાાં કેટલી લીઝો અને સરકાર દ્વારા 
ભાડે/લીઝિી અપાયેલ જમીનમાાં કેટલી આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાાં 

આશાપુરા માઈનકેમ કાંપનીની પોતાની માસ્લકીની જમીનમાાં 
અને સરકાર દ્વારા ભાડે/લીઝિી અપાયેલ જમીનમાાં નીચે 
મુજબ લીઝો આવેલ છે. 

વજલ્લો માવલિી જમીન સરિારી જમીન 

કચ્છ ૦૮ ૩૧ 

 જ્યારે જામનગર સ્જલ્લામાાં આશાપુરા માઈનકેમ કાંપનીની 
પોતાની માસ્લકીની જમીનમાાં અને સરકાર દ્વારા 
ભાડે/લીઝિી અપાયેલ જમીનમાાં કોઈ લીઝો આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત લીઝવાર ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ક્યા પ્રકારના ખનીજનો કેટલો જથ્િો કાઢવામાાં આવયો, 

અને 

  (૨) અને (૩) ઉક્ત લીઝવાર તિા વર્ગવાર સ્વગત 
દશાગવતુાં પત્રક આ સાિે સામેલ છે.  

 (૩) તે અન્દ્વયે સરકારને વર્ગવાર રોયલ્ટી પેટે કેટલી 
આવક િઈ ? 

 

પત્રિ 
ક્રમ ખવનજનો 

પ્રિાર 
લીઝનુાં નામ ખવનજ ગામ તાલુિા સરિારી/ 

ખાનગી 
તા.૦૧-૦૬-૧૭ 

થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ઉત્પાદન મે.ટન ઉત્પાદન મે.ટન આિિ રૂ.માાં આિિ રૂ.માાં 

૧ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ સ્મયાણી અબડાસા સરકારી ૩૦૦૦ ૪૮૦૦ ૩૭૧૫૭ ૬૩૭૮૨૦ 

૨ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વામોટી અબડાસા સરકારી ૫૦૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ ઈન્દ્ડ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૨૭૬૫૦ ૨૩૭૦૦ ૬૫૨૩૦૧ ૩૨૩૫૩૨ 

૪ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૦ ૬૫૫૦ ૦ ૬૪૭૦૬૪ 

૫ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ ઈન્દ્ડ. બેન્દ્ટોનાઈટ વાાંઢ માાંડવી સરકારી ૫૭૦૦ ૦ ૨૮૪૦૨૦ ૨૬૧૧૮૨ 

૬ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ ઈન્દ્ડ. બેન્દ્ટોનાઈટ હમલા માાંડવી સરકારી ૮૭૫ ૦ ૦ ૦ 

૭ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ ભુજ બેન્દ્ટોનાઈટ કાાંઢાય અબડાસા સરકારી ૦ ૨૩૨૦૦ ૦ ૨૯૪૨૧૮ 

૮ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ ભુજ બેન્દ્ટોનાઈટ કાાંઢાય અબડાસા સરકારી ૦ ૫૦૦૦ ૦ ૩૨૩૬૩૦ 

૯ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ માતાના મઢ લખપત સરકારી ૩૫૦૦ ૧૮૦૦૦ ૫૬૮૪૯૮ ૨૨૯૨૮૩૯ 

૧૦ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ ઝુલરાય લખપત સરકારી ૨૩૫૩૨ ૧૫૧૦૦ ૧૫૯૧૮૧૫ ૧૨૯૯૪૮૮ 

૧૧ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વામોટી અબડાસા સરકારી ૯૫૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ નાની અબડાસા સરકારી ૪૨૭૫૦ ૯૮૦૦ ૩૮૮૯૩૫૮ ૧૭૪૩૮૯૩ 

૧૩ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ રાયધણજર અબડાસા સરકારી ૪૦૦૦ ૦ ૨૬૩૭૮૧ ૦ 

૧૪ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ ડેનામા લખપત સરકારી ૭૫૦૦૦ ૬૬૭૫૦ ૫૨૭૯૮૮૮ ૪૪૮૫૫૩૫ 

૧૫ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ હમલા માાંડવી સરકારી ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ નુાંધાતડ અબડાસા સરકારી ૪૪૨૫૦ ૩૯૩૨૦ ૫૨૮૪૪૫૪ ૪૩૩૮૭૪૩  

૧૭ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૭૪૩૦૦ ૬૫૩૭૦ ૬૩૫૭૧૬૪ ૭૦૧૮૭૪૭ 

૧૮ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૭૦૦૦ ૫૯૦૦૦ ૧૧૨૧૭૮૨ ૭૦૫૫૧૫૧ 

૧૯ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૦ ૧૦૦૦ ૧૦૭૮૪૪ ૦ 

૨૦ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૧૮૬૮૦૦ ૦ ૯૧૨૩૯૭૫ ૭૭૭૩૪૩ 

૨૧ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૦ ૦ ૬૦૦૦ ૩૨૩૩૩૦ 

૨૨ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૦ ૦ ૪૪૦૦૦ ૩૨૩૬૩૦ 

૨૩ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૩૦૦૦ ૦ ૩૨૩૫૩૨ ૦ 

૨૪ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ લક્ષ્મીપર નખત્રાણા સરકારી ૦ ૬૫૦૦ ૨૨૧૪૩૦ ૦ 

૨૫ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ રોહા નખત્રાણા ખાનગી ૧૭૦૦ ૦ ૨૮૬૨૧૮૨ ૦ 

૨૬ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વાાંઢ માાંડવી ખાનગી ૨૩૦૦ ૧૭૫૦ ૨૪૯૧૫૦ ૧૬૫૦૦૧ 

૨૭ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વાાંઢ માાંડવી ખાનગી ૪૪૦૦ ૬૦૦ ૫૮૦૦૫૨ ૦ 

૨૮ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ શેરડી માાંડવી ખાનગી ૮૫૦૦ ૬૭૦૦ ૨૦૧૨૫૮૧ ૦ 

૨૯ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ હમલા માાંડવી ખાનગી ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વાાંઢ માાંડવી ખાનગી ૦ ૦ ૭૨૧૭૦૨ ૭૬૩૧૭૨ 

૩૧ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વાાંઢ માાંડવી ખાનગી ૪૭૫૦ ૦ ૦ ૧૪૬૨૪૬ 

૩૨ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ સ્લ. બેન્દ્ટોનાઈટ વાાંઢ માાંડવી ખાનગી ૬૦૦ ૨૨૯૫ ૧૫૧૨૦૬ ૩૭૪૪૧૭ 

િુલ ૫૨૫૦૫૭ ૩૫૫૪૩૫ ૪૧૭૩૩૮૭૨ ૩૩૫૯૪૯૮૧ 
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ક્રમ ખવનજનો 
પ્રિાર 

લીઝનુાં નામ ખવનજ ગામ તાલુિા સરિારી/ 
ખાનગી 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ 
થી  

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

ઉત્પાદન મે.ટન ઉત્પાદન મે.ટન આિિ રૂ.માાં આિિ રૂ.માાં 

૩૩ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે મોખાણા ભુજ સરકારી ૦ ૧૭૦   

૩૪ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે કુનરીયા ભુજ સરકારી ૦ ૭૦ ૨૬૪૭૦૮ ૦ 

૩૫ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે ધોરાવાર ભુજ સરકારી ૦ ૦ ૨૮૨૩૬ ૦ 

૩૬ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે મમુઆરા ભુજ સરકારી ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૭ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે ધ્રોબાણા ભુજ સરકારી ૦ ૦ ૨૮૨૩૬ ૦ 

૩૮ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે કુનરીયા ભુજ સરકારી ૦ ૧૦૦ ૦ ૦ 

૩૯ ગૌણ આશાપુરા માઈનકેમ પ્રા.સ્લ. વાઈટ ક્લે માંગવાણા ભુજ સરકારી ૦ ૦ ૧૭૬૪૭૨ ૦ 

િુલ ૦ ૩૪૦ ૪૯૭૬૫૨ ૦ 

િષડિાર િુલ આિિ- ૪૨૨૩૧૫૨૪ ૩૩૫૯૪૯૮૧ 

--------- 

૪૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િો.ઓપરેટીિ સોસાયટી બેંિ ધ્િારા િેતરપીંડ ીની ફકરયાદો 

* ૧૯૫૬૨ શ્રી મિેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : ચૌદમી ગુજરાત સ્વધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ ના રોજ ગૃહમાાં 
રજુ િયેલ તારાાંસ્કત પ્રશ્નેઃ ૧૧૪૯ (અગ્રતા-૧૩૫) ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં મલ્ટી થટેટ કો-ઓપરેટીવ 

સોસાયટી બેંક દ્વારા નાગહરકોને ઉંચા દરે વયાજ આપવાની 
લાલચ આપી ગેરરીસ્તઓની તા.૩૧-૧૨-૧૭ની સ્થિસ્તએ ૮ 
ાહરયાદોમાાં તપાસ ચાલુ હતી તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો આ તપાસમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ કેટલા આરોપીઓ સામે તપાસ પૂણગ કરી કાયગવાહી 
કરવામાાં આવી છે ? 

  (૨) ૧૦ 

--------- 

૪૪ 
રક્ષા શવક્ત યુવનિવસડટી ઓનસડ ી/ચેરપસડનની ભરાયેલ જગ્યા 

* ૧૯૧૭૩ ડ ૉ. સી.જ.ેચાિડ ા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રક્ષા શસ્ક્ત 

યુસ્નવસ્સગટીમાાં ઓએસડી અને યુસ્નવસ્સગટીના ચેરપસગન તરીકેની 
જગ્યા ભરાયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી 

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારની 
યોગ્યતા/લાયકાતના સ્નયમો શા છે, 

  (૨) રક્ષા શસ્ક્ત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૩ની 
કલમ-૭(એ) (૧) મુજબ યુસ્નવસ્સગટીના ચેરમેન તરીકે 
શાસનના કોઈ પણ ક્ષેત્ર, પોલીસ અધ્યયન, ન્દ્યાયતાંત્ર, 
સાંરક્ષણ અધ્યયન અિવા આાંતહરક સલામસ્તના ઉત્કૃષ્ટ 
કામગીરી કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારની રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
સ્નમણૂકની જોગવાઈ છે. 

 (૩) ઉક્ત જગ્યા ભરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવ (ગૃહ)ના અધ્યક્ષપદ હેઠે  કસ્મટીની રચના કયારે 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૩) અને (૪) રક્ષા શસ્કત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમમાાં 
ચેરમેનની જગ્યા માટે કમીટીની રચના અાંગેની જોગવાઈ ન 
હોવાિી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત કસ્મટીની બેઠકો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ક્યારે ક્યારે મે ી? 

 

--------- 
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૪૫ 
નિસારી વજલ્લા પાંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઈન નઈડ ની રિમ 

* ૧૮૩૧૮ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ 
તરીકે ાાે વવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કુલ રૂ|.૨૨૪૭૬.૧૯ લાખ 

 (૨) ઉક્ત સમયગાે ામાાં નવસારી સ્જલ્લા પાંચાયતમાાં 
ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડની કુલ કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) કુલ રૂ|.૩૫૫.૨૮ લાખ 

--------- 

૪૬ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા ફાયર આર્મસડને લગતા િેસોનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૮૧૮ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર(સાવલી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેસોનુાં પૃથ્િકરણ 
કરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેટલા 
કેસોનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા  
કુલ-૧,૧૮૯ કેસોના ૯,૩૯૧ નમુનાનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૪૭ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી િેસોનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૭૫૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા ાોરેસ્ન્દ્સક સાયકોલોજી સ્વભાગમાાં પોસ્લગ્રાા 
પધ્ધસ્તિી કેસોનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં કેટલા કેસોનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પોસ્લગ્રાા પધ્ધસ્તિી કુલ-૬૭ કેસોના ૧૬૫ નમુનાનુાં 
પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૪૮ 
ગુન્િામાાં િપરાયેલ ફાયર આર્મસડ, બુલેટના ખોખાઓનો ડે ટાબેઝ 

* ૧૮૭૪૭ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરી ગુન્દ્હામાાં વપરાયેલ ાાયર 
આર્મસગ, બુલેટ તિા કારતૂસના ખોખાઓનો ડેટાબેઝ જાે વે છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદરહુ ડેટાબેઝની 

ઉપયોગીતા શી છે? 

  (૨) રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં ગુન્દ્હા 

સાંબાંસ્ધત કબ્જ ે લેવાયેલ બુલેટ, ાાયર િયેલ કારતૂસના ખોખા 
અને કબ્જ ેલેવાયેલ હસ્િયારમાાંિી લેબોરેટરીમાાં કરેલ ટેથટ ાાયર 
બુલેટ તિા કારતૂસના ખોખા પરના ાાયર આર્મસગની 
લાક્ષસ્ણકતાઓ જવેી કે ાાયરીંગ પીન માકગસ, બ્રીચ ફે્રસ માકગસ, 
રાઈાલીંગ માકગસ સ્વગેરેનો સરખામણી કરવા માટે ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ 
બેલેથટીક આઈડેન્દ્ટીાીકેશન સીથટમનો ઉપયોગ કરી ડેટાબેઈઝ 
તૈયાર કરવામાાં આવે છે. આ ડેટાબેઈઝની મદદિી અલગ અલગ 
ગુન્દ્હાઓને સાાંકે ી ાાયર આર્મસગિી િયેલા અને વણઉકેલાયેલ 
ગુન્દ્હાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય છે. 

--------- 

૪૯ 
િછિ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૧ શ્રીમતી માલતી મિેશ્ર્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજી 
મે ી, 

  (૧) ૧૩૫ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૯  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૩૧૨ એકમોને રૂ.૧૦૭૯.૮૯ લાખની સહાય 
ચુકવવામાાં આવી. 

--------- 

૫૦ 
સાસગુજ અન્િયે મોનીટરીંગ વ્યિસ્થા 

* ૧૮૭૩૧ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડ ીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત ) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત લગાવવામાાં આવનાર કેમેરા માટે મોસ્નટરીંગ માટે 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કોઈ વયવથિા રાખવામાાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં ક્યા 
પ્રકારની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત લગાવવામાાં 

આવનાર કેમેરાના મોસ્નટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા ખાતે કમાન્દ્ડ 
એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ 
રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૫૧ 
પાટણ સબ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસડટીઓ મારફત િેદીઓને કડ ગ્રી 

* ૧૮૭૪૩ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં આવેલ પાટણ સબ જલેમાાં ઓપન 
યુસ્નવસ્સગટીઓ મારાત કેદીઓને હડગ્રી આપવામાાં આવે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો કઈ ઓપન યુસ્નવસ્સગટીઓ મારાત 
હડગ્રીઓ આપવામાાં આવે છે? 

  (૨) ૧. ડૉ. બાબા સાહેબ આાંબેડકર ઓપન યુસ્નવસ્સગટી 
  ૨. ઇન્દ્દીરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સગટી 

--------- 
૫૨ 

ગુજરાત રાજ્ય િજ િવમટીની વનમણાંિ 
* ૧૯૧૮૫ શ્રી ઈમરાન ખેડ ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્દ્ય વહીવટ સ્વભાગ) જણાવવા કૃપા કરશ ે
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય હજ  
સસ્મસ્તઓનો કાયગકાે  છેલે્લ ક્યારે પુણગ િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય હજ 
સસ્મસ્તનો કાયગકાે  છેલ્લે તા.૨૮-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ પુણગ 
િયેલ છે. 

 (૨) તે અન્દ્વયે નવી ગુજરાત હજ કસ્મહટની સ્નમણાંક 
કરવા ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં શાાં પગલાાં લીધા, અને 

  (૨) બાબત સરકારશ્રીની સહક્રય સ્વચારણા હેઠે  છે. 

 (૩) ક્યાાં સુધીમાાં હજ સસ્મસ્તની સ્નમણાંક કરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) બનતી ત્વરાિી. 

--------- 

૫૩ 
અમીરગઢ તાલુિામાાં ીઆઈડ ીસી માટે ફાળિેલ જમીન 

* ૧૯૫૮૫ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડ ી (દાાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લાના અમીરગઢ તાલુકામાાં જીઆઈડીસી માટે જમીન 
ાાે વેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, જી.  

 (૨) જો હા, તો  ઉક્ત સ્થિસ્તએ જીઆઈડીસીની 
કામગીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવશે 
અને ક્યાાં સુધીમાાં જીઆઈડીસી કાયગરત કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૫૪ 
દાિોદ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૨૯૨ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ાતેપુરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં 
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા દાહોદ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૮ સીએનજી  થટેશનો 
કાયગરત છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો 

દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા દાહોદ 

સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા દાહોદ, ઝાલોદ, લીમખેડા 
તિા દેવગઢ બાહરયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૫ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૩ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 

એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી, 

  (૧) ૨૦૯ એકમોની  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૩  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૩૦૮ એકમોને રૂ.૧૩૧૦.૮૫ લાખની સહાય 
ચુકવવામાાં આવી. 

--------- 

૫૬ 
ડે મેજ િાડ ડડ ીસ્િમાાંથી ડે ટા મેળિિાની સિલત 

* ૧૮૭૫૩ શ્રી વિિેિભાઈ પટેલ (ઉધના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ.માાં ડેમેજ હાડગ ડીથકમાાંિી ડેટા મેે વવાની 
સવલત ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગ 
દરસ્મયાન ડેમેજ હાડગડીથકમાાંિી ડેટા મેે વવા બાબતે કેટલા 

કેસો/નમૂનાઓનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ડેમેજ હાડગડીથકમાાંિી ડેટા  

મેે વવા બાબતે કુલ-૧૯ કેસોના ૧૦૫ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૭ 
આણાંદ અને મિીસાગર વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૬૮૫ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢા પરમાર (આણાંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ અને મહીસાગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો 
દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

પત્રિ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ દેશી દારૂ (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (રૂવપયા) વબયર (રૂવપયા) 

આણાંદ 

આણાંદ ૨,૧૭,૩૪૦ ૧,૭૪,૯૧,૫૫૦ ૧૧,૯૮,૩૭૩ 

ઉમરેઠ ૩૨,૨૪૦ ૧૦,૧૯,૦૧૦ ૧,૨૯,૫૬૦ 

પેટલાદ ૪૬,૮૦૦ ૬૩,૬૧,૬૫૫ ૭,૪૯,૬૭૦ 

બોરસદ ૬૪,૯૨૦ ૧,૫૩,૨૫,૫૦૪ ૨,૯૨,૧૦૦ 
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તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ દેશી દારૂ (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (રૂવપયા) વબયર (રૂવપયા) 

આાંકલાવ ૬૪,૫૮૦ ૧૪,૭૮,૦૨૦ ૪,૧૩,૪૫૦ 

ખાંભાત ૨૪,૫૨૦ ૩,૨૬,૦૨૦ ૧,૮૦૦ 

સોજીત્રા ૯,૩૮૦ ૫૬,૭૯,૦૫૦ ૬૩,૧૫૦ 

તારાપુર ૯,૮૦૦ ૩૫,૨૪,૭૩૦ ૯૭,૨૦૦ 

મહહસાગર 

લુણાવાડા ૪૧,૩૬૦ ૫૮,૨૨,૨૧૭ ૬,૦૬,૬૮૦ 

સાંતરામપુર ૪૮,૦૬૦ ૧૧,૪૮,૬૩૦ ૧૪,૩૫,૩૧૦ 

કડાણા ૨૮,૯૦૦ ૭,૫૪,૪૦૦ ૧,૮૫,૨૦૦ 

ખાનપુર(બાકોર) ૯૨૦ ૧૪,૯૬,૮૮૮ ૧,૩૭,૬૦૦ 

વીરપુર ૧૭,૨૪૦ ૫,૬૭,૭૬૮ ૧,૯૪,૨૦૦ 

બાલાસ્સનોર ૨૫,૫૬૦ ૩૫,૦૯,૭૫૬ ૪,૦૧,૯૦૦ 
 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) વાસદ 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શાાં પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડ અને ખાતાકીય/પ્રાિસ્મક તપાસની 
કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

 (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 

કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 
કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 
અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 

દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાતલમાાંિી પણ 
છોડાવી ન શકાય તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 
મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

  નાસતા-ારતા આરોપીઓ પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 
લેવામાાં આવેલ છે. 

 
--------- 
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૫૮ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રેતીની લીઝ આપિા માટેના જાિેરનામા 

* ૧૯૩૧૫ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં રેતીની લીઝ આપવા માટેના 
કેટલા જાહેરનામા બહાર પાડવામાાં આવયા,  

  (૧)  

સમગાળો જાિેરનામાની 
સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૦૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૦૬ 

 

 (૨) જાહેરનામા બહાર પાડ્યા પછી કેટલા લીઝ 
હોલ્ડરોએ વર્ગવાર લીઝની માાંગણી કરેલ અને તે પૈકી કેટલાની 
માાંગણી માંજૂર અને કેટલાની માાંગણી નામાંજૂર કરવામાાં આવી, 
અને    

  (૨) જાહેરનામા બહાર પાડ્યા પછી કુલ-૧૩૪ બ્લોકમાાં 
૩૭૦ બીડરોએ બ્લોકની માાંગણી કરેલ, જ ેઅન્દ્વયે ૪૧ બીડરો 
સાે  િયેલ અને ૧૭ બ્લોક અસાે  િયેલ, જ્યારે બાકીના 
૭૬ બ્લોક હરાજીની પ્રહક્રયા હેઠે  છે.  

સમગાળો િુલ 
માાંગણી 

સફળ અસફળ પ્રકક્રયા 
િેઠળ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૩૪ ૪૧ ૧૭ ૭૬ 

 

 (૩) પેસા એક્ટ હેઠે  ઉક્ત જાહેરનામાાં પૈકી કેટલા 
આહદવાસીઓને ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ગવાર રેતીની લીઝ 
આપવામાાં આવી?  

  (૩) ઉક્ત જાહેરનામાાં પૈકી કુલ-૬૪ સ્શડ્યુલ બ્લોકમાાંિી 
૪૧ બ્લોકની સાે  હરાજી પૂણગ િયેલ છે. તેમાાંિી ૧૯ સ્પ્રાડગ  
સ્બડર દ્વારા અપફ્રન્દ્ટ પેમેન્દ્ટ ભરપાઈ િતા તમામ ૧૯ સાે  
બીડરોને ઇરાદાપત્ર (LOI) આપવામાાં આવેલ છે જ્યારે અન્દ્ય 
કાયગવાહી હેઠે  છે.  

--------- 

૫૯ 
સવચિાલય નાયબ સેક્શન અવધિારી િગડ-૩ ની જગ્યાઓ 

* ૧૯૬૨૯ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્દ્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સસ્ચવાલય નાયબ સેક્શન અસ્ધકારી, વગગ-૩ 
સાંવગગમાાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્યાઓ 
ખાલી છે,  

  (૧) માંજૂર િયેલ ૧૫૧૩ જગ્યાઓ માાંિી ૧૦૦૮ જગ્યાઓ 
ભરેલી છે. અને ૫૦૫ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ બે કે 
તેિી વધુ વર્ગિી ખાલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી કુલ-૭૪ જગ્યાઓ બે કે તેિી 
વધુ વર્ગિી ખાલી છે.  

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?    (૩) ખાલી જગ્યાઓ વહીવટી અનુકુે તાએ ભરવામાાં 

આવશ.ે 

--------- 
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૬૦ 
સુરત વજલ્લામાાં ઈન્સેવન્ટિ ટુ ઈન્ડ સ્ટર ીઝ યોજના 

* ૧૮૪૦૭ શ્રી મોિનભાઈ ઢોડ ીયા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત-૨૦૧૫ અાંતગગત ઈન્દ્સેસ્ન્દ્ટવ ટુ 
ઈન્દ્ડથટર ીઝ યોજના હેઠે  પ્રોત્સાહન મેે વવા માટે કુલ કેટલી 
અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મે ેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત-૨૦૧૫ અાંતગગત ઈન્દ્સેસ્ન્દ્ટવ ટુ 
ઈન્દ્ડથટર ીઝ યોજના હેઠે  પ્રોત્સાહન મેે વવા માટે કુલ-૧૬ 
અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મે ેલ છે.   

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર િયેલ છે, અને    (૨) તે પૈકી-૩ અરજીઓના રસ્જથટરેશન માંજૂર િયેલ છે, 
અને  

 (૩) આ અરજીઓ િકી કેટલુાં સાંભસ્વત મૂડીરોકાણ અને 
રોજગારી ઉભી િનાર છે?  

  (૩) આ માંજૂર િયેલ અરજીઓ િકી કુલ રૂ. ૫૩૮૮.૨૪ 
લાખનુાં સાંભસ્વત મૂડીરોકાણ અને ૨૦૩ ની રોજગારી ઉભી 
િનાર છે.  

--------- 

૬૧ 
રક્ષા શવક્ત યુવનિવસડટીમાાં ઓનસડ ી/ચેરપસડનની ભરાયેલ જગ્યા 

* ૧૯૧૮૦ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રક્ષા શસ્ક્ત 
યુસ્નવસ્સગટી ઓએસડી અને યુસ્નવસ્સગટીના ચેરપસગન તરીકેની 
જગ્યા ભરાયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારની 
યોગ્યતા/લાયકાતના સ્નયમો શા છે, 

  (૨) રક્ષા શસ્ક્ત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૩ની 
કલમ-૭(એ) (૧) મુજબ યુસ્નવસ્સગટીના ચેરમેન તરીકે 
શાસનના કોઈ પણ ક્ષેત્ર, પોલીસ અધ્યયન, ન્દ્યાયતાંત્ર, 
સાંરક્ષણ અધ્યયન અિવા આાંતહરક સલામસ્તના ઉત્કૃષ્ટ 
કામગીરી કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારની રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
સ્નમણૂાંકની જોગવાઈ છે. 

 (૩) ઉક્ત જગ્યા ભરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવ (ગૃહ)ના અધ્યક્ષપદ હેઠે  કસ્મટીની રચના ક્યારે 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૩) અને (૪) રક્ષા શસ્ક્ત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમમાાં 
ચેરમેનની જગ્યા માટે કમીટીની રચના અાંગેની જોગવાઈ ન 
હોવાિી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત કમીટીની બેઠકો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ક્યારે ક્યારે મે ી? 

 

--------- 
૬૨ 

ગુજરાતના દકરયાકિનારે નિા બાંદરોના િરાર અન્િયે િાયડરત બાંદર 
* ૧૯૭૨૫ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાતના 
દહરયાસ્કનારે નવા બાંદરોના કરાર અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં ક્યાાં 
બાંદર કાયગરત િયા, અને 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કોઈ નવા બાંદર કાયગરત િયા નિી. 

 (૨) ઉક્ત બાંદરો પર યાતાયાતના દરમાાંિી છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી આવક િઈ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૬૩ 
ચીનના રાષ્ટ્રપ્રમુખની અમદાિાદ મુલાિાત 

* ૧૯૬૮૩ શ્રી રાજને્િવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ગ ૨૦૧૪ માાં ચીનના રાષ્ટર  પ્રમુખની અમદાવાદ 
મુલાકાત વખતે રાજ્યમાાં ઇન્દ્ડથટર ીયલ પાકગ  થિાપવાનો કરાર 
િયો હતો તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
પાકગ  થિાપવાની કાયગવાહી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) ચાઇના થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝીસ 
સાંથિાએ ૨૦૦.૮૨ હેક્ટર જરૂરીયાત પૈકી ૫૫.૨૮ હેક્ટર 
જમીન ખરીદી છે. બાકીની જમીન મેે વવાનુાં કામ ચાલુ છે. 

 (૩) ક્યા થિે ે આ પાકગ  થિાપવામાાં આવશ?ે   (૩) સાણાંદ નજીક. 
--------- 

૬૪ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા ફાયર આર્મસડને લગતા િેસોનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૭૪૬ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેસોનુાં પૃથ્િકરણ 
કરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેટલા 
કેસોનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કુલ-
૧,૧૮૯ કેસોના ૯,૩૯૧ નમુનાનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૬૫ 
પાટણ સબ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસડટીઓ મારફત િેદીઓને કડ ગ્રી 

* ૧૮૭૪૨ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં આવેલ પાટણ સબ જલેમાાં ઓપન 
યુસ્નવસ્સગટીઓ મારાત કેદીઓને હડગ્રી આપવામાાં આવે છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કઇ ઓપન યુસ્નવસ્સગટીઓ મારાત 
હડગ્રીઓ આપવામાાં આવે છે? 

  (૨) ૧. ડૉ. બાબા સાહેબ આાંબેડકર ઓપન યુસ્નવસ્સગટી 
  ૨. ઇન્દ્દીરા ગાાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સગટી 

--------- 

૬૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૨૯૬ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભાવનગર સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧૧ સીએનજી થટેશનો 
કાયગરત છે. 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સીએનજી 

થટેશનો દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 

ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ભાવનગર, ઘોઘા, 
મહુવા, પાસ્લતાણા, સ્શહોર, તે ાજા તિા ઉમરાે ા 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૭ 
જૂનાગઢ અને િછિ વજલ્લાની જલેોમાાં િેદીઓ ઉપર િુમલા થિાના બનાિો 

* ૧૯૬૫૨ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાગઢ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

જૂનાગઢ અને કચ્છ સ્જલ્લાની જલેોમાાં કેદીઓ ઉપર હુમલા 
િવાના કેટલા બનાવો બન્દ્યા, 

  (૧) એકપણ નહીં. 

 (૨) જલેોમાાં બેરોકટોક રીત ે દારૂની બોટલો અને મોંઘા 
મોબાઇલ આવતા હોવાની હકીકતિી સરકાર વાકેા છે કે કેમ, 

  (૨), (૩) અને (૪) રાજ્યની જલેોમાાં સમયાાંતરે 
આકસ્થમક ઝડતી તપાસ હાિ ધરવામાાં આવે છે અને તે 
દરસ્મયાન કેદીઓ પાસેિી નવ (૯) મોબાઇલ ાોન મે ી 
આવેલ, જ ેઅન્દ્વયે પોલીસ ાહરયાદ દાખલ કરી જવાબદાર ત્રણ 
કમગચારીઓને ારજ મોકૂાી હેઠે  મૂકી, તેઓ સ્વરૂદ્ધ ખાતાસ્કય 
તપાસ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) જો હા, તો ઉક્ત જલેોમાાં કેદીઓ પાસેિી કેટલા 
મોબાઇલ મળ્યા, અને 

 

 (૪) જો હા, તો આ અાંગે જવાબદારો સામે શુાં પગલાાં 
ભયાગ? 

 

--------- 

૬૮ 
અમદાિાદ અને સુરત વજલ્લામાાં રેગ્યુલેટેડ /રીસ્ટડ ડ  િતલખાનાઓ 

* ૧૯૭૨૨ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કેટલા રેગ્યુલેટેડ/રજીથટડગ  
કતલખાનાઓ છે, 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લો - ૦૧ (એક) 
  સુરત સ્જલ્લો - ૦૨ (બે) 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કતલ માટે કતલખાનાવાર કેટલો 
ક્વોટા માન્દ્ય કરેલ છે, અને 

  (૨) કતલ માટે કતલખાનાવાર અઠવાહડક ક્વોટા 
(ભેંસ/પાડા) 

(૧) અમદાવાદ -૨૧૨ 

(૨) (અ) સલાબતપુરા -૧૦૦ 

 (બ) રાાંદેર -૦૧  
 (૩) તે અન્દ્વયે કતલખાનાવાર ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર ક્યા સાંવગગના કેટલા પશુઓની કતલ કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) અમદાિાદઃ- 

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૫૪૮૦ ભેંસ/પાડા 

વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯માાં ૭૪૬૪ ભેંસ/પાડા 

  સુરતઃ- 

  સલાબતપુરા િતલખાનામાાં 

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં પાડા-૨૨૩, ભેંસ-૧૯૧૧ 

વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯માાં પાડા-૧૪૨, ભેંસ-૨૦૮૯ 

  રાાંદેર િતલખાનામાાં 

વર્ગ ૨૦૧૭-૧૮માાં પાડા-૦૫, ભેંસ-૧૨૭ 

વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯માાં પાડા-૦૬  
--------- 
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૬૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૭ શ્રી િાાંતીભાઈ બલર (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૧૬ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૧૭ એકમોને રૂ.૪૮૪.૬૯ લાખનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૭૦ 
િડ ોદરા વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવત પિાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૯૭૧૪ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (આયોજન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સામાન્દ્ય વહીવટ સ્વભાગના તા.૨૭-૦૭-
૨૦૦૬ના ઠરાવિી કૌલગી સસ્મસ્તએ જાહેર કરેલ ૩૦ અસ્ત 
પછાત તાલુકાઓમાાં વડોદરા સ્જલ્લાના કયા તાલુકાઓનો 
સમાવેશ િાય છે, અને 

  (૧) કૌલગી સસ્મસ્તએ જાહેર કરેલ ૩૦ અસ્તપછાત 
તાલુકાઓમાાં તત્સમયના વડોદરા સ્જલ્લાના ક્વાાંટ, નસવાડી 
અને જતેપુર-પાવી તાલુકાઓનો સમાવેશ િયેલ હતો. આ 
તાલુકાઓ ત્યારબાદ નવરસ્ચત છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સમાવેશ 
િાય છે. 

 (૨) સમાસ્વષ્ટ તાલુકાઓના સ્વકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર શુાં આયોજન કરેલ 
છે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ન ખાંડ-૧ના જવાબ પ્રમાણે મૂે  વડોદરા 
સ્જલ્લામાાં અને હાલના છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સમાસ્વષ્ટ 
તાલુકાઓના સ્વકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ગમાાં સ્વકાસશીલ તાલુકા યોજનાની 
ગ્રાન્દ્ટમાાંિી કરેલ આયોજન (વહીવટી માંજૂરી) અાંગેની સ્વગતો 
નીચે મુજબ છેેઃ- 
-હાલ છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો (તત્સમયે વડોદરા સ્જલ્લો) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િષડ જોગિાઈ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 
િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 
િામોની 
સાંખ્યા 

૧ કવાાંટ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૨ 

૨ નસવાડી ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૯ 

૩ જતેપુર-પાવી ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૩૧  
--------- 

૭૧ 
પાટણ અને મિેસાણા વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૫૯૦ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે

પાટણ અને મહેસાણા જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) 

ીલ્લો 

સમગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો  
મે.ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો  
મે.ટન 

પાટણ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧૫ ૫૨,૦૨,૩૧૮ 

મહેસાણા ૧૨ ૨૮,૧૩,૨૮૦ ૨૧ ૩૯,૨૨,૧૭૦ 
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 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઇ એજન્દ્સીને 

કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ 
રૂ. લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી ૧૨.૩૪ 

એસ.બી.આઇ. કેસ્પટલ માકેટ્સ સ્લ. ૬૭.૯૭ 

પ્રાઈસ વોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૩.૮૮ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ  
(એ ડીવીઝન ઓા જીએનએાસી લી.) 

૨.૮૭ 

 
--------- 

૭૨ 
રક્ષા શકિત યુવનિવસડટીમાાં  ઓનસડ ી/ચેરપસડનની ભરાયેલ જગ્યા 

* ૧૯૨૫૭ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રક્ષા શસ્કત 
યુસ્નવસ્સગટી ઓએસડી અને યુસ્નવસ્સગટીના ચેરપસગન તરીકેની 
જગ્યા ભરાયેલ છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી 

 (૨) ઉકત જગ્યાઓ ભરવા માટે ઉમેદવારની યોગ્યતા/ 
લાયકાતના સ્નયમો શા છે, 

  (૨) રક્ષા શસ્કત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૩ની 
કલમ-૭(એ)(૧) મુજબ યુસ્નવસ્સગટીના ચેરમેન તરીકે 
શાસનના કોઈપણ ક્ષેત્ર, પોલીસ અધ્યયન, ન્દ્યાયતાંત્ર, 
સાંરક્ષણ અધ્યયન અિવા આાંતહરક સલામસ્તના ઉત્કૃષ્ટ 
કામગીરી કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારની રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
સ્નમણૂાંકની જોગવાઈ છે. 

 (૩) ઉકત જગ્યા ભરવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં અસ્ધક મુખ્ય 
સસ્ચવ (ગૃહ) ના અધ્યક્ષપદ હેઠે  કસ્મટીની રચના ક્યારે 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૩) અને (૪)  રક્ષા શસ્કત યુસ્નવસ્સગટી અસ્ધસ્નયમમાાં 
ચેરમેનની જગ્યા માટે કસ્મટીની રચના અાંગેની જોગવાઈ ન 
હોવાિી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉકત કસ્મટીની બેઠકો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ક્યારે ક્યારે મે ી ? 

 

--------- 

૭૩ 
ચીનના રાષ્ટ્રપ્રમુખની અમદાિાદ મુલાિાત 

* ૧૯૭૧૭ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ગ ૨૦૧૪માાં ચીનના રાષ્ટર  પ્રમુખની અમદાવાદ 
મુલાકાત વખતે રાજ્યમાાં ઈન્દ્ડથટર ીયલ પાકગ  થિાપવાનો કરાર 
િયો હતો તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
પાકગ  થિાપવાની કાયગવાહી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) ચાઈના થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝીસ 
સાંથિાએ ૨૦૦.૮૨ હેકટર જરૂરીયાત પૈકી ૫૫.૨૮ હેકટર 
જમીન ખરીદી છે. બાકીની જમીન મેે વવાનુાં કામ ચાલુ છે. 

 (૩) ક્યા થિે ે આ પાકગ  થિાપવામાાં આવશે ?    (૩) સાણાંદ નજીક. 

--------- 
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૭૪ 
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આપઘાતના બનાિો 

* ૧૯૩૧૦ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોે ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર 
વયાજખોરોના ત્રાસિી આપઘાત કયાગ હોય તેવા કેટલા બનાવો 
બન્દ્યા,  

  (૧)  
વજલ્લા તાલુિા તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

બનાિની સાંખ્યા બનાિની સાંખ્યા 

જૂનાગઢ જૂનાગઢ ૦૩ ૦૨ 

ભેંસાણ ૦૧ ૦૦ 

મેંદરડા ૦૧ ૦૦ 

ગીર- 

સોમનાિ 

એકપણ બનાવ બનેલ નિી. 

 

 (૨) ઉકત બનાવો પૈકી કેટલા જવાબદારો સામે શી 
કાયગવાહી કરવામાાં આવી, 

  (૨) ૩૧ ઈસમો સામે કાનૂની કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ 
છે. 

 (૩) વયાજખોરોના ત્રાસિી આપઘાત કયાગ હોય તેવા 
બનાવોમાાં મૃત્યુ પામનાર વયસ્કતને આપઘાત કરતાાં અગાઉ 
કોઈ પોલીસ ારીયાદ કરી હતી કે કેમ, અને 

  (૩) ના, જી. 

 (૪) જો ારીયાદ કરેલ હોય તો તેમાાં પોલીસ તાંત્ર દ્વારા 
શી કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ અને જો કોઈ કાયગવાહી ન કરી 
હોય તો તેના કારણો શા છે ? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૭૫ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૫૮ શ્રી વિમલભાઈ ચુડ ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વયે ગીર 
સોમનાિ અને જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  
વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો 
મે.ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

ગીર સોમનાિ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

જૂનાગઢ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૦૮ ૭,૯૩,૦૬૩ 
 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ રૂ.લાખમાાં 

સોહમ ાેરો મેગ્નેસ પ્રા.સ્લ. ૨.૪૫ 

પ્રાઈસવોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૨.૪૬  
--------- 

૭૬ 
ખેડ ા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૧ શ્રી અજુડનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના 
મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં ખેડા સ્જલ્લામા પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ-૩૯૨ 
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 
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(૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 

િયેલ છે ? 

  ઉકત કુલ-૩૯૨ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૭૬૩૮.૪૬ 

લાખના પ્રોજકેટ પૈકી ખચગ િનાર છે. સદરહુાં  કામગીરી પ્રગસ્ત 

હેઠે  હોઈ હાલ કોઈ ચૂકવણાં કરવામાાં આવેલ નિી. 

--------- 

૭૭ 
સુરેન્િનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૨૬ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો 
મે.ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

સુરેન્દ્રનગર શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧૦ ૧૫,૨૫,૯૨૦ 

બોટાદ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૩૧ ૪૩,૫૪,૩૨૭  
 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ રૂ.લાખમાાં 

સોહમ ાેરો મેગ્નેસ પ્રા.સ્લ. ૬.૪૦ 

સ્નમીર્ સ્સાંઘવી ૦.૭૨ 

પ્રાઈસ વોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૨.૪૬ 
 

--------- 

૭૮ 
પાટણ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી, 

  (૧) ૭૦ એકમોની 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦ 

િુલ ૩૩ 
 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ૩૨ એકમોને રૂ.૧૯૯.૫૯ લાખનુાં વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 
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૭૯ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ખવનજોના નમૂનાઓનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૩૧૬ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
ખસ્નજોના નમૂનાઓના પૃથ્િકરણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ 
વયવથિા ઊભી કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. ગાાંધીનગર રાયસણ ખાતે ભુથતર સ્વજ્ઞાન 
અને ખસ્નજ ખાતા હથતકની ‘‘પેટર ોગ્રાાી એન્દ્ડ મીનરલ કેમેથટર ી 
લેબોરેટરી’’ કાયગરત છે. જમેાાં ખસ્નજોના નમૂનાઓના 
પૃથ્િકરણ માટેની વયવથિા છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં આવી 
વયવથિાઓ અાંતગગત દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના કુલ કેટલા 
નમૂનાઓનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૯૬ 

--------- 

૮૦ 
ગીફટસીટીમાાં આઈનલનન્ડ  નફ નસ ડે િલપમેન્ટ રાઈટસની રિમની ચૂિિણીની પ્રકક્રયા 

* ૧૯૫૯૮ શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ઈન્દ્ટરનેશનલ ાાઈનાન્દ્સ ટેક સીટી સ્લ. 
(ગીાટ)માાં આઈએલએન્દ્ડ એાએસના ડેવલપમેન્દ્ટ રાઈટસની 
રકમની ચૂકવણી કરવા અાંગેની પ્રહક્રયા તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧), (૨) અને (૩)   આઈએલ એન્દ્ડ એાએસ એ બાકીની 
રકમના ડેવલપમેન્દ્ટ રાઈટસ પરત(SURRENDER) કરેલ 
છે. જ ેઅાંગેની બાબત સ્વચારણા હેઠે  છે.  

 (૨) ઉકત રાઈટ્સ ખરીદવા માટે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ગમાાં કોઈ રકમ ચૂકવવામાાં આવી હોય તો કેટલી રકમ 
ચૂકવવામાાં આવી, અને 

 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ચૂકવવાની િાય છે અને 
તે ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે ? 

 

--------- 

૮૧ 
રાજ્યના વજલ્લા મુખ્ય મથિો માટે સીસીટીિી લગાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૮૭૨૯ શ્રી મિેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના સ્જલ્લા મુખ્ય મિકો માટે 
સીસીટીવી લગાવવા અાંગે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેના મોસ્નટરીંગ માટે 

કોઈ વયવથિા કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 

સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત લગાવવામાાં 
આવનાર કેમેરાના મોસ્નટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા ખાતે કમાન્દ્ડ 
એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ 
રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૮૨ 
રાજિોટ અને ભાિનગર શિેરમાાં મુખ્યમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૯૬૭૬ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તે ાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
ભાવનગર શહેરમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે કેટલી અરજીઓ મે ી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
ભાવનગર શહેરમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે મે ેલ અરજીઓની માહહતી નીચે મુજબ છે. 

શિેર િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

રાજકોટ ૫૧૭૮ ૫૦૭ ૨૨૦ 

ભાવનગર ૩૫૮૬ ૮૯૬૫ ૩૩ 

િુલ અરીઓ ૮૭૬૪ ૯૪૭૨ ૨૫૩ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્ગવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી આવાસ 
બનાવાયા અને, 

  (૨) તે પૈકી વર્ગવાર કુલ ૧૨૨૭૫ અરજીઓ માંજૂર કરી 
જનેી માહહતી નીચે મુજબ છે. જ ે પૈકી ૪૯૬૦ આવાસો 
બનાવાયા છે. 

શિેર િષડ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  
૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

રાજકોટ ૪૮૩૫ ૬૧૧ ૪૨૮ 

ભાવનગર ૨૯૦૦ ૩૫૦૧ ૦ 

િુલ માંજૂર અરીઓ ૭૭૩૫ ૪૧૧૨ ૪૨૮ 

 
શિેર/િષડિાર 

આિાસ બનાિાયા 

િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

રાજકોટ ૧૦૧૫ ૩૧૩૩ ૩૦ 

ભાવનગર ૦ ૭૮૨ ૦ 

િુલ આિાસ બનાિાયા ૧૦૧૫ ૩૯૧૫ ૩૦  

 (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા રૂ.૪૩૪.૨૨ કરોડ 
ચૂકવવામાાં આવયા. 

--------- 

૮૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૩૦૯ શ્રી િી. ડ ી. ઝાલાિાડ ીયા (કામરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાાં 
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભરૂચ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૩૧ સીએનજી થટેશનો 
કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભરૂચ 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ભરૂચ, અાંકલેશ્વર, જાંબુસર, 
ઝગડીયા, હાાંસોટ, વાગરા તિા વાસ્લયા તાલુકાઓને આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૮૪ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૬ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી, 

  (૧) ૪૪૫ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૦ 

િુલ ૩૧૮  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૫૦૮ એકમોને રૂ.૫૦૫૫.૮૮ લાખની વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૮૫ 
સાસગુજ અન્િયે મોનીટરીંગ વ્યિસ્થા 

* ૧૮૭૩૦ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાસગુજ (સેઇા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત લગાવવામાાં આવનાર કેમેરા માટે મોસ્નટરીંગ માટે 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કોઈ વયવથિા રાખવામાાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને   

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં કયા 
પ્રકારની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત લગાવવામાાં 
આવનાર કેમેરાના મોસ્નટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા ખાતે કમાન્દ્ડ 
એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. તેમજ 

રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ 
રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૮૬ 
સુરત ગ્રાર્મય વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૫૫ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 

તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સુરત 
ગ્રાર્મય સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ૪૪૦૫ 

--------- 
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૮૭ 
ટાટા મોટસડ લી. દ્વારા નેનો િારનુાં ઉત્પાદન 

* ૧૯૬૧૯ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકિલ (ધાંધુકા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુસર સરકારના 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવની શરતો પૈકી શરત નાં-૧૨ 
અન્દ્ય શરતો મુજબ ટાટા મોટસગ લી.ને પ્રિમ ાેઝમાાં દર વર્ે 
૨,૫૦,૦૦૦ નેનો કારનુાં મહત્તમ ઉત્પાદન કરવાનુાં હતુાં, તો 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી નેનો કારનુાં ઉત્પાદન િયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવની શરત નાંબર ૧૨માાં 

૨,૫૦,૦૦૦ નેનો કારનુાં ઉત્પાદન કરી શકે તેવો પ્લાન્દ્ટ 
નાખવાની જોગવાઈ છે. 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં અનુક્રમે 
૧૪૪૬ અને ૬૧૩ નેનો કારનુાં ઉત્પાદન િયુાં. 

 (૨) નેનો કારનુાં ઉત્પાદન ઓછુાં  િતુાં હોય, તો ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કાંપની સામે શુાં પગલા લીધા? 

  (૨) નેનો કારનુાં ઉત્પાદન ઓછુાં  િતુાં હોય તો પગલા લેવા 
બાબતે ઠરાવમાાં કોઈ જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી. 

--------- 

૮૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૧૫ શ્રી રાજને્િવસાંિ ચાિડ ા (હહાંમતનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં અસ્ધકારીઓ/ 
કમગચારીઓ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ 
ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં 
અસ્ધકારીઓ/કમગચારીઓ માટે કુલ-૧૬૬ રહેણાાંકના મકાનોનુાં 
બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને  

ઉકત કુલ-૧૬૬ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૧૮૭૫.૨૨ લાખના 
પ્રોજકેટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ ૫૨૯.૭૨ 
લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે. 

 (૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

 

--------- 

૮૯ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

* ૧૮૭૮૨ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રાર્મય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા ૧(એક) 
વર્ગમાાં સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના ધાસ્મગક થિે ો આવરી 

લેવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તેની સ્વગતો શી છે?   (૨) સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના દ્વારકા માંહદર ધાસ્મગક થિે ને 
આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૯૦ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૫ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૦૫ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૬૬ એકમોને રૂ.૧૦૨૨ લાખનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં 
આવયુાં. 

--------- 

૯૧ 
િલસાડ  વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૫૬ એકમો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૧૮૦ એકમોને રૂ. ૨૦૯૫.૧૦ લાખની રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
૯૨ 

િલસાડ  અને નિસારી વજલ્લામાાં િસ્ટોડ ીયલ ડે થના બનાિો 
* ૧૯૭૩૭ શ્રી ીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર વલસાડ અને નવસારી સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર/પોલીસથટેશનવાર કથટોડીયલ ડેિના કેટલાાં 
બનાવો બન્દ્યા, અને  

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના વાપી તાલુકાના વાપી ટાઉન 
પોલીસ થટેશનમાાં ૦૧(એક) કથટોડીયલ ડેિનો બનાવ બનેલ 
છે. 

 (૨) તે અાંગે જવાબદારો સામે શુાં કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૨) મેજીથટર ીયલ ઈન્દ્કવાયરીના અાંતે કોઈ પોલીસ 
અસ્ધકારી/કમગચારી જવાબદાર ગણવામાાં આવેલ નિી. જિેી 
કાયગવાહીનો પ્રશ્ન ઉભો િતો નિી. 

--------- 

૯૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૩ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (હડસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૧૭૦ એકમોની અરજીઓ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૯૯ એકમોને રૂ. ૯૮૨.૪૬ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 

કરવામાાં આવયુાં. 
--------- 

૯૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૧૪ શ્રી કિતુ િનોડ ીયા (ઈડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં અસ્ધકારીઓ/ 
કમગચારીઓ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ 

ધરવામાાં આવયુાં, અને  

  (૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં 
અસ્ધકારીઓ/કમગચારીઓ માટે કુલ-૧૬૬ રહેણાાંકના મકાનોનુાં 

બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 
ઉક્ત કુલ-૧૬૬ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૧૮૭૫.૨૨ લાખના 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ ૫૨૯.૭૨ 
લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે.  

 (૨) આ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે? 

 

--------- 

૯૫ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૭ શ્રી સી.િે.રાઉલી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ મે ી, 

  (૧) ૮૨ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૧૮ 

૨ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૧૭  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૧૨ એકમોને રૂ.૬૭.૬૫ લાખની વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૯૬ 
મિેસાણા અને પાટણ વજલ્લામાાં િિોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્િિોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૫૯૬ શ્રી ભરતી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા અને 
પાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે બાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે. 

  (૧)  

વજલ્લો ક્િોરી લીઝોની સાંખ્યા 

મહેસાણા ૫૩ 

પાટણ શૂન્દ્ય 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ફ્લાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી. 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS)િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝ હોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસીક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
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આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ફ્લાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 

આવતુાં હોય છે. 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત 
(રૂ. લાખમાાં) 

મહેસાણા ૧૭ ૪૫.૪૭ 

પાટણ ૫૦ ૭૮.૬૮  
 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શાાં છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકસ્લાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મતીની રચના 

સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/છ, 
તા.૦૬-૧૨-૨૦૧૮ િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મતીના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 

૯૭ 
નિસારી અને િલસાડ  વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૭૩૪ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો 
દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

    (૧) પત્રક મુજબ 
 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) પારડી 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શાાં પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડ, ઈજાાો અટકાવવો, ઠપકો, 
ખાતાકીય/પ્રાિસ્મક તપાસ તિા ારજ મોકુાી હેઠે  મુકવાની 
કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

 (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેરાેર કરનારા 

ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 
કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 
અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો અદાતલમાાંિી પણ છોડાવી ન 
શકાય તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 
મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 
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  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 

ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 
  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 
લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ  

વજલ્લા તાલુિા દેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂની 
કિાંમત 

 (રૂવપયા) 

વબયરની 
કિાંમત 

(રૂવપયા) 

નવસારી 

નવસારી ૧,૧૦,૩૨૦ ૩,૭૪,૫૫,૦૪૯ ૫૩,૭૮,૨૭૮ 

જલાલપોર ૧,૬૬,૭૪૦ ૩૧,૧૪,૩૯૨ ૩,૬૭,૯૦૦ 

ગણદેવી ૧,૪૩,૦૮૦ ૧,૦૪,૮૫,૫૦૦ ૨૮,૧૦,૧૮૮ 

ચીખલી ૪૭,૮૦૦ ૧,૬૭,૭૩,૧૩૯ ૪૩,૯૩,૦૯૦ 

વાાંસદા ૫૪,૨૦૦ ૭૮,૪૬,૪૪૦ ૩૩,૯૦૦ 

ખેરગામ ૧૫,૯૬૦ ૨૭,૧૮,૪૯૮ ૭,૦૨,૩૦૦ 

વલસાડ 

વલસાડ ૮૭,૩૮૦ ૭,૧૯,૮૮,૨૭૫ ૮૪,૬૮,૫૦૦ 

પારડી ૫,૫૨૦ ૪,૮૫,૮૧,૬૨૫ ૨૩,૨૫,૫૦૦ 

વાપી ૯,૫૨૦ ૫,૨૫,૫૫,૪૧૫ ૧૫,૩૮,૮૦૦ 

ઉમરગામ ૧૬,૯૪૦ ૪,૭૬,૪૮,૯૦૦ ૨૦,૨૦,૧૦૦ 

ધરમપુર ૯,૯૬૦ ૫૧,૧૪,૩૦૦ ૧૨,૫૫,૬૦૦ 

કપરાડા ૧,૦૬૦ ૪૦,૮૨,૪૩૦ ૧૪,૪૨,૯૦૦ 
--------- 

૯૮ 
વિભાગના તાબા િેઠળના વનગમોમાાં િમડચારીઓની િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોસીંગથી ભરતી 

* ૧૯૬૯૭ શ્રી િાળાભાઈ ડ ાભી (કપવાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉદ્યોગ 
સ્વભાગના તાબા હેઠે ના સ્નગમોમાાં કમગચારીઓની ભરતી 
કોન્દ્ટર ાક્ટ/આઉટસોસીગિી કરવામાાં આવે છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 
કમગચારીઓની ભરતી કરવામાાં આવી, અને  

  (૨) * પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૩) કોન્દ્ટર ાક્ટ/આઉટસોસીગિી ભરતી કરવાના કારણો 
શાાં છે? 

  (૩) * પત્રક-૨ મુજબ. 

(* પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૯૯ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િેફી પદાથો અને દારૂનો જથ્થો બાંધ િરિા બાબત 

* ૧૯૭૦૭ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
જીલ્લામાાં પર પ્રાાંતમાાંિી આવતુાં કેાી પીણાં દારૂ, ચરસ, અાીણ 
અને ગાાંજાનો કેટલો જથ્િો છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર ઝડપાયો, 
અને  

  (૧)  

િષડ વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

ચરસ અફીણ ગાાંજો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧,૮૫,૯૯૦ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
િી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧,૭૩,૦૯૧ ૦ ૦ ૦ 

 

 (૨) પરપ્રાાંતમાાંિી આવતો કેાી પદાિો અને દારૂનો 
જથ્િો બાંધ િાય તે માટે સરકારે શાાં પગલાાં લીઘા? 

  (૨) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી આ પ્રકારની ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ. ૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ આવા 
પોલીસ દ્વારા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાલતમાાંિી પણ 
છોડાવી ન શકે તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધઈ ાહરયાદ મે ે 
તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં 
આવેલ છે. 

વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં Prvention 

of Money Laundering Act મુજબ કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં 
આવે છે. પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 

લેવામાાં આવેલ છે.  
--------- 

૧૦૦ 
િછિ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૨૯૪ ડ ૉ. નીમાબેન આચાયડ (ભુજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ (પસ્િમ) 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા કચ્છ (પસ્િમ) જીલ્લા (પીએનજીઆરબી. નવી 
હદલ્હી દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧૦ સીએનજી 
થટેશનનો કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કચ્છ (પસ્િમ) સ્જલ્લામાાં સીએનજી 
થટેશનો દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા કચ્છ 
(પસ્િમ) જીલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ભુજ, નખત્રાણા, 
માાંડવી તિા મુન્દ્રા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૦૧ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ભાડે /લીઝથી અપાયેલ જમીન 

* ૧૯૬૪૯ શ્રી વિક્રમભાઈ માડ મ (ખાંભાસ્ે યા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવનજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વારકા 
અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં આશાપુરા માઈનકેમ કાંપનીની પોતાની 
માસ્લકીની જમીનમાાં કેટલી લીઝો અને સરકાર દ્વારા 
ભાડે/લીઝિી અપાયેલ જમીનમાાં કેટલી આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વારકા 
અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં આશાપુરા માઈનકેમ કાંપનીની પોતાની 
માસ્લકીના જમીનમાાં તેમજ સરકાર દ્વારા ભાડે/લીઝિી 
અપાયેલ જમીનમાાં કોઈ લીઝો આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત લીઝ વાર ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કયા પ્રકારના ખનીજનો કેટલો જથ્િો કાઢવામાાં 
આવયો, અને 

  (૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
   

 (૩) તે અન્દ્વયે સરકારને વર્ગવાર રોયલ્ટી પેટે કેટલી 
આવક િઈ? 

 

--------- 
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૧૦૨ 
રાજ્યની નફ.નસ.નલ.માાં ડે મેજ િાડ ડડ ીસ્િમાાંથી ડે ટા મેળિિાની સિલત 

* ૧૮૮૧૬ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ.માાં ડેમેજ હાડગ ડીથકમાાંિી ડેટા મેે વવાની 
સવલત ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગ 
દરસ્મયાન ડેમેજ હાડગડીથકમાાંિી ડેટા મેે વવા બાબતે કેટલા 
કેસો/નમૂનાઓનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ડેમેજ હાડગડીથકમાાંિી ડેટા  
મેે વવા બાબતે કુલ-૧૯ કેસોના ૧૦૫ નમુનાનુાં પૃથ્િકરણ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૦૩ 
ગુન્િામાાં િપરાયેલ ફાયર આર્મસડ, બુલેટના ખોખાઓનો ડે ટાબેઝ 

* ૧૮૭૪૮ શ્રી અભેવસાંિ તડ િી (સાંખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરી ગુન્દ્હામાાં વપરાયેલ ાાયર 

આર્મસગ, બુલેટ તિા કારતૂસના ખોખાઓનો ડેટાબેઝ જાે વે છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદરહુ ડેટાબેઝની 
ઉપયોગીતા શી છે? 

  (૨) રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં ગુન્દ્હા 
સાંબાંસ્ધત કબ્જ ે લેવાયેલ બુલેટ, ાાયર િયેલ કારતૂસના ખોખા 
અને કબ્જ ેલેવાયેલ હસ્િયારમાાંિી લેબોરેટરીમાાં કરેલ ટેથટ ાાયર 
બુલેટ તિા કારતૂસના ખોખા પરના ાાયર આર્મસગની 
લાક્ષસ્ણકતાઓ જવેી કે ાાયરીંગ પીન માકગસ, બ્રીચ ફે્રસ માકગસ, 
રાઈાલીંગ માકગસ સ્વગેરેનો સરખામણી કરવા માટે ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ 
બેલેનથટીક આઈડેન્દ્ટીાીકેશન સીથટમનો ઉપયોગ કરી 
ડેટાબેઈઝ તૈયાર કરવામાાં આવે છે. આ ડેટાબેઈઝની મદદિી 

અલગ અલગ ગુન્દ્હાઓને સાાંકે ી ાાયર આર્મસગિી િયેલા અને 
વણઉકેલાયેલ ગુન્દ્હાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય છે. 

--------- 

૧૦૪ 
િડ ોદરા વજલ્લામાાં નમનસનસઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૪ શ્રી ીતેન્િ સુખડ ીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 

એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૩૯૫ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૩૬ એકમોને રૂ.૨૨૨.૨૭ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 



42 

૧૦૫ 
રાજુલા ખાતે નાયબ પોલીસ અવધક્ષિની િચેરી સ્થાપિાની િામગીરી 

* ૧૯૬૭૩ શ્રી અાંબરીષ ડે ર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાાં રાજુલા ખાતે નાયબ પોલીસ અસ્ધક્ષકશ્રીની કચેરી 
થિાપવાની કામગીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) ગૃહ સ્વભાગના તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૭ના ઠરાવિી 
રાજુલા ખાતે નાયબ પોલીસ અસ્ધક્ષકની જગ્યા માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત  કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પુણગ કરી નાયબ 
પોલીસ અસ્ધક્ષકની કચેરી ક્યાાં સુધીમાાં પુણગ કરવામાાં આવશે? 

  (૨) નાયબ પોલીસ અસ્ધક્ષકની કચેરી હાલની 
સી.પી.આઈ. રાજુલાની કચેરીમાાં કાયગરત કરવાનુાં ઠરાવેલ છે. 

--------- 

૧૦૬ 
નરી આાંખે ન દેખાતી િોય તેિી કફાંગર વપ્રન્ટને ઉપસાિિાની સિલત 

* ૧૮૭૩૨ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 

ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં દથતાવેજ ઉપરની નરી આાંખે 
જોઈ શકાતી ન હોય તેવી હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટને ઉપસાવવાની સવલત 
ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં કેવા પ્રકારની સવલત 
ઉપલબ્ધ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં આધુસ્નક િમગલ હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટ 
ડેવલોપરની સવલત ઉપલબ્ધ છે. 

--------- 

૧૦૭ 
િડ ોદરા અને િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૭૧૦ શ્રી જશપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના 
કેટલા બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા 
જાહેરાત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) 

વજલ્લો 

સમગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

વડોદરા શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૪૦ ૮૭,૭૭.૩૧૨ 

છોટાઉદેપુર ૧૧ ૧૫,૭૪,૦૭૯ ૧૨૩ ૨,૩૨,૬૯,૮૭૦ 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઇ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
નજન્સીનુાં નામ ચુિિેલ રિમ 

રૂ. લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી ૦૩.૫૧ 

સ્નમીર્ સ્સાંઘવી ૬૬.૦૪ 

એસ.બી.આઇ. કેસ્પટલ માકેટ્સ સ્લ. ૯૧.૬૯ 

પ્રાઈસવોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૧૧.૩૮ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ (એ ડીવીઝન 
ઓા જીએનએાસી લી.) 

૦૨.૭૧ 

 
--------- 
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૧૦૮ 
બનાસિાાંઠા અને ગાાંઘીનગર વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૫૮૬ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
બનાસકાાંઠા અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના 
કેટલા બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા 
જાહેરાત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) 

વજલ્લો 

સમગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો  
મે.ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો  
મે.ટન 

બનાસકાાંઠા ૧૧ ૩૬,૯૬,૦૦૦ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

ગાાંધીનગર ૦૭ ૧૯,૨૧,૩૫૦ ૨૦ ૩૨,૦૪,૪૦૨ 

  
 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઇ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ 

રૂ. લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી ૫.૫૪ 

એસ.બી.આઇ. કેસ્પટલ માકેટ્સ સ્લ. ૫૮.૧૨ 

પ્રાઈસ વોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૧.૩૨ 

એન.કોડ સોલ્યશુન્દ્સ (એ ડીવીઝન 
ઓા જી.એન.એા.સી.સ્લ.) 

૨.૪૪ 

 
--------- 

૧૦૯ 
સુરેન્િનગર વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૬૪ શ્રી ધનીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 

તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં  
સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૩૨૭ 

--------- 

૧૧૦ 
સુરત મિાનગરપાવલિામાાં પાકિિંગ અને ફાયર સેફ્ટીની જોગિાઈ વિરુધ્ધ ચાલતા શોપીંગ સેન્ટરો 

* ૧૯૬૬૪ શ્રી જ.ેિી.િાિડ ીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત 
મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કોમશીયલ તિા રહેણાાંક 
સ્વથતારમાાં આવેલા શોપીંગ સેન્દ્ટરોએ સ્નયત પાસ્કિંગ તિા ાાયર 
સેફ્ટીની વયવથિા નિી કરેલ તે હકીકતિી સરકાર વાકેા છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત 
મહાનગરપાસ્લકા સ્વથતારમાાં કોમશીયલ તિા રહેણાાંક 
સ્વથતારમાાં આવેલા શોપીંગ સેન્દ્ટરોને પ્રવતગમાન જીડીસીઆરની 
જોગવાઈઓ મુજબ/માંજૂર પ્લાનમાાં દશાગવયા મુજબની 
પાકીંગની સુસ્વધા તેમજ જોગવાઈઓ મુજબની ાાયર સેફ્ટીને 
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લગતી સુસ્વધાની ઉપલબ્ધતાઓ ચકાથયા બાદ જ વસવાટની 

પરવાનગી આપવામાાં આવે છે. તેમ છતાાં ત્યારબાદ આવી 
પાકીંગની જગ્યા પર ગેરકાયદેસર બાાંધકામ કરવામાાં આવે છે 
તેમજ ાાયર સેફ્ટીના સાધનોનો યોગ્ય સ્નભાવ િતો નિી તેવા 
સ્કથસા બને છે તેનાિી સુરત મહાનગરપાસ્લકા વાકેા છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં શાાં 
પગલાાં લીધાાં? 

  (૨) સુરત મહાનગરપાસ્લકા ધ્વારા અાંદાજ ે ૨૦૪ 
કોમસ્શગયલ તિા રહેણાાંક સ્વથતારમાાં આવેલ શોપીંગ સેન્દ્ટરમાાં 
સ્મલકતમાાં માંજૂર પ્લાન મુજબના અાંદાજ ે ૮.૮૭ લાખ ચો.ાુટ 
સ્વથતારના પાકીંગમાાં િયેલ ગેરકાયદેસર બાાંધકામ/દબાણ દૂર  
કરવાની કામગીરી કરવામાાં આવેલ છે. તે મુજબ શોપીંગ 
સેન્દ્ટર/કોમસ્શગયલ સ્બલ્ડીંગ જવેા કુલ ૩૬૦ ઈમારતોના 
સવે/ાાયર સેફ્ટી ઇન્દ્થપેક્શન કરવામાાં આવેલ જ ે પૈકી ૩૦૮ 
ઈમારતોને ાાયર સેફ્ટીની સુસ્વધા યોગ્ય રીતે સ્નભાવેલ ન હોય, 
જ ેઉપલબ્ધ કરાવી લેવા નોટીસ આપવામાાં આવેલ અને કુલ-
૬૩ અન્દ્સેા ઈમારતો તાકીદે સીલ મારવામાાં આવેલ. જઓેને 
સ્નયત સમય મયાગદામાાં ાાયર સેફ્ટીની સુસ્વધા ઉભી કરાવવાની 
લેસ્ખત બાહેધરી રજૂ કયાગ બાદ સીલ ખોલવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૧૧ 
સુરેન્િનગર વજલ્લામાાં મકિલાઓને  સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૬૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રાાં) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત તા.૩૦-
૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ 
આપવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) ૧૩૨૭ 

--------- 
૧૧૨ 

નફ.નસ.નલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પદ્ધવતથી િેસોનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૭૫૧ શ્રી કિશોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા ાોરેસ્ન્દ્સક સાયકોલોજી સ્વભાગમાાં 
પોસ્લગ્રાા પધ્ધસ્તિી કેસોનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવે છે કેમ, 

અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા કેસોનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં 
આવેલ છે ?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પોસ્લગ્રાા પધ્ધસ્તિી કુલ-૬૭ કેસોના ૧૬૫ નમુનાનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૧૩ 
ડ ાાંગ અને તાપી વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૭૩૧ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વયે ડાાંગ 
અને તાપી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા બ્લોક 
(કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વયે ડાાંગ 
અને તાપી સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાદી રેતીના કોઈ બ્લોક 
(કવોરીલીઝ) ના જથ્િા માટે હરાજી કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૧૪ 
બીઆરટીનસ અને નનમટીનસમાાં ખાનગી િાંપનીઓ પાસેથી બસો ભાડે  લેિા બાબત 

* ૧૯૬૮૮ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં બીઆરટીએસ અને એએમટીએસમાાં ખાનગી કાંપનીઓ 
પાસેિી બસો ભાડે મેે વવાિી થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિાને 
આસ્િગક નુકશાન પહોંચતુાં હોવા બાબતની કેટલી ારીયાદો 
સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં મે ી, 

  (૧) બીઆરટીએસ-શૂન્દ્ય 
  એએમટીએસ-૦૧ (એક) 

 (૨) મે લે ારીયાદો અન્દ્વયે શી કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) મે ેલ ારીયાદ અન્દ્વયે તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૯ના રોજ 
પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે. 

 (૩) બસ સપ્લાય કરતી ખાનગી કાંપનીઓને ાાયદો ન 
િાય અને સ્નગમ, સરકાર અને મુસાારોનુાં હહત સચવાય તે માટે 
શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૩) સરકાર અને સ્નગમનુાં હીત જે વાઈ તે હેતુિી 
પારદશગક ટેન્દ્ડર પ્રહક્રયા, કડક ટેન્દ્ડર શરતો, સતત ઓપરેશન 
કાં ટર ોલ, પેનલ્ટીની જોગવાઈઓ જવેા પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૧૫ 
પોરબાંદર અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં બોિસાઈટના જથ્થાનુાં ખોદિામ 

* ૧૯૬૪૦ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં પોરબાંદર અને જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં બોકસાઈટના કેટલા 
જથ્િાનુાં ખોદકામ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૧)  

વજલ્લો બોિસાઈટ જથ્થો મે.ટન 

પોરબાંદર ૧૦,૦૯,૦૧૫ 

જૂનાગઢ બોકસાઈટના જથ્િાનુાં કોઈ ખોદકામ િયેલ 
નિી. 

 

 (૨) ઉકત ખોદકામ કરેલ જથ્િા પૈકી કેપ્ટીવ યુઝ 
સ્સવાય કેટલો જથ્િો વેચવાની અનુમસ્ત રાજ્ય સરકારે આપી, 
અને 

  (૨)  

વજલ્લો બોિસાઈટ જથ્થો મે.ટન 

પોરબાંદર બોકસાઈટના જથ્િાને વેચવાની કોઈ માંજૂરી 
આપેલ નિી. 

જૂનાગઢ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  
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 (૩) રાજ્ય સરકારને તે અન્દ્વયે કેટલી આવક િઈ ?    (૩)  

વજલ્લો આિિ રૂ.લાખમાાં 

પોરબાંદર પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

જૂનાગઢ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  
--------- 

૧૧૬ 
ખેડ ા અને દાિોદ વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૯૫ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વયે ખેડા 

અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા બ્લોક 
(કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

ખેડા શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

દાહોદ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૩ ૪,૫૭,૩૨૦ 
 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ રૂ.લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલન્દ્ટસી ૦.૪૮ 

એસ.બી.આઈ. કેપીટલ માકેટ્સ 
લી. 

૫.૮૪ 

 
--------- 

૧૧૭ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૭ ડ ૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી, 

  (૧) ૪૪૫ એકમોની 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૦ 

િુલ ૩૧૮  
 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩)  

ક્રમ િષડ વ્યાજ સિાયના 
નિમો 

વ્યાજ સિાય 
રૂ.લાખમાાં 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩૭ ૨૦૨૪.૧૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭૧ ૩૦૩૧.૭૧ 

િુલ ૫૦૮ ૫૦૫૫.૮૮  
--------- 
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૧૧૮ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૧૬ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૪૫ એકમોની અરજીઓ. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ?  

  (૨) ૩૨ એકમોને રૂ.૩૮૨.૩૫ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૧૯ 
મોરબી વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૪ શ્રીમતી ગીતાબા જાડે જા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા સ્બન-
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 
(૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં મોરબી સ્જલ્લામા પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ-૧૧ 
સ્બન-રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, 
અને 
  ઉકત કુલ-૧૧ સ્બન-રહેણાાંકના મકાનોના 
રૂ.૧૫૯૪.૯૨ લાખના પ્રોજકેટ પૈકી ખચગ િનાર છે. હાલ 
કામગીરી પ્રગસ્ત હેઠે  હોઈ કોઈ ચૂકવણાં કરેલ નિી. 

--------- 

૧૨૦ 
સુરત વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૯ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૫૮૭૯ અરજીઓ 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ?  

  (૨) ૩૮૨૭ એકમોને રૂ.૨૫૮૨૪.૨૦ લાખની કેપીટલ 
સબસીડીનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 
 

--------- 

૧૨૧ 
મોરબી અને મિીસાગર વજલ્લામાાં િિોરી લીઝોની ફલાઈંગ સ્િિોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૩૪ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ેબાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી કવોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

મોરબી ૧૧૫ 

મહીસાગર ૩૫ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 

કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 

સ્જલ્લાના તમામ લીઝ હોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુાં હોય છે. 
  ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બ્લેકટરેપ ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ 
છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

મોરબી ૩૨ ૪૪.૫૪ 

મહીસાગર ૨૦ ૨૫.૦૧  
 (૩) ઉકત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે ? 

  (૩) બ્લેકટરેપ કવોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
૧૨૨ 

અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં દારૂની િેરાફેરી 
* ૧૯૭૪૨ ડ ૉ. અવનલ જોષીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં રાજથિાન બોડગ રિી દારૂની હેરાાેરી િાય છે 
તેવી હકીકતિી સરકાર વાકેા છે કે કેમ, અને 

  (૧) અને (૨)  આવા બનાવો ધ્યાને આવતા અરવલ્લી 
તિા સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં રાજથિાન બોડગ રિી દારૂની હેરાાેરી 
રોકવા માટે ચેક પોથટ ઉપર પોલીસ તિા હોમગાડગના વધુમાાં 
વધુ માણસો રાખી નાકાબાંધી તિા વાહન ચેકીંગ કરવામાાં આવે 
છે. 
  આ ચેક પોથટનુાં સુપરસ્વઝન સુપરવાઈઝરી અસ્ધકારી 
દ્વારા કરવામાાં આવે છે. પ્રોહીબીશન ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી 
નાકાબાંધી કરી પ્રોહીબીશનના કેસો શોધી કાઢી અસરકારક 
કામગીરી કરવામાાં આવે છે. આવા હેરાાેરીના કેસોમાાં પકડાયેલ 
ઈસમો સ્વરૂધ્ધ પાસા, તડીપાર, પ્રોહી-૯૩ જવેા અસરકારક 
અટકાયતી પગલાાં લેવામાાં આવે છે. 

  થિાસ્નક પોલીસ ઉપરાાંત એલ.સી.બી., આર.આર. 
સેલ, થટેટ મોનીટરીંગ સેલ જવેી એજન્દ્સી દ્વારા બાતમીદારો 
મારાતે માહહતી મેે વી, આકસ્થમક રેઈડ પાડવાની કાયગવાહી 
હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

  ઉપરાાંત નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, 
કાયદાને વધુ કડક બનાવી દારૂના ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ાેર 
કરનારા ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ 
સુધીની કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ 
કરી છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં ઉકત 
સ્જલ્લાવાર રાજથિાન બોડગ રિી દારૂની હેરાાેરી રોકવા શી 
વયવથિા કરી છે ?   
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  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 

પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાલતમાાંિી પણ 
છોડાવી ન શકે તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

  થટેટ મોસ્નટરીંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ારીયાદ 
મે ે તે માટે ટોલ ાી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  પ્રોહહસ્બશનના રૂ.૨૦ લાખિી વધુ સ્કાંમતના 
મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં Prevention of Money 

Laundering Act મુજબ તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની 

કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૧૨૩ 
ચીનના રાષ્ટ્ર  પ્રમુખની અમદાિાદ મુલાિાત 

* ૧૯૭૨૯ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ગ ૨૦૧૪માાં ચીનના રાષ્ટર  પ્રમુખની અમદાવાદ 
મુલાકાત વખતે રાજ્યમાાં ઈન્દ્ડથટર ીયલ પાકગ  થિાપવાનો કરાર 
િયો હતો તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
પાકગ  થિાપવાની કાયગવાહી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૨) ચાઈના થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝીસ 
સાંથિાએ ૨૦૦.૮૨ હેકટર જરૂરીયાત પૈકી ૫૫.૨૮ હેકટર 
જમીન ખરીદી છે. બાકીની જમીન મેે વવાનુાં કામ ચાલુ છે. 

 (૩) ક્યા થિે ે આ પાકગ  થિાપવામાાં આવશે ?    (૩) સાણાંદ નજીક. 

--------- 

૧૨૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૮૩૧૧ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ખસ્નજ 
પહરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાે વણી માટે ગ્રાન્દ્ટ 
ાાે વણી કરવા રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલી રકમની ાાે વણી કરેલ છે ?  

  (૨)  

તાલુિો રિમ રૂ.લાખમાાં 

દસક્રોઈ તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૯ના હુકમિી રૂ.૪૦.૦૦ 
લાખની સૈધ્ધાાંસ્તક માંજૂરી આપીને તે પૈકી 

રૂ.૧૦.૫૬ લાખની ાાે વણી કરવામાાં આવેલ છે. 
બાકી રહેતી રૂ.૨૯.૪૪ લાખની રકમ ચાલુ 
નાણાકીય વર્ગ ૨૦૧૯-૨૦માાં ાાે વવા 
તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯િી હુકમ કરવામાાં આવેલ 
છે.  

--------- 
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૧૨૫ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમને લગતા િેસોનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૭૧૯ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમને લગતા કેસોનુાં 
પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવે છે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો રાજ્યમાાં તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા આ પ્રકારના 
કેટલા કેસોનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) રાજયની એા.એસ.એલ. દ્વારા તા.૩૦-૦૪-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાયબર ક્રાઈમને લગતા 
કુલ-૧,૨૪૨ કેસોના ૩૪,૯૨૪ નમુનાનુાં પૃથ્િકરણ કરવામાાં 
આવેલ છે.  

--------- 

૧૨૬ 
અરિલ્લીઅને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િિોરી લીઝોની ફલાઈંગ સ્િિોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૦૧ શ્રી રાજને્િવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે
બાાંધકામ પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી કવોરીલીઝો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

અરવલ્લી ૨૦૧ 

સાબરકાાંઠા ૩૫ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝ હોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારાકરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 

આવતુાં હોય છે. 

  ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બ્લેકટરેપ ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ 
છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

અરવલ્લી ૧૭ ૧૧.૫૭ 

સાબરકાાંઠા ૨૫ ૧૬.૨૮  

 (૩) ઉકત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે ? 

  (૩) બ્લેકટરેપ કવોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮ િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 



51 

૧૨૭ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૦ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ મે ી, 

  (૧) ૮૨ અરજીઓ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૭  

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩) ૧૨ એકમોને રૂ.૬૭.૬૫ લાખનુાં વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૧૨૮ 
રાજિોટ મધ્યસ્થ જલે અને જામનગર જલેમાાં િેદીઓને િાયદાિીય સલાિ 

* ૧૮૭૨૬ શ્રી રાઘિીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રાર્મય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ મધ્યથિ જલે તિા જામનગર જલેમાાં કેદીઓને 
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાાં આવે છે કે કેમ,અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કુલ કેટલા કેદીઓને સ્જલ્લાવાર 
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાાં આવે છે ? 

  (૨)  

વજલ્લો િાયદાિીય સલાિ િાયદાિીય સિાય 

રાજકોટ ૧૧૫૭ ૪૬ 

જામનગર ૬૦ ૪૨  
--------- 

૧૨૯ 
મોરબી શિેરને પીિાના પાણીની યોજના 

* ૧૫૬૭૭ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર મોરબી શહેરને પીવાનુાં પાણી આપવાની યોજનાઓની 
કામગીરી ચાલુ છે તે યોજનાઓના કામ નબે ા અને ધીમા િતા 
હોવાની કેટલી ારીયાદો/રજુઆતો મે ી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર મોરબી શહેરને પીવાનુાં પાણી આપવાની યોજનાઓની 
કામગીરી ચાલુ છે, તે યોજનાઓના કામ નબે ા અને ધીમા 
િવાની કોઈ ારીયાદો/રજુઆતો મે ી નિી. 

 (૨) ઉકત ારીયાદો/રજુઆતો અન્દ્વયે શી કાયગવાહી 
કરી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત કામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરવામાાં આવશે?
  

  (૩) આ યોજનાની કામગીરી એસ્પ્રલ-૨૦૨૦ સુધીમાાં 
પૂણગ કરી પાણી પુરવઠો ચાલુ કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
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૧૩૦ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમને લગતા િેસોનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૭૬૧ શ્રી શૈલેષભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમને લગતા કેસોનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવે છે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા આ પ્રકારના કેટલા કેસોનુાં 
પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) રાજયની એા.એસ.એલ. દ્વારા તા.૩૦-૦૪-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાયબર ક્રાઈમને લગતા 
કુલ-૧,૨૪૨ કેસોના ૩૪,૯૨૪ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં 

આવેલ છે.  
--------- 

૧૩૧ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં આિેલ સીસીટીિી િેમેરો 

* ૧૯૬૫૫ શ્રી િષડદિુમાર રીબડ ીયા (સ્વસાવદર) : ચૌદમી ગુજરાત સ્વધાનસભાના પ્રિમ સત્રમાાં તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ રજૂ 
િયેલ તારાાંસ્કત પ્રશ્નેઃ૪૪ (અગ્રતા-૨૪૦)ના અનુસાંધાને માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં પોલીસ થટેશનમાાં મૂકવામાાં 
આવેલ સીસીટીવી કેમેરા પૈકી ૭૮ બાંધ હાલતમાાં હતા, તે પૈકી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા કેમેરા ચાલુ કરવામાાં 
આવયા,  

  (૧) ૭૪ (ચુાંમોતે્તર)  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા કેમેરા બાંધ છે,   (૨) ૦૪(ચાર) 
 (૩) ઉક્ત કેમેરા બાંધ રહેવાના કારણો શુાં છે, અને   (૩) સીસીટીવી ઉપકરણોમાાં સજાગતી તકસ્નકી ખામીઓના 

કારણે કેમેરા બાંધ રહેલ હતા. 
     (૪)    બાંધ કેમેરા ક્યાાં સુધીમાાં ચાલુ કરવામાાં આવશે ?     (૪)    હાલની સ્થિસ્તએ તમામ કેમેરા કાયગરત કરવામાાં 

આવેલ છે, તેિી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 
૧૩૨ 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્િિોડ  દ્વારા તપાસણી 
* ૧૯૬૪૭ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે
બાાંધકામ પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો 
આવેલી છે,  

  (૧)  

વજલ્લો ક્િોરી લીઝોની સાંખ્યા 

જામનગર ૧૩૦ 

દેવભુસ્મ દ્વારકા  ૮૬ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં જીલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ફ્લાઈંગ થકવોડ દ્વારા અને 
જીલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

 ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ(ILMS)િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં 
આવતા ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી 
રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ 
કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, માસીક પત્રકો 
વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા 
કરવામાાં આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ફ્લાઈંગ 
થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં આવતુ હોય છે. 
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 ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમા 

બ્લેકટરેપ ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 
  

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા  િસુલાત  
(રૂ. લાખમાાં ) 

જામનગર ૧૧ ૧૬.૬૦ 

દેવભુસ્મ દ્વારકા  ૪૭ ૨૯.૯૭  
 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે ? 

  (૩) બ્લેક્ટરેપ  ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજૂઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃ એમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/ 
૧૮૦/છ, તા-૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. 
સસ્મસ્તના અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે 
સ્નણગન કરવાનુાં સ્નધાગહરત કરેલ છે.  

--------- 

૧૩૩ 
િડ ોદાર અને મિીસાગર વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ  

* ૧૯૭૦૨ શ્રી અીતવસાંિ યૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 

ાાંકશન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે,   

  (૧) હા,જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર વડોદરા અને મહીસાગર સ્જલ્લામાાં ક્યારે 
સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨)  

જલેનુાં નામ  વનરીક્ષણની તારીખ 

વડોદરા મધ્યથિ જલે 
સ્જલ્લોેઃ વડોદરા 

૨૭-૦૯-૨૦૧૭ 
૧૧-૧૧-૨૦૧૭ 
૨૮-૦૨-૨૦૧૮ 

૧૬-૦૩-૨૦૧૮ 
૦૩-૦૪-૨૦૧૮ 
૦૪-૧૨-૨૦૧૮ 

 મહીસાગર સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા જલે 
આવેલ નિી. 

 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન ક્યા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 
સામે આવી, અને 

  (૩) કોઈ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે ? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૪ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૩ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
જૂનાગઢ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૬૫ એકમોની અરજીઓ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) ૩૩ એકમોને રૂ.૯૬.૪૦ લાખની સહાય ચૂકવવામાાં 

આવી. 

--------- 

૧૩૫ 
િાળા પથ્થરની ક્િોરીલીઝોની તપાસણી િે માપણી ન િરિા બાબત 

* ૧૯૬૭૨ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧/૫/૧૯ની સ્થિસ્તએ કાે ા 
પથ્િરની ક્વોરીલીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવા સરકારે 
સાંવાદ સેતુ યોજના અમલમાાં મુકેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના,જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત યોજના ક્યારિી અમલમાાં મુકેલ 
છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩)  ઉક્ત યોજના અમલમાાં હોવા છતાાં ાલાઈંગ થકવોડગ  
દ્વારા ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી લીઝોની તપાસણી 
કરી ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૬ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૭ શ્રી િુબેરભાઈ ડ ીંડ ોર  (સાંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૩૪ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) ૧૧ એકમોને રૂ.૧૫૩.૮૪ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૩૭ 
મિેસાણા વજલ્લા પાંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઈન નઈડ ની રિમ 

* ૧૮૩૨૨ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ 

તરીકે ાાે વવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  

અનુ િષડ 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮,૪૬૮.૩૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪,૦૦૭.૮૨ 

િુલ ૨૨,૪૭૬.૧૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સમયગાે ામાાં મહેસાણા સ્જલ્લા પાંચાયતના 
ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડની રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) હા, જી. 

--------- 
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૧૩૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના 

* ૧૮૩૮૯ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજી 
મે ી, 

  (૧) ૧૧૭ અરજીઓ મે ી. 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૩૪ 

૨ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૫૯  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ૭૮ એકમોને રૂ.૪૧૯.૧૬ લાખની વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૧૩૯ 
િડ ોદરા વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૮૩૧૩ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ખસ્નજ 
પહરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાે વણી માટે ગ્રાન્દ્ટ 
ાાે વણી કરવા રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો, હો તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વડોદરા 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી રકમની ાાે વણી કરેલ છે ? 

  (૨)  

િષડ તાલુિો 
રિમ 

રૂ.લાખમાાં 

૨૦૧૭-૧૮ ડેસર ૬૦૭.૪૦ 

૨૦૧૮-૧૯  વાઘોડીયા ૧૯૨.૮૪  
--------- 

૧૪૦ 
ભરૂચ અને િડ ોદરા વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૭૨૦ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂચ અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો દેશી 
દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) કરજણ 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડ, ઈજાાો અટકાવવો, ખાતાકીય/પ્રાિસ્મક 
તપાસ તિા ારજ મોકુાી હેઠે  મુકવાની કાયગવાહી કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

 (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેરાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
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  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 

કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 
અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો અદાલતમાાંિી પણ છોડાવી ન 
શકાય તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 

મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 

લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ 

વજલ્લા તાલુિા દેશી દારૂની કિાંમત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂની કિાંમત 
(રૂવપયા) 

વબયરની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

ભરૂચ 

ભરૂચ ૨,૮૭,૮૨૦ ૧,૪૧.૯૭,૭૪૦ ૪,૯૧,૭૦૦ 

વાગરા ૧,૦૪,૭૮૦ ૮,૧૯,૧૪૦ ૮૯,૯૫૦ 

આમોદ ૭૨,૬૦૦ ૬૦,૫૮,૦૪૦ ૨૨,૬૦૦ 

જાંબુસર ૫૩,૭૨૦ ૮,૭૯,૭૨૫ ૧,૬૪,૨૦૦ 

અાંકલેશ્વર ૩,૬૩,૬૮૦ ૨,૬૯,૦૨,૩૮૭ ૨૩,૮૪,૯૮૦ 

હાાંસોટ ૪૩,૩૬૦ ૪,૯૮,૭૫૦ ૨૭,૮૦૦ 

વાલીયા ૪૩,૮૬૦ ૨૬,૨૩,૯૭૦ ૭૯,૬૦૦ 

ઝઘડીયા ૧,૨૫,૩૨૦ ૩૨,૫૩,૬૨૨ ૮,૧૪,૪૦૦ 

નેત્રાંગ ૨૯,૬૦૦ ૨૩,૯૫,૬૪૦ ૧,૭૨,૧૨૦ 

વડોદરા 

વડોદરા શહેર ૧૧,૧૧,૮૦૫ ૪,૯૯,૫૩,૮૦૪ ૩૧,૪૨,૫૮૫ 

વડોદરા ગ્રાર્મય તાલુકો ૧,૪૧,૭૪૦ ૨,૪૦,૬૬,૭૫૪ ૧૮,૧૨,૭૦૫ 

કરજણ ૫૮,૫૪૦ ૫,૧૨,૩૦,૩૯૦ ૩૨,૬૯,૯૦૦ 

સ્શનોર ૨૮,૯૨૦ ૭,૯૩,૪૫૦ ૨૭,૪૦૦ 

સાવલી ૮૬,૦૬૦ ૧,૦૨,૨૦,૭૦૩ ૧૦,૭૧,૫૦૯ 

ડેસર ૨૨,૯૪૦ ૧૮,૮૧,૯૬૪ ૯૩,૩૦૦ 

પાદરા ૮૦,૨૦૦ ૭૫,૪૦,૭૯૭ ૩,૯૭,૩૦૦ 

વાઘોડીયા ૮૦,૩૮૦ ૧,૩૬,૦૧,૨૧૮ ૩૩,૯૬,૬૪૪ 

ડભોઈ ૮૩,૦૬૦ ૯૯,૦૩,૮૮૫ ૧૧,૦૬,૦૭૫ 

--------- 
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૧૪૧ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૩૦૮ શ્રી શાંભુી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા ગાાંધીનગર સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી 
હદલ્હી દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૯ સીએનજી  
થટેશનો કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સીએનજી 
થટેશનો દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ગાાંધીનગર શહેર 

તિા આસપાસના સ્વથતારને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 
--------- 
૧૪૨ 

ગીફ્ટસીટીના પ્રોજકે્ટના ડે િલપમેન્ટ રાઈટ્સ ી.આઈ.ડ ી.સી દ્વારા ખરીદિા બાબત 
* ૧૯૬૬૮ શ્રી વિરીભાઇ ઠુર્મમર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ઈન્દ્ટરનેશનલ ાાઈનાન્દ્સ ટેક સીટી 
સ્લ.(ગીફ્ટ)ના પ્રોજકે્ટના ૨.૨૩ સ્મલીયન ચો.ાુટના 
ડેવલપમેન્દ્ટ રાઈટસ જી.આઇ.ડી.સી. દ્વારા ખરીદવાની પ્રહક્રયા 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) અને (૨) સ્ગફ્ટ સીટી દ્વારા જી.આઈ.ડી.સી ને ૦.૬ 
સ્મસ્લયન થકેવર ાૂટ BUA ના ડેવલપમેન્દ્ટ રાઈટસ ૫૧ કરોડની 
સ્કાંમતે વસૂલીને માચગ ૨૦૧૯માાં આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત રાઈટ્સ ખરીદવા પાછે  કેટલો નાણાકીય 
બોજ જી.આઈ.ડી.સી.ને પડશે, અને 

 

 (૩) જી.આઈ.ડી.સી. દ્વારા ઉક્ત રાઈટ્સ ખરીદવાના 
કારણો શુાં છે ? 

  (૩) IT/ITES કાંપનીઓ દ્વારા કરવામાાં આવેલ 
માાંગણીઓના આધારે જી.આઈ.ડી.સી એ ગુજરાતના પ્રિમ IT 

પાકગ નુાં સ્નમાગણ કાયગ હાિ ધરેલ છે. આ ડેવલપમેન્દ્ટના કારણે 
મોટા પાયે નોકરીઓ તેમજ વયાપારની તકો સજાગશે તેમજ 
રાજ્યના સસ્વગસ સેક્ટરનો વયાપ વધશે. 

--------- 

૧૪૩ 
માઈન્સ સુપરિાઈઝર, િગડ-૩ની જગ્યાઓ 

* ૧૮૩૨૮ શ્રી રાિેશભાઇ શાિ (એસ્લસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભુથતર સ્વજ્ઞાન 
અને ખસ્નજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે માઈન્દ્સ સુપરવાઈઝર, વગગ-
૩ સાંવગગની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ભુથતર સ્વજ્ઞાન અને ખસ્નજ કસ્મશનર ખાતે માઈન્દ્સ 
સુપરવાઈઝર, વગગ-૩ સાંવગગની ૮૧ જગ્યાઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જગ્યા પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 

ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) માઈન્દ્સ સુપરવાઇઝર, વગગ-૩ સાંવગગની કુલ જગ્યા 

પૈકી ૦૧ જગ્યા ભરાયેલ છે તિા ૮૦ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે રાજ્ય સરકારનુાં શુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) માઇન્દ્સ સુપરવાઈઝર, વગગ-૩ સાંવગગની જગ્યાઓ 
સીધી ભરતીિી ભરવા અાંગેની કાયગવાહી ગુજરાત ગૌણ સેવા 
પસાંદગી માંડે , ગાાંધીનગર દ્વારા ચાલુમાાં છે. 

--------- 
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૧૪૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લા પાંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઈન નઈડ ની રિમ 

* ૧૮૩૨૩ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ 
તરીકે ાાે વવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  

અનુ િષડ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૪૬૮.૩૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪૦૦૭.૮૨ 

િુલ ૨૨૪૭૬.૧૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સમયગાે ામાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લા પાંચાયતમાાં 

ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડની કુલ કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧૭૧૪.૧૦ લાખ 

--------- 

૧૪૫ 
િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૩માાં નિા ઉદ્યોગો માટે થયેલ નમ.ઓ.યુ 

* ૧૯૫૭૮ શ્રી ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ 
સસ્મટ-૨૦૧૩ નવા ઉદ્યોગો માટે કેટલી રકમના એમઓયુ 
કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સસ્મટ-
૨૦૧૩માાં સુસ્ચત મૂડીરોકાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત 
કેટલા ઉદ્યોગો કેટલા મુડીરોકાણ સાિે કાયાગસ્ન્દ્વત િયા ? 

  (૨) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સસ્મટ-
૨૦૧૩માાં માંજુર િયેલ ઇન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઇન્દ્ટેનશન પૈકી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કસ્મશન્દ્ડ િયેલ ૧૧,૦૨૩ 
પ્રોજકે્ટમાાં રૂ.૧,૫૨,૬૯૨ કરોડનુાં મૂડી રોકાણ આવેલ છે. 
મોસ્નટરીંગ સ્સથટમમાાં ઇન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઇન્દ્ટેન્દ્શન ાાઈલ કરનાર 
ઇન્દ્વેથટર દ્વારા રજૂ િતી માહહતીના આધારે મૂડીરોકાણની 
સ્વગતો અપડેટ િતી હોય છે. આિી જ્યારે માહીતી અપડેટ 
િયેલ હોય. તે તારીખ મુજબની સ્વગતો હોય છે, જિેી તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જ ે ખરેખર મૂડીરોકાણ હોય તે 
સ્સથટમમાાં જોવા મે તુાં નિી, પરાંતુ જ ેતારીખે માહહતી અપડેટ 
િયેલ હોય તે તારીખની હોય છે. આિી કોઇ ચોક્ક્સ તારીખની 

સ્થિસ્તએ પ્રોજકે્ટમાાં આવેલ મૂડીરોકાણની સ્વગતો ઉપલબ્ધ 
િતી નિી, જિેી સ્સથટમમાાં જ ેમૂડીરોકાણની સ્વગતો ઉપલબ્ધ 
િાય છે તેનાિી વધારે મૂડીરોકાણ હોઇ શકે. 

--------- 

૧૪૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૪ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૧૭૦ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) ૯૯ એકમોને રૂ.૯૮૨.૪૬ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૧૪૭ 
દાિોદ વજલામાાં આિેલ ી.આઈ.ડ ી.સી 

* ૧૯૩૪૩ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ જીલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. આવેલી છે, 

  (૧) દાહોદ-૩ (૧) દાહોદ-૧ 
    (૨) દાહોદ-૨ 
    (૩) દાહોદ-૨ ખરેડી એક્સપાન્દ્સન 
  દેવગઢબારીયા (અસાયડી)-૧ 

 (૨) ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. ઓમાાં જી.આઈ.ડી.સી વાર 
કેટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમો આવેલા છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ ીઆઈડ ીસી ઔદ્યોવગિ નિમો 

૧ દાહોદ (૧) ૩૬ 

૨ દાહોદ (૨) ૧૬૫ 

૩ દાહોદ (૨) ખરેડી એક્સપાન્દ્સન ૦૦ 

૪ દેવગઢબારીયા (અસાયડી) ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઔદ્યોસ્ગક એકમો દ્વારા સરકારના સ્નયમોનુાં 
પાલન ન િતુાં હોય તેવા કેટલા એકમો સામે છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર શુાં કાયગવાહી કરવામાાં આવી ? 

  (૩)  

ક્રમ િષડ 
િાયડિાિી િરિામાાં 

આિેલ નિમની સાંખ્યા 
િારણ 

૧ ૨૦૧૭ ૦૧ 

પ્લોટનો વાસ્ણજ્ય ઉપયોગ 

કરાતા નોહટસ બજાવવામાાં 
આવેલ છે. 

૨ ૨૦૧૮ ૦૦   
--------- 

૧૪૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના 

* ૧૮૩૯૮ શ્રી વપયુષભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નવસારી સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજી 
મે ી,  

  (૧) ૧૧૭  

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૩૪ 

૨ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૫૯  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ૭૮ એકમોને રૂ.૪૧૯.૧૬ લાખની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી. 

--------- 

૧૪૯ 
સુરત વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૧૭ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૭૦૮ અરજીઓ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૨૬૯૬ એકમોને ૧૩૫૮૦.૮ લાખ રૂસ્પયા સહાયનુાં 

ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 
--------- 

૧૫૦ 
નરી આાંખે ન દેખાતી િોય તેિી કફાંગર વપ્રન્ટને ઉપસાિિા સિલત 

* ૧૮૭૬૨ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં દથતાવેજ ઉપરની નરી આાંખે 
જોઇ શકાતી ન હોય તેવી હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટને ઉપસાવવાની સવલત 

ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં કેવા પ્રકારની સવલત 
ઉપલબ્ધ છે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં આધુસ્નક િમગલ હાાંગરસ્પ્રન્દ્ટ 
ડેવલોપરની સવલત ઉપલબ્ધ છે. 

--------- 

૧૫૧ 
દાિોદ અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૭૦૫ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 
ાાંક્શન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર દાહોદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં ક્યારે 
સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨), (૩) અને (૪) દાહોદ અને પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં 
એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા જલે અસ્થતત્વમાાં ન હોઇ પ્રશ્ન 
ઉપસ્થિત િતો નિી.  

 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 
સામે આવી, અને 

 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

 

--------- 

૧૫૨ 
જામનગર વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૯૬૪૪ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડ ીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર સ્જલ્લામાાં 
મહાનગરપાસ્લકા અને નગરપાસ્લકા વાર પ્રધાનમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે કેટલા આવાસો છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર માંજૂર 
કરવામાાં આવયા, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ પ્રધાનમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે જામનગર સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ ૪૩૭૧ 
આવાસો માંજૂર કરવામાાં આવયા છે. મહાનગરપાસ્લકા અને 
નગરપાસ્લકાનાાં વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવેલ આવાસોની 
છેલ્લા બે વર્ગની માહહતી નીચે મુજબ છે. 
ક્રમ મિાનગરપાવલિા/ 

નગરપાવલિા 
િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 
િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 
તા.૦૧/૦૪/૧૯ થી 
તા.૩૧/૦૫/૧૯ 

સુધી 

૧ જામનગર 

મહાનગરપાસ્લકા 

૧૭૬૩ ૧૩૦૬ - 

૨ ધ્રોે  નગરપાસ્લકા ૧૫૪ ૩૫૯ - 
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૩ જામજોધપુર 

નગરપાસ્લકા 

- ૨૦૬ - 

૪ કાલાવાડ 
નગરપાસ્લકા 

- ૫૧૭ - 

૫ સ્સક્કા નગરપાસ્લકા - ૬૬ - 

 આવાસો વર્ગવાર 

માંજૂર 

૧૯૧૭ ૨૪૫૪ - 

 િુલ માંજૂર આિાસો ૪૩૭૧  
 (૨) ઉક્ત માંજૂર કરવામાાં આવેલ આવાસો બાાંધવાની 
કામગીરી કઈ એજન્દ્સીને સોંપવામાાં આવેલ છે, 

  (૨) (૧) શાાંતી કન્દ્થટરક્શન કાંપની - જામનગર 
  (૨) શાાંતી કન્દ્થટરક્શન (ગુજ.) કાંપની - જામનગર 

 (૩) આવાસ હદઠ કેટલા હપ્તામાાં કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે, અને 

  (૩) પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) નાાં એાોડેબલ 
હાઉસીંગ પ્રોજકે્ટ (એએચપી) ઘટક હેઠે  આવાસ હદઠ ત્રણ 
હપ્તામાાં કેન્દ્ર સરકાર તરાિી રૂ.૧.૫૦ લાખ તિા ગુજરાત 
સરકાર તરાિી રૂ.૧.૫૦ લાખ મે ીને કુલ રૂ.૩.૦૦ લાખની 
રકમ સહાય તરીકે ચૂકવવામાાં આવે છે. પ્રધાનમાંત્રી આવાસ 
યોજના (શહેરી) નાાં લાભાિીની આગેવાનીમાાં આવાસ 
બાાંધકામ (બીએલસી) ઘટક હેઠે  આવાસ દીઠ છ હપ્તામાાં 
કેન્દ્ર સરકાર તરાિી રૂ.૧.૫૦ લાખ તિા ગુજરાત સરકાર 
તરાિી રૂ.૨.૦૦ લાખ મે ીને કુલ રૂ.૩.૫૦ લાખની રકમ 

લાભાિીને સહાય તરીકે ચૂકવવામાાં આવે છે. 
 (૪) તે પૈકી કેટલી રકમના કેટલા હપ્તા સીધા લાભાિીને 
અને કેટલી રકમના કેટલા હપ્તા એજન્દ્સીને ચૂકવવામાાં આવે છે? 

  (૪) પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી) નાાં  
(૧) એાોડેબલ હાઉસીંગ પ્રોજકે્ટ (એ.એચ.પી.) ઘટક હેઠે  
યોજનાનો અમલ કરનાર થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિા 

(યુ.એલ.બી.) ને તેમજ (૨) લાભાિીની આગેવાનીમાાં 
આવાસ બાાંધકામ (બી.એલ.સી.) ઘટક હેઠે  પ્રસ્ત આવાસ 
લાભાિીને ચુકવાતી રકમની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 
એાોડેબલ હાઉસીંગ પ્રોજકે્ટ (એ.એચ.પી.) ઘટકમાાં યોજનાનો 
અમલ કરનાર થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિા (યુ.એલ.બી.)ને 
ચુકવાતી રકમેઃ- 

વિગત િુલ સિાય રિમ (રૂ.) 

પહેલો હપ્તો ૧,૨૦,૦૦૦ 

બીજો હપ્તો ૧,૨૦,૦૦૦ 

ત્રીજો હપ્તો ૬૦,૦૦૦ 

િુલ સિાય ૩,૦૦,૦૦૦ 

પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (શહેરી)નાાં લાભાિીની 
આગેવાનીમાાં આવાસ બાાંધકામ (બી.એલ.સી) ઘટક હેઠે  
હપ્તા સીધા લાભાિીને બેંક ખાતામાાં (ડી.બી.ટી.) પધ્ધસ્તિી 
ચૂકવવામાાં આવે છે તેની સ્વગતેઃ- 

ક્રમ વિગત િુલ લાભાથીને 
મળિાપાત્ર સિાય (રૂ.) 

૧ એડવાન્દ્સ હપ્તો ૩૦,૦૦૦ 

૨ પહેલો હપ્તો ૪૫,૦૦૦ 

૩ બીજો હપ્તો ૫૫,૦૦૦ 

૪ ત્રીજો હપ્તો ૧,૦૦,૦૦૦ 

૫ ચોિો હપ્તો ૭૦,૦૦૦ 

૬ પાાંચમો (છેલ્લો) હપ્તો ૫૦,૦૦૦ 

 િુલ સિાય ૩,૫૦,૦૦૦  
--------- 
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 ૧૫૩  
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૬ શ્રી ભુપેન્િભાઈ પટેલ (ઘાટલોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૪ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૨૪ એકમોને રૂ.૧૫૩.૫૪ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૫૪ 
બનાસિાાંઠા અને િછિ વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્ક્િોડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૫૮૧ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ેબાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

બનાસકાાંઠા ૧૪૪ 

કચ્છ ૨૮૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડ દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

  ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS)િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝ હોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં 
આવતા ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, 
ખસ્નજ સભર વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી 
રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા 
અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં આવતી તપાસણીનુાં 
મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં આવતુાં હોય છે. 

  ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

બનાસકાાંઠા ૬૦ ૬૬.૫૭ 

કચ્છ ૬૭ ૧૫૪.૫૬  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 

સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૧૫૫ 
ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાિન માટે ટાટા મોટસડ લી. સાથે િરારો 

* ૧૯૫૫૭ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુસર સરકાર દ્વારા ટાટા 
મોટસગ સ્લ. સાિે શુાં કરારો કરવામાાં આવયા હતા, 

  (૧) સાણાંદ ખાતે ટાટા નેનો પ્રોજકે્ટ થિાપવા  
તા.૦૭-૧૦-૨૦૦૮ ના રોજ ટાટા મોટસગ લી. સાિે થટેટ 
સપોટગ  એગ્રીમેંટ કરવામાાં આવેલ. જ ે અન્દ્વયે તા.૦૧-૦૧-
૨૦૦૯ ના રોજ લોન થવરૂપે પ્રોત્સાહન આપવા ઠરાવ કરવામાાં 
આવેલ છે. તે ઠરાવની જોગવાઈ અનુસાર સદરહુ કાંપની સાિે 
તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૩ના રોજ લોન એગ્રીમેંટ કરવામાાં આવેલ 

છે. 
 (૨) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટાટા મોટસગ સ્લ.ને કેટલી લોન 
તિા કઈ સુસ્વધાઓ પૂરી પાડવાનુાં નક્કી કરવામાાં આવયુાં હતુાં, 
અને 

  (૨) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯ના ઠરાવની જોગવાઈ 
અનુસાર, ટાટા મોટસગ લી.એ ભરેલ વેટ અને સીએસટી ના 
જટેલી ૦.૧ ટકાના સાદા વયાજ,ે વીસ વર્ગ સુધી લોન આપવાનુાં 
નક્કી કરવામાાં આવેલ છે. સદરહુ પ્રોજકે્ટ થિાપવા આવશ્યક 
હોય તેવી જરૂરી માંજૂરીઓ ઝડપિી મે ે તેના મોનીટરીંગ અને 
અમલીકરણ માટે હાઈ લેવલ કસ્મટીની રચના કરવામાાં આવેલ 

છે. 
 (૩) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કઈ સુસ્વધાઓ પૂરી 
પાડવામાાં આવેલ છે અને તેની પાછે  કુલ કેટલો ખચગ િયેલ 

છે? 

  (૩) જુલાઈ-૨૦૧૭ સુધી સદરહુ કાંપનીએ ભરેલ વેરા 
સામે રૂ.૫૮૭.૦૮ કરોડની લોન આપવામાાં આવી છે. 

--------- 

૧૫૬ 
ડે મેજ િાડ ડ કડ સ્િમાાંથી ડે ટા મેળિિા સિલત 

* ૧૮૭૨૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દસ્ક્ષણ) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ.માાં ડેમેજ હાડગ ડીથકમાાંિી ડેટા મેે વવાની 
સવલત ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

બે વર્ગ દરસ્મયાન ડેમેજ હાડગડીથકમાાંિી ડેટા મેે વવા બાબતે 
કેટલા કેસો/નમૂનાઓનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ડેમેજ હાડગડીથકમાાંિી ડેટા  
મેે વવા બાબતે કુલ-૧૯ કેસોના ૧૦૫ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૭ 
દાિોદ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૨૯૧ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં 
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા દાહોદ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 

દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૮ સીએનજી થટેશનો 
કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા દાહોદ 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા દાહોદ, ઝાલોદ, લીમખેડા 
તિા દેવગઢ બાહરયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૫૮ 
અમરેલી વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૪ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડ ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી, 

  (૧) ૭૯ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૪૬  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૧૬૯ એકમોને રૂ.૩૫૪.૯૬ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં.  

--------- 

૧૫૯ 
અમદાિાદ શિેરમાાં આરોપીઓની પાસા િેઠળ ધરપિડ  

* ૧૯૬૧૪ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અમદાવાદ શહેરમાાં કેટલા આરોપીઓને પાસા હેઠે  
ધરપકડ કરવામાાં આવી કે પકડવામાાં આવયા, અને 

  (૧)  

સમયગાળો પાસા િેઠળ ધરપિડ  િરિામાાં 
આિેલ આરોપીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સુધી 

૯૪૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 

૧૩૭૯ 

િુલ ૨૩૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત ગુનેગારો પૈકી કેટલા ગુનેગારો નામદાર 
હાઇકોટગના હુકમિી છોડવામાાં આવયા અને કેટલા ગુનેગારોને 
પાસા બોડગ  દ્વારા છોડવાના હુકમ કરવામાાં આવયા? 

  (૨)  

નામદાર િાઇિોટડના િુિમથી 
િોડ િામાાં આિેલ આરોપીઓની 

સાંખ્યા 

પાસા બોડ ડ  દ્વારા િોડ િામાાં 
આિેલ આરોપીઓની 

સાંખ્યા 

૧૨૯૯ ૫૩૦  
--------- 

૧૬૦ 
રેિોકડ િંગ આધાકરત સ્િયાં સાંચાવલત ફકરયાદ સેલ 

* ૧૯૩૪૧ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગૃહ સ્વભાગ-

સસ્ચવાલય કક્ષાએ રેકોહડિંગ આધાહરત થવયાં સાંચાસ્લત ાહરયાદ 
સેલ કાયગરત છે તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં કેટલી ાહરયાદો મે ી અને કેટલી ાહરયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવયો? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મે ેલ ૬૫ 
ાહરયાદો પૈકી ૬૨ નો સ્નકાલ કરવામાાં આવેલ છે જ્યારે 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તમામ ાહરયાદોનો સ્નકાલ 
કરવામાાં આવયો છે. 

--------- 
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૧૬૧ 
ભાિનગર અને જામનગર શિેરમાાં મુખ્યમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૯૬૮૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને 
જામનગર શહેરમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે કેટલી અરજીઓ મે ી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને 
જામનગર શહેરમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે મે ેલ અરજીઓની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

શિેર 

(મળેલ 
અરીઓ) 

િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

ભાવનગર ૩૫૮૬ ૮૯૬૫ ૩૩ 

જામનગર ૯૫૬ ૨૯૭ -- 

િુલ અરીઓ ૪૫૪૨ ૯૩૬૨ ૩૩ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્ગવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી આવાસ 
બનાવયા અને, 

  (૨) તે પૈકી વર્ગવાર અરજીઓ માંજૂર કરી, આવાસ 
બનાવયા તેની વર્ગ વાર માહહતી નીચે મુજબ છે.  

વર્ગ વાર અરજીઓ માંજુર કયાગની સ્વગત 
શિેર 

(માંજૂર િરેલ 

અરીઓ) 

િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

ભાવનગર ૨૯૦૦ ૩૫૦૧ ૦ 

જામનગર ૬૦૦ ૫૧૦ ૦ 

િુલ માંજૂર િરેલ 

અરીઓ 

૩૫૦૦ ૪૦૧૧ ૦ 

વર્ગવાર આવાસ બનાવવામાાં આવયાની સ્વગત 

શિેર  
(બનાિેલ આિાસો) 

િષડ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  
૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

ભાવનગર - ૭૮૨ ૦ 

જામનગર ૬૦૦ ૫૧૦ ૦ 

િુલ આિાસો  ૬૦૦ ૧૨૯૨ ૦  

 (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવામાાં કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા રૂ.૨૬૦.૫૩ કરોડ 
ચૂકવવામાાં આવયા. 

--------- 

૧૬૨ 
િડ ોદરા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૫ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 

અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૭૫ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૭૩ એકમોને રૂ.૪૭.૦૩ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૧૬૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સધુારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૯ શ્રી ગજને્િવસાંિ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૫ એકમોની  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૫ એકમોને રૂ.૧૦.૬૧ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૬૪ 
સુરેન્િનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફલાઈંગ સ્િિોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૨૪ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનગર અને 

અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે
બાાંધકામ પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

સુરેન્દ્રનગર ૧૫૮ 

અમદાવાદ શૂન્દ્ય 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 

આવતુાં હોય છે. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

સુરેન્દ્રનગર ૧૬૫ ૨૭૪.૮૩ 

અમદાવાદ ૧૮૨ ૧૮૦.૩૮  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શાાં છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 

સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૧૬૫ 
ખેડ ા અને નકડ યાદ તાલુિામાાં ખનીજ ચોરી 

* ૧૯૫૬૭ શ્રી ઈન્િીતવસાંિ પરમાર (મહુધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા અને નહડયાદ તાલુકામાાં ખનીજ ચોરીના કેટલા સ્કથસા 
પકડવામાાં આવયાાં, તે પેટે કેટલો દાંડ વસુલવામાાં આવયો, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા અને નહડયાદ તાલુકામાાં ખનીજ ચોરીના નીચે મુજબના કેસો 
તિા દાંડની વસુલાત કરવામાાં આવી. 

સમયગાળો નકડ યાદ તાલુિો ખેડ ા તાલુિો 

 િેસની 
સાંખ્યા 

િસુલાત 
રૂ.લાખમાાં 

િેસની 
સાંખ્યા 

િસુલાત 
રૂ.લાખમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૫-૧૮ 

૨૮ ૨૪.૧૬ ૦૬ ૧૨.૭૬ 

તા.૦૧-૦૬-૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ 

૦૬ ૬.૬૨ ૧૭ ૧૮.૩૪ 

િુલ ૩૪ ૩૦.૭૮ ૨૩ ૩૧.૧૦ 
 

 (૨) બે િી વધુ વાર ખનીજ ચોરમાાં પકડાયેલ ઈજારદારો 
સામે શી કાયગવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૨) બે િી વધુ વાર ખનીજ ચોરીમાાં કોઈ ઈજારદાર 
પકડાયેલ ન હોઈ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૧૬૬ 
િછિ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૫ શ્રી વિરેન્િવસાંિ જાડે જા (માાંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૩૦ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૧૦૧ એકમોને ૧૧૮૫.૬૩ લાખનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં 

આવયુાં. 

--------- 

૧૬૭ 
રાજ્યમાાં શીડ યુલ ઓફ પોટડ  ચાજીસના દરોમાાં િધારો િરિાની જોગિાઈ 

* ૧૯૬૩૮ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
SOPC (શીડ્યુઅલ ઓા પોટગ  ચાજીસ)ના દરોમાાં દર ત્રણ કે 

પાાંચ વર્ગ ૨૦% વધારો કરવાની જોગવાઈનો અમલ િયો નિી 
તે હકીકતિી સરકાર વાકેા છે કે કેમ, અને 

  (૧) એસ.ઓ.પી.સી. (શીડ્યુઅલ ઓા પોટગ  ચાજીસ)માાં 
તમામ લેવાપાત્ર દરોમાાં ત્રણ કે પાાંચ વર્ે ૨૦% વધારો કરવાની 

જોગવાઈ નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં દહરયાઈ 
ટર ાહાક અન્દ્વયે પ્રસ્ત ટન સામે વર્ગવાર કેટલી આવક નોંધાઈ?  

  (૨) લાગુ પડતુ નિી. 

--------- 
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૧૬૮ 
ખેડ ા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૨ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી,  

  (૧) ૧૧૪ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૨૪૨ એકમોને રૂ.૨૨૪૦.૪૩ લાખની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૧૬૯ 
િછિ વજલ્લામાાં મરીન પોલીસ પાસે પેટર ોવલાંગ માટે સાધનો ઉપલબ્ધ ન િોિા બાબત 

* ૧૯૫૭૫ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંિ જાડે જા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાાં 
મરીન પોલીસ પાસે પૂરતા પ્રમાણમાાં પેટર ોલીંગ માટેના સાધનો 
ન હોવાની હકીકતિી સરકાર વાકેા છે કે કેમ, 

  (૧) અને (૨) સરકારશ્રી તરાિી પુરતા પ્રમાણમાાં સાધન-
સામગ્રી સમયસર ાાે વવામાાં આવતી હોઈ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 
    (૨) જો હા, હોય તો રાજ્યની દહરયાઈ સીમાની ચુથત 

સુરક્ષા માટે આવા સાધનો પુરા પાડવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં સરકારે 
શુાં કાયગવાહી કરી, અને 

 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કયા સાધનો કેટલા ખચે પુરા 
પાડવામાાં આવયા? 

  (૩) સરકાર દ્વારા ૧૨ ટનની ઈન્દ્ટરસેપ્ટર બોટસ, ૫ 
ટનની ઇન્દ્ટરસેપ્ટર બોટસ, જીપ તિા મોટર સાયકલ, All 

Terrain Vehicle (ATV) સાધનો કુલ 
રૂ.૯,૫૯,૧૮,૦૦૦/- (અાંકે રૂસ્પયા નવ કરોડ ઓગણસાઈઠ 

લાખ અઢાર હજાર પુરા) ના ખચે પુરા પાડવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૧૭૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં  રોયલ્ટીમાાંથી કિસ્સા પેટે ચૂિિિાની રિમ 

* ૧૯૫૬૩ શ્રી મિેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં સને ૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ગમાાં રેતી, 
ગ્રેનાઈટ અને માબગલની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ 
રોયલ્ટીમાાંિી હહથસા પેટેની કેટલી રકમ ચુકવવાની િતી હતી, 

  (૧) સ્જલ્લા પાંચાયતોને રેતી, કાંકર, ગ્રેવલ ખસ્નજની િયેલ 
રોયલ્ટીની આવકના ૯૫% રકમ ગ્રાન્દ્ટ ઇન એઇડ તરીકે 
ચૂકવવામાાં આવે છે. 

 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સને 
૨૦૧૬-૧૭, ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ગમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે 
વસુલ કરેલ રોયલ્ટીમાાંિી હહથસા પેટેની રૂ.૩૧૮૫.૫૦ લાખ 
રકમ ચૂકવવાની િતી હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ ઉક્ત સ્જલ્લાને ચુકવવામાાં આવી 
છે, અને 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ 
રૂ.૨૨૧૪.૦૬ લાખ 
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 (૩) બાકી રકમ ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવાનુાં આયોજન છે?   (૩) જમે બને તેમ જલ્દીિી. 

--------- 

૧૭૧ 
બીઆરટીનસ અને નનમટીનસમાાં ખાનગી િાંપનીઓ પાસેથી બસો ભાડે  લેિા બાબત 

* ૧૯૬૦૫ ડ ૉ. સી.જ.ેચાિડ ા (ગાાંધીનગર-ઉત્તર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં બીઆરટીએસ અને એએમટીએસમાાં ખાનગી કાંપનીઓ 
પાસેિી બસો ભાડે મેે વવાિી થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિાને 
આસ્િગક નુકશાન પહોંચતુાં હોવા બાબતની કેટલી ારીયાદો 

સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં મે ી, 

  (૧) બીઆરટીએસ- શૂન્દ્ય 
  એએમટીએસ- ૦૧ (એક) 

 (૨) મે ેલ ાહરયાદો અન્દ્વયે શી કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) મે ેલ ાહરયાદ અન્દ્વયે તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૯ના રોજ 
પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે. 

 (૩) બસ સપ્લાય કરતી ખાનગી કાંપનીઓને ાાયદો ન 
િાય અને સ્નગમ, સરકાર અને મુસાારોનુાં હહત સચવાય તે માટે 
શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૩) સરકાર અને સ્નગમનુાં હીત જે વાઇ તે હેતુિી 
પારદશગક ટેન્દ્ડર પ્રહક્રયા, કડક ટેન્દ્ડર શરતો, સતત ઓપરેશન 
કાં ટર ોલ, પેનલ્ટીની જોગવાઇઓ જવેા પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૭૨ 

રાજ્યના વજલ્લા મુખ્ય મથિો માટે સીસીટીિી લગાિિાનુાં આયોજન 
* ૧૮૭૨૮ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના સ્જલ્લા મુખ્ય મિકો માટે 
સીસીટીવી લગાવવા અાંગે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેના મોનીટરીંગ માટે 
કોઈ વયવથિા કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત લગાવવામાાં 
આવનાર કેમેરાના મોનીટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા ખાતે કમાન્દ્ડ 
એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ 
રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૭૩ 
બોટાદ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૨૯૮ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લામાાં 
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 

અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા બોટાદ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 

દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૫ સીએનજી  થટેશનો 
કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા બોટાદ 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા બોટાદ તિા ગઢડા 
તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૭૪ 
આણાંદ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૩ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી,  

  (૧) ૨૨૪ અરજીઓ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૪૯ 

૨ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ૬૯  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૩) ૨૧૬ એકમોને રૂ.૯૧૮.૭૩ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૭૫ 
િછિ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૦ શ્રીમતી માલતી મિેશ્ર્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૧ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૨૧ એકમોને રૂ.૧૩૨.૯૫ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૭૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૮ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડ ીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 

એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૬૩ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૬૭ એકમોને રૂ.૪૨.૨૪ લાખનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં 
આવયુાં. 

--------- 
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૧૭૭ 
રોયલ્ટી ઇન્સપેક્ટર, િગડ-૩ ની જગ્યાઓ 

* ૧૮૩૨૭ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભુથતર સ્વજ્ઞાન 
અને ખસ્નજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે રોયલ્ટી ઇન્દ્સપેક્ટર, વગગ-૩ 
સાંવગગની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ભુથતર સ્વજ્ઞાન અને ખસ્નજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે 
રોયલ્ટી ઇન્દ્સપેક્ટર, વગગ-૩ સાંવગગની ૬૮ જગ્યાઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જગ્યા પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) રોયલ્ટી ઇન્દ્સપેક્ટર, વગગ-૩ સાંવગગની ઉક્ત કુલ 
જગ્યાઓ પૈકી ૪૦ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે તિા ૨૮ જગ્યાઓ 
ખાલી છે. 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે રાજ્ય સરકારનુાં શુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) રોયલ્ટી ઇન્દ્સપેક્ટર, વગગ-૩ સાંવગગની ભરતી 
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડે , ગાાંધીનગર દ્વારા પ્રહક્રયા 
હેઠે  છે. 

--------- 

૧૭૮ 
સાબરમતી સેન્ટરલ જલેમાાં સજા પૂરી થઈ ગયેલા િેદીઓ 

* ૧૯૬૧૭ શ્રી ઇમરાન ખેડ ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ ખાતે 
સાબરમતી સેન્દ્ટરલ જલેમાાં સજા પુરી િઈ ગઈ હોય તેવા કેટલા 
કેદીઓ છે, 

  (૧) એકપણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત કેદીઓને સજા પુરી િઈ ગઇ હોવા છતાાં ન 
છોડવાના શા કારણો છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) આવા કેદીઓને ક્યાાં સુધીમાાં છોડવામાાં આવશે ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૧૭૯ 
દાિોદ વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૬૦ શ્રી રમેશભાઇ િટારા (ાતેપુરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત તા.૩૦-
૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં દાહોદ 
સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) ૭૩૯૬ 

--------- 

૧૮૦ 
સુરત વજલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઇલ-૨૦૧૨ િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૬ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવગ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત ટેક્ષટાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨ હેઠે  
ટેક્ષટાઇલ કે્ષત્રની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલી અરજીઓ માંજુર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) ૭૮ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ એકમોમાાં કેટલુાં મુડીરોકાણ 

કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧૩૧૨.૩૦ કરોડ 

--------- 

૧૮૧ 
સુરત વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૭ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 

એરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૫૮૭૯ એકમો 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૩૮૨૭ એકમોને રૂ. ૨૫૮૨૪.૨૦ લાખની કેપીટલ 
સબસીડીનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
૧૮૨ 

આણાંદ અને નમડદા વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્િિોડ  દ્વારા તપાસણી 
* ૧૯૬૮૬ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
નમગદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે બાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો ક્િોરી લીઝોની સાંખ્યા 

આણાંદ ૮ 

નમગદા ૨૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુ હોય છે. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

આણાંદ ૨૦ ૨૧.૨૩ 

નમગદા ૭ ૮.૨૩  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકસ્લાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 

કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮ િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૧૮૩ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં લાાંચ રુશ્ર્વત બ્યુરોને તપાસ માટે અરીઓ 

* ૧૯૩૧૭ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં લાાંચ રુશ્વત બ્યુરોને કયા 
સ્વભાગની તપાસ માટે કેટલી અરજીઓ તાલુકાવાર મે ી, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર છોટાઉદેપુર જીલ્લાની સ્વગતો  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ વિભાગનુાં 
નામ 

િેટલી અરીઓ મળી 

૧ છોટા ઉદેપુર મહેસુલ 

સ્વભાગ 

૧ 

૨ સાંખેડા મહેસુલ 
સ્વભાગ 

૧ 

અન્દ્ય તાલુકમાાં એક પણ નહીં 
 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ વિભાગનુાં નામ િેટલી 
અરીઓ 

મળી 

૧ છોટા ઉદેપુર 

મહેસુલ સ્વભાગ ૨ 

ગૃહ સ્વભાગ ૨ 

આહદજાતી સ્વકાસ 
સ્વભાગ 

૨ 

અન્ન અને નાગરીક 
પુરવઠા સ્વભાગ 

૧ 

૨ બોડેલી મહેસુલ સ્વભાગ ૨ 

૩ પાવીજતેપુર 
પાંચાયત અને ગ્રામ 

ગૃહ સ્નમાગણ 
સ્વભાગ 

૧ 

અન્દ્ય તાલુકમાાં એક પણ નહીં 
 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી અરજીઓની તપાસ કરી 
અને શા પ્રકારના પગલા લીધા, અને  

  (૨) મે ેલ તમામ અરજીઓની તપાસ ચાલુ છે. 

 (૩) બાકી અરજીઓની તપાસ અને સ્નકાલ કયાાં સુધીમાાં 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) અરજીઓની તપાસ અન્દ્વયે રેકડગ  મેે વી, 
સબાંસ્ધતોના સ્નવેદન મેે વી, પુરવાનુાં મુલ્યાાંકન વગેરે કાયગવાહી 
હાિ ધરી તપાસ કરવામાાં આવતી હોય, ચોક્કસ સમયમયાગદા 
સ્નયત કરી શકાય નહીં. 

--------- 

૧૮૪ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૯ નો ખચડ 

* ૧૯૬૧૧ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્દ્ટ 
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ સસ્મટ ૨૦૧૯નો ખચગ ઉદ્યોગ 
સ્વભાગના બજટેના આઈએનડી-૫ ઔદ્યોસ્ગક સ્વકાસ માટે 
પ્રોત્સાહક પ્રયત્નો હેડ હેઠે  ઉધારવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા 
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 (૨) જો હા, તો આ હેડ હેઠે  કેટલી રકમ ાાે વવામાાં 

આવેલ, અને  

  (૨) ઔદ્યોસ્ગક સ્વકાસ માટે પ્રોત્સાહક પ્રયત્નો હેડ હેઠે  

કુલ રકમ રૂ. ૯૩૭૫.૦૦ લાખ ાાે વવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) તે પૈકી કેટલો ખચગ કઈ બાબત માટે કરવામાાં 
આવયો? 

  (૩) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ાાે વાયેલ 
રકમની સામે કુલ ખચગ રૂ. ૭૭,૯૦,૫૦,૬૭૧/- (અન્દ્વેર્ણ 
આસ્ધન) નોલેજ પાટગનર, નેશનલ પાટગનર, પ્રમોશનલ 
મહટરીયલ્સ, પ્રી-સસ્મટ ઈવેન્દ્ટ, સ્મહડયા, હક્રએટીવ એજન્દ્સી, 
ગ્લોબલ થટાટગઅપ સસ્મટ, ટર ાન્દ્સપોટેશન એન્દ્ડ હોસ્થપટાલીટી, 
એક્ઝીબીશન એન્દ્ડ સેસ્મનાર, ઈવેન્દ્ટ મેનેજમેન્દ્ટ અને અન્દ્ય 
વહીવટી ખચાગઓ સ્વગેરે બાબતો માટે કરવામાાં આવયો. 

--------- 

૧૮૫ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્િિોડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૭૨૬ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને સુરત 
સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે બાાંધકામ પથ્િર 
તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો ક્િોરી લીઝોની સાંખ્યા 

તાપી ૬૫ 

સુરત ૧૩૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુ હોય છે. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

તાપી ૨૩ ૩૦.૨૦ 

સુરત ૪૮ ૮૮.૬૩ 
 

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 

છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮ િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

 
--------- 
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૧૮૬ 
આણાંદ અને સુરત વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૮૪ શ્રી રાજને્િવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
આણાંદ અને સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) 
વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા  

જથ્થો મે.ટન બ્લોિની 
સાંખ્યા  

જથ્થો મે.ટન 

આણાંદ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧૦ ૨૯,૫૩,૫૩૧ 

સુરત શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે કઈ બાહ્ય 
એજન્દ્સીને કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ 

રૂ. લાખમાાં 

સોહમ ાેરો મેગ્નેસ પ્રા. લી. ૩.૩૫ 

એસ બી આઈ કેપીટલ માકેટ્સ લી. ૧૯.૪૭ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ (એ ડીવીઝન 
ઓા જીએનએાસી લી.) 

૨.૩૯ 

 
--------- 

૧૮૭ 
બોટાદ વજલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન 

*૧૮૨૯૫ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બાટોદ સ્જલ્લામાાં 
પાઇપલાઇન મારાતે રાાંધણગેસ પહોંચાડવાની કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા બોટાદ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં ૩૩૦૦િી વધુ ઘરોમાાં 
પાઇપલાઇન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લામાાં ગેસપાઇપલાઇન 

દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા બોટાદ  

જીલ્લામાાં ગેસ પાઇપલાઇન દ્વારા બોટાદ તાલુકાને આવરી 
લીધેલ છે. 

--------- 

૧૮૮ 
સુરેન્િનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૮ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 

એન્દ્ટપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૧૬૯ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૩૦૬ એકમોને રૂ.૨૭૨૨.૪૩ લાખની રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૧૮૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગેસ પાઇપલાઇન 

* ૧૮૨૯૦ શ્રી આર.સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર 
સ્જલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારાતે રાાંધણગેસ પહોંચાડવાની 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભાવનગર સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં ૧૯,૭૦૦િી વધુ ઘરોમાાં 
પાઇપલાઇન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ભાવનગર સ્જલ્લામાાં 
ગેસપાઇપલાઇન દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 
ભાવનગર જીલ્લામાાં ગેસ પાઇપલાઇન દ્વારા ભાવનગર તિા 
પાસ્લતાણા તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 

૧૯૦ 
જુનાગઢ શિેરમાાં બનાિેલ શેલ્ટર િોમ 

* ૧૯૬૫૩ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જુનાગઢ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર શેલ્ટર હોમ માટે કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવી, અને  

  (૧) જુનાગઢ શહેરને ાાે વેલ ગ્રાન્દ્ટ 

િષડ ફાળિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૬.૩૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮.૮૩ 
 

 (૨) ઉક્ત ાાે વેલ રકમ પૈકી જુનાગઢ શહેરમાાં કેટલા 
ખચે કેટલા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાાં આવયા? 

  (૨) ૪ શેલ્ટર હોમના નવીનીકરણની કામગીરી પ્રગસ્તમાાં 
છે.  

--------- 

૧૯૧ 
સુરત શિેરમાાં બનાિેલ શેલ્ટર િોમ 

* ૧૯૭૨૩ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર શેલ્ટર હોમ માટે કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવી, અને 

  (૧) સુરત શહેરમાાં ાાે વવામાાં આવેલ વર્ગવાર ગ્રાન્દ્ટની 
સ્વગતો 

િષડ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૪૮.૯૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૪૬.૩૪ 
 

 (૨) ઉક્ત ાાે વેલ રકમ પૈકી સુરત શહેરમાાં કેટલા ખચે 
કેટલા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાાં આવયા ? 

 
 (૨)  

(૧) ૧ કામ પૂણગ – રૂ.૧૧૫.૦૧ લાખના ખચે 

(૨) ૪ બાાંધકામ પ્રગસ્ત હેઠે   
 

--------- 
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૧૯૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૯ શ્રી િાાંતીભાઇ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૭૯ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) ૭૪ એકમોને ૫૧૮.૧૫ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૧૯૩ 
િડ ોદરા અને અમદાિાદ શિેરમાાં મુખ્યમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૯૭૧૫ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
અમદાવાદ શહેરમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ 
યોજના અન્દ્વયે કેટલી અરજીઓ મે ી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
અમદાવાદ શહેરમાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ 
યોજના મે ેલ અરજીની માહહતી નીચે મુજબ છે. 

શિેર 
િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 

૦૧-૦૪-૧૯ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

અમદાવાદ ૧૦૭૦ ૭૩૫૭૫ ૦ 

વડોદરા ૧૦૫૫૬ ૩૨૫૭ ૪૬૨૯ 

િુલ ૧૧,૬૨૬ ૭૬,૮૩૨ ૪૬૨૯ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્ગવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી આવાસ 
બનાવયા અને 

  (૨) વર્ગવાર માંજુર કરેલ અરજીઓ અને બનાવેલ 
આવાસની સ્વગત 

માંજુર િરેલ અરીઓ આિાસ બનાિાયા 

શિેર 
િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 
િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૦૧-૦૪-૧૯ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 
િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 
િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 
૦૧-૦૪-૧૯ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

અમદાવાદ ૩૬૪ ૮૧૨ ૭૩૩૬ ૩૬૪ ૮૧૨ પ્રગતીમાાં ૭૩૬૬ પ્રગતીમાાં 

વડોદરા ૬૧૨૭ ૨૦૯૯ ૨૧૮૨ ૪૨૦૨ ૧૮૪૫ -- 

િુલ ૬૪૯૧ ૨૯૧૧ ૯૫૧૮ ૪૫૬૬ ૧૮૪૫, ૮૧૨ 
પ્રગતીમાાં 

૭૩૬૬ પ્રગતીમાાં 

 
 (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા ચુકવવામાાં આવેલ રકમ 
નીચે મુજબ છે. 

શિેર આિાસ બનાિિા ચુિિિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ.િરોડ માાં) 

અમદાવાદ ૬૭.૯૩ 

વડોદરા ૨૫૨.૮૩  
--------- 

૧૯૪ 
વિભાગના તાબા િેઠળના વનગમોમાાં િમડચારીઓની િોન્ટર ાક્ટ/આઉટસોસીંગથી ભરતી 

* ૧૯૫૯૧ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉદ્યોગ સ્વભાગના 
તાબા હેઠે ના સ્નગમોમાાં કમગચારીઓની ભરતી કોન્દ્ટર ાક્ટ/ 
આઉટસોસીંગિી કરવામાાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા 

કમગચારીઓની ભરતી કરવામાાં આવી, અને  

  (૨) * પત્રિ-૧ મુજબ. 

 (૩) કોન્દ્ટર ાક્ટ/આઉટસોસીંગિી ભરતી કરવાના કારણો 
શાાં છે? 

  (૩) * પત્રિ-૨ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૯૫ 
ગુજરાત દીપોત્સિી અાંિની નિલો િપાિિાનો ખચડ 

* ૧૯૬૯૧ શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (માહહતી અને પ્રસારણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
માહહતી ખાતા દ્વારા પ્રસ્સદ્ધ િતાાં ગુજરાતના હદપોત્સવી અાંકની 
વર્ગવાર કેટલી નકલો છપાવવામાાં આવી અને વર્ગવાર કેટલો 
ખચગ િયો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
માહહતી ખાતા દ્વારા પ્રસ્સદ્ધ કરવામાાં આવેલા ગુજરાતના 
હદપોત્સવી અાંકની વર્ગવાર છપાયેલ નકલો અને વર્ગવાર િયેલ 
ખચગની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. :- 

િષડ િપાયેલ નિલો ખચડ રૂ. 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૧૫,૦૦૦ ૨૨,૯૮,૫૩૨/- 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

૧૦,૦૦૦ ૯,૬૨,૦૪૮/- 
 

 (૨) તે અન્દ્વયે વર્ગવાર કેટલાાં અાંકો માત સ્વતરણ 
કરાયા અને કેટલા અાંકો વેચાણિી આપવામાાં આવયા, અને 

  (૨) માહહતી ખાતા દ્વારા વર્ગવાર માત સ્વતરણ કરાયેલ 
અાંકો તેમજ વેચાણિી આપવામાાં આવેલ અાંકોની સ્વગતો નીચે 
મુજબ છે. :- 

િષડ વિનામૂલ્યે વિતરણ 
િરાયેલ નિલો 

િેચાણ િરાયેલ 
નિલો 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૮,૫૨૦ ૬,૪૮૦ 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

૫,૦૯૧ ૪,૯૦૯ 
 

 (૩) વેચાણ પેટે વર્ગવાર કેટલી આવક િઈ ?   (૩) માહહતી ખાતા દ્વારા વર્ગવાર અાંકોના વેચાણ પેટે 
િયેલ આવકની સ્વગતો નીચે મુજબ છે. :- 

િષડ િેચાણ પેટે થયેલ આિિ રૂ. 

તા.૧-૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૮ 

૧,૯૩,૫૬૦/- 

તા.૧-૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

૧,૩૦,૨૪૬/- 
 

--------- 

૧૯૬ 
નમડદા અને િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૭૧૮ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઇ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
નમગદા અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો 
દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧)  



79 

વજલ્લા તાલુિા 
દેશી દારૂની કિાંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂની કિાંમત 

(રૂવપયા) 
વબયરની કિાંમત 

(રૂવપયા) 

નમગદા 

સાગબારા ૨૭,૧૦૦ ૧૮,૩૬,૧૫૦ ૧,૬૫,૫૦૦ 

ડેડીયાપાડા ૨૫,૧૬૦ ૧૭,૦૪,૬૬૦ ૧,૩૦,૪૦૦ 

ગરૂડેશ્વર ૪૪,૫૨૦ ૬,૦૬,૦૮૫ ૬૭,૫૦૦ 

સ્તલકવાડા ૩૫,૬૪૦ ૧,૩૪,૩૦૦ ૩૫,૬૦૦ 

નાાંદોદ ૧,૮૪,૮૪૦ ૯,૭૬,૬૯૫ ૩,૫૯,૧૦૦ 

છોટાઉદેપુર 

છોટાઉદેપુર ૪૪,૫૪૦ ૨,૪૮, ૭૨,૨૨૩ ૪૩,૮૩,૪૦૦ 

ક્વાાંટ ૨૨,૦૨૦ ૯૫,૭૧,૮૪૨ ૨૮,૯૯,૩૯૦ 

જતેપુર પાવી ૯૬,૬૮૦ ૯૩,૪૮,૭૨૦ ૭,૯૮,૧૬૫ 

બોડેલી ૭૪,૭૮૦ ૭૦,૯૩,૦૭૭ ૧૨,૭૮,૭૯૫ 

સાંખેડા ૩૪,૭૧૦ ૫,૪૨,૫૪૩ ૩,૫૦,૩૦૦                

નસવાડી ૩૭,૩૭૦ ૩૯,૯૩,૮૦૨ ૬,૮૨,૨૮૫  

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) છોટાઉદેપુર 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડની સ્શક્ષા કરેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલાાં 

ભરવામાાં આવયા ? 

  (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 

બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેરાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઇ કરી છે. 

 દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન કરનારને ૩ 
વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઇ અને નશાબાંધીની અમલવારી 
કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો કરનારને ૫ 
વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખ િી ઓછો નહી તેટલા દાંડની 
જોગવાઈ કરી છે. 

ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં પકડાઇ જતા 
વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ દ્વારા આવા જપ્ત 

િયેલ વાહનો અદાલતમાાંિી પણ છોડાવી ન શકાય તેવી 
જોગવાઇ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

થટેટ મોસ્નટરીંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ારીયાદ મે ે તે માટે ટોલ 

ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ છે. 

વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં Prevention of 

Money Laundering Act મુજબ તેઓની સ્મલકત જપ્તી 
અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ ડર ાઇવનુાં 
આયોજન કરી, આવા ઇસમો સ્વરૂદ્ધ સી.આર.પી.સી. હેઠે  
કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઇસમો સ્વરૂદ્ધ પાસા, 
તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા લેવામાાં 
આવે છે. 

--------- 
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૧૯૭ 
રાજ્યમાાં BOOT અન્િયે ખાનગી બાંદરના િરારની મુદત િધારિાની પડ તર દરખાસ્તો 

* ૧૯૬૫૯ શ્રી વિમલભાઇ ચુડ ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં BOOT 
અન્દ્વયે ખાનગી બાંદરના કરારની મુદ્દત વધારવાની કેટલી 
દરખાથતો પડતર છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં BOOT 
અન્દ્વયે ખાનગી બાંદરના કરારની મુદ્દત વધારવાની નીચે 
મુજબની દરખાથતો મે ેલ છે. 
૧. મુન્દ્રા 
૨. પીપાવાવ 
૩. પેટર ોનેટ એલ.એન.જી.-દહેજ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત કરાર અન્દ્વયે કયા બાંદરોની 
કઈ જટેી પર િયેલ ખચગ સામે કેટલુાં સેટઅપ જમા િયુાં અને 
કેટલી રકમ હાલના કરાર મુજબ ૩૦ વર્ગની મુદ્દતે ખચગ સામે 
ચૂકવવાની િશે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નીચે મુજબ સેટ-ઓા જમા િયેલ છે. 
૧. મુન્દ્રા-આશરે ૩૭૭૧.૯૫ કરોડ 
૨. પીપાવાવ-આશરે ૬૮૦.૬૬ કરોડ 
ઉપરોક્ત બાંદરો સ્સવાય બીજા કોઇ બાંદરને સેટઓા આપવાનુાં 
િતુાં નિી. 
હાલમાાં, ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડગ  દ્વારા કોથટ વેહરહાકેશનની 
કામગીરી પ્રગસ્તમાાં છે જ ેપૂણગ િયા બાદ જ ચૂકવવાની રહેતી 
રકમ નક્કી િઈ શકશે. 

--------- 

૧૯૮ 
આણાંદ વજલ્લા પાંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઇન નઈડ ની રિમ 

* ૧૮૩૧૯ શ્રી અજુડનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ 
તરીકે ાાે વવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કુલ રૂ।.૨૨૪૭૬.૧૯ લાખ 
 

 (૨) ઉક્ત સમયગાે ામાાં આણાંદ સ્જલ્લા પાંચાયતમાાં 
ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડની કુલ કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) કુલ રૂ।.૬૨૬.૬૪ લાખ 

--------- 

૧૯૯ 
સુરેન્િનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૬૨૭ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 
ાાંક્શન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

બે વર્ગમાાં વર્ગવાર સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ક્યારે 
સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨) સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા 

જલે આવેલ નિી. 

જલેનુાં નામ વનરીક્ષણની તારીખ 

રાજકોટ મધ્યથિ જલે 
સ્જલ્લો : રાજકોટ 

૦૩-૧૧-૨૦૧૭ 
૧૪-૦૩-૨૦૧૮ 
૨૬-૧૨-૨૦૧૮ 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯  
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 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 

સામે આવી, અને 

  (૩) કોઇ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૦૦ 
પાટણ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૦ શ્રી રમણભાઇ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાટણ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૩૩ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ?  

  (૨) ૧૨ એકમોને રૂ.૧૪૫.૪૪ લાખનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં 
આવયુાં. 

--------- 

૨૦૧ 
ડે મેજ િાડ ડ કડ સ્િમાાંથી ડે ટા મેળિિા સિલત 

* ૧૮૭૫૨ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ.માાં ડેમેજ હાડગ હડથકમાાંિી ડેટા મેે વવાની 
સવલત ઉપલબ્ધ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગ 
દરસ્મયાન ડેમેજ હાડગ હડથકમાાંિી ડેટા મેે વવા બાબતે કેટલા 
કેસો/નમૂનાઓનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ડેમેજ હાડગ હડથકમાાંિી ડેટા 
મેે વવા બાબતે કુલ-૧૯ કેસોના ૧૦૫ નમૂનાનુાં પૃિક્કરણ 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૨૦૨ 

ખાણ અને ખનીજના વનયમો બનાિિા ખાનગી નજન્સીને િામ સોંપિા બાબત 
* ૧૯૫૯૯ શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાણ અને 
ખનીજના સ્નયમો બનાવવા છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કઈ ખાનગી 
એજન્દ્સીને કામ સોંપવામાાં આવેલ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા ૨ (બે) 
વર્ગમાાં ખાણ અને ખનીજના સ્નયમો બનાવવા કોઈપણ ખાનગી 
એજન્દ્સીને કામ સોંપવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ઉકત એજન્દ્સીને કામ આપવા સરકાર દ્વારા ક્યારે 
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ત ેઅન્દ્વયે ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવેલ છે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૦૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૩૦૭ શ્રી મિેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં 
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા આણાંદ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧૭ સીએનજી થટેશનો 
કાયગરત છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા આણાંદ 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ખાંભાત, પેટલાદ, તારાપુર 

તિા આાંકલાવ તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૨૦૪ 
ભાિનગર શિેરમાાં બનાિેલ શેલ્ટર િોમ 

* ૧૯૬૭૭ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તે ાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર શેલ્ટર હોમ માટે કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવી, અને 

  (૧) ભાવનગર શહેરને ાાે વવામાાં આવેલ ગ્રાન્દ્ટની 
સ્વગતો. 

િષડ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૪.૧૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૪.૧૨ 
 

 (૨) ઉકત ાાે વેલ રકમ પૈકી ભાવનગર શહેરમાાં કેટલા 
ખચે કેટલા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાાં આવયા ?  

  (૨) ૪ શેલ્ટર હોમના નવીનીકરણની કામગીરી 
રૂ.૧૦૮.૨૪ લાખના ખચે પૂણગ. 

--------- 

૨૦૫ 
નફ.નસ.નલ. દ્વારા ફાયર આર્મસડને લગતા િેસોનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૭૧૬ શ્રી િી.ડ ી.ઝાલાિાડ ીયા (કામરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યની 
એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેસોનુાં પૃિક્કરણ 
કરવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કેટલા 
કેસોનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યની એા.એસ.એલ. દ્વારા ાાયર આર્મસગને લગતા કુલ-
૧૧૮૯ કેસોના ૯૩૯૧ નમુનાનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૬ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૩ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૩૧૦ અરજીઓ. 
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 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ?  

  (૨) ૨૩૩ એકમોને રૂ.૨૬૧૮.૬૯ લાખની સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી.  
--------- 

૨૦૭ 
મદદનીશ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી, િગડ-૨ ની જગ્યાઓ 

* ૧૮૩૨૬ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભૂથતર સ્વજ્ઞાન 
અને ખનીજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે મદદનીશ ભૂથતરશાસ્ત્રી, 
વગગ-૨ સાંવગગની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ભૂથતર સ્વજ્ઞાન અને ખનીજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે 
મદદનીશ ભૂથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૨ સાંવગગની ૫૫ જગ્યાઓ માંજૂર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જગ્યા પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) મદદનીશ ભૂથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૨ સાંવગગની ઉક્ત કુલ 
જગ્યાઓ પૈકી ૨૬ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે તિા ૨૯ જગ્યાઓ 
ખાલી છે. 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે રાજ્ય સરકારનુાં શુાં 
આયોજન છે ? 

  (૩) મદદનીશ ભૂથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૨ સાંવગગની ભરતી 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર દ્વારા પસાંદગી પ્રહક્રયા 
હેઠે  છે. બઢતીિી ભરવાની જગ્યાઓ માટેની પ્રહક્રયા ચાલુમાાં 
છે. 

--------- 

૨૦૮ 
સુરત વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી 

* ૧૮૩૧૪ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ખસ્નજ 
પહરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાે વણી માટે ગ્રાન્દ્ટ 
ાાે વણી કરવા સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સુરત 
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી રકમની ાાે વણી કરેલ છે ? 

  (૨)  

િષડ તાલુિો રિમ રૂ.લાખમાાં 

૨૦૧૭-૧૮ માાંડવી ૨૧.૦૦ 

માાંગરોે  ૨૬.૧૬ 

૨૦૧૮-૧૯ માાંડવી ૪૯૦.૦૦  
--------- 

૨૦૯ 
ધોલેરા સરમાાં ઉદ્યોગિારો દ્વારા થયેલ નમઓય ુ

* ૧૯૬૨૧ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકિલ (ધાંધુકા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ધોલેરા સરમાાં 
કેટલા ઉદ્યોગો થિાપવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ધોલેરા સરમાાં 
કોઈ ઉદ્યોગો થિાપવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલા ઉદ્યોગકારો દ્વારા ઉકત સ્થિસ્તએ 

એમઓયુ કરેલ છે, 

  (૨) કુલ ૨૧ ઉદ્યોગોએ એમઓયુ કરેલ છે. 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ એમઓયુ િયેલ કેટલા એકમોએ 
ઉત્પાદન શરૂ કયુગ અને કેટલા એકમો પ્રારાં સ્ભક તબકે્ક છે, અને 

  (૩) મે.ટોરેન્દ્ટ પાવર સ્લ.એ પાવર સબ-થટેશન બનાવવા 
માટે કાયગવાહી હાિ ધરેલ છે. 

 (૪) ઉકત તમામ એકમો ક્યાાં સુધીમાાં કાયગરત િશે ?    (૪) મે.ટાટા કેસ્મકલ્સ સ્લ. દ્વારા ઈલેકટર ોસ્નક સ્વહીકલની 
બેટરીના ઉત્પાદન માટે ટૂાં ક સમયમાાં એકમ માટેનુાં માે ખુાં તૈયાર 
કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાાં આવનાર છે. 

--------- 



84 

૨૧૦ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લા પાંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઈન નઈડ ની રિમ 

* ૧૮૩૨૪ શ્રી રાજને્િવસાંિ ચાિડ ા (હહાંમતનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસૂલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ 
તરીકે ાાે વવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  

અ.નાં. િષડ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૮,૪૬૮.૩૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪,૦૦૭.૮૨ 

િુલ ૨૨,૪૭૬.૧૯ 
 

 (૨) ઉકત સમયગાે ામાાં સાબરકાાંઠા સ્જલ્લા પાંચાયતમાાં 
ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડની કુલ કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧૬૮૮.૨૧ લાખ. 

--------- 

૨૧૧ 
મોરબી વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૩૦૩ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રાર્મય) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં  
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા મોરબી સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧૨ સીએનજી થટેશનો 
કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં  સીએનજી થટેશનો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા મોરબી 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા માસ્ે યા, મોરબી, ટાંકારા તિા 
વાાંકાનેર તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૨૧૨ 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૦ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજી 
મે ી,  

  (૧) ૭૬ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

િષડ નિમો 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૧ 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૧૧૭ એકમોને રૂ.૧૦૦૬.૯૯ લાખની રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૨૧૩ 
ડ ાાંગ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના 
મકાનો પૂણગ કરવામાાં આવયા, અને 

  (૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ડાાંગ સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ-૦૮ રહેણાાંકના 
મકાનો પૂણગ કરવામાાં આવયા, અને 
ઉક્ત કુલ-૦૮ રહેણાાંક મકાનો માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ ૧૧૬.૧૧ લાખનો ખચગ િયેલ છે.  

 (૨) આ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
કરવામાાં આવયો? 

 

--------- 

૨૧૪ 
િપરાડ ા, ધરમપુર અન ેિાાંસદા તાલુિાઓમાાં ઘર િપરાશ માટે ગેસ પૂરો પાડ િો 

* ૧૯૭૩૮ શ્રી ીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 

નવસારી સ્જલ્લામાાં કપરાડા, ધરમપુર અને વાાંસદા તાલુકાઓમાાં 
ઘરવપરાશ માટે ગેસ પૂરો પાડવાની કામગીરી કયા તબકે્ક છે, 
અને 

  (૧) અને (૨) વલસાડ સ્જલ્લાનો કપરાડા તાલુકો તેમજ 

નવસારી સ્જલ્લાનો વાાંસદા તાલુકો ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડના 
કાયગક્ષેત્રની બહાર છે. 
પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લાનાાં કપરાડા 
તાલુકામાાં મહાનગર ગેસ સ્લસ્મટેડને તિા નવસારી સ્જલ્લાનાાં 
વાાંસદા તાલુકામાાં અદાણી  ગેસ લીમીટેડને પાઈપલાઈન દ્વારા 
ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન આપવા માટેનુાં ઓિોરાઈઝેશન મે ેલ છે. 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 
વલસાડ સ્જલ્લાનાાં ધરમપુર તાલુકામાાં ૩,૨૦૦િી વધુ ઘરોમાાં 
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ છે. 
ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ તેને ઓિોરાઈઝડ કરેલ સ્વથતારમાાં ગેસ 
પાઈપલાઈન નેટવકગનાાં સ્વથતરણ માટે ટેકસ્નકલ રૂટ સવેની 
કામગીરી તિા સ્વસ્વધ સ્વભાગોની માંજૂરીઓની મેે વી જ ે તે 
સ્વથતારમાાં ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન મેે વવા ઈચ્છુક ગ્રાહકોની 
માાંગને ધ્યાનમાાં રાખી તેના ગેસ નેટવકગ નુાં સ્વથતરણ કરી ઘરેલુાં 
ગેસ કનેક્શન પૂરા પાડે છે. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી કયાાં સુધીમાાં કેટલા ખચે પૂણગ કરી 
ગેસ કનેકશન પૂરા પાડવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૨૧૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૮ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (હડસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 

એકમોની અરજીઓ મે ી,  

  (૧) ૨૦૦ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૨ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૮ 

િુલ ૧૭૦ 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૩૪૧ એકમોને રૂ.૧૩૨૯.૫૮ લાખની સહાય 

ચૂકવવામાાં આવી. 
--------- 

૨૧૬ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સધુારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૪ શ્રી કિતુ િનોકડ યા (ઇડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 

અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૫ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૫ એકમોને રૂ.૧૦.૬૨ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૧૭ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૫ શ્રી સી.િે.રાઉલી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોઈપણ એકમને સહાય ચૂકવેલ 
નિી. 

--------- 

૨૧૮ 
મિેસાણા અને પાટણ વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૫૯૭ શ્રી ભરતી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લાાં બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા અને પાટણ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો દેશી 
દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) કડી 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શાાં પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) બહારની એજન્દ્સી દ્વારા ગણનાપાત્ર કેસોમાાં પગલા 
લેવાની સૂચના હોઈ, આ પોલીસ થટેશનમાાં થિાસ્નક પોલીસે 
કાયગવાહી કરેલ હોઈ પગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

  (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
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  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 

કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 
અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાતલમાાંિી પણ 
છોડાવી ન શકે તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 

મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 

લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ દેશી દારૂ (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (રૂવપયા) વબયર (રૂવપયા) 

પાટણ 

સ્સધ્ધપુર ૧,૩૨,૫૬૦ ૮,૪૬,૬૦૬ ૧,૧૩,૩૦૦ 

પાટણ ૧,૩૨,૨૮૦ ૨૭,૦૭,૩૩૯ ૪,૦૭,૫૦૦ 

સરથવતી ૩૮,૩૨૦ ૫,૦૭,૧૭૨ ૯૭,૯૦૦ 

રાધનપુર ૧૭,૫૪૦ ૩૨,૧૨,૯૧૮ ૧,૭૪,૯૫૦ 

સાાંતલપુર ૭,૮૦૦ ૧,૦૧,૧૬,૫૨૦ ૩૧,૩૦૦ 

સમી ૧૦,૪૨૦ ૪૨,૧૩,૬૮૪ ૨૫,૨૦૦ 

હારીજ ૨૩,૮૪૦ ૧૬,૪૨,૪૪૭ ૭,૫૦૦ 

ચાણથમા ૪૭,૩૮૦ ૯,૩૮,૫૬૮ ૧,૫૩,૪૫૦ 

શાંખેશ્વર ૫,૪૬૦ ૧૦,૦૭,૭૯૦ ૧૭,૨૦૦ 

મહેસાણા 

મહેસાણા તાલુકા ૧,૪૩,૮૪૦ ૩,૧૮,૫૯,૭૯૮ ૧૦,૦૭,૦૯૨ 

બેચરાજી ૧૫,૨૪૦ ૨૪,૨૮,૯૩૩ ૫૮,૬૫૮ 

કડી તાલુકા ૮૧,૧૪૦ ૧,૯૬,૧૮,૮૩૦ ૨,૩૧,૪૫૦ 

સ્વસનગર ૬૦,૦૦૦ ૧૯,૨૪,૭૯૨ ૫,૧૦૦ 

સ્વજાપુર ૫૦,૪૦૦ ૫૯,૬૩,૩૯૦ ૧,૮૪,૬૦૦ 

ઉંઝા ૫૮,૦૮૦ ૪૦,૦૪,૧૪૮ ૫,૩૪,૮૩૦ 

ખેરાલુાં ૫,૯૦૦ ૧૯,૭૪,૫૮૫ ૫,૨૦૦ 

વડનગર ૨૭,૧૪૦ ૧૦,૩૮,૧૪૦ ૧,૯૫,૭૦૦ 

સતલાસણા ૬,૭૨૦ ૧૧,૨૯,૩૬૩ ૩,૯૨,૬૫૦ 

--------- 
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૨૧૯ 
નિસારી અને િલસાડ  વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્િિોડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૭૩૫ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ેબાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

નવસારી ૧૫૩ 

વલસાડ ૬૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુાં હોય છે. 
૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

નવસારી ૪૧ ૫૨.૨૦ 

વલસાડ ૧૩ ૧૩.૬૪  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ છ, 
તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮ િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 

૨૨૦ 
ખેડ ા અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્િિોડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૯૮ શ્રી િાળુભાઈ ડ ાભી (કપડવાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ેબાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો ક્િોરી લીઝોની સાંખ્યા 

ખેડા ૧૦૪ 

પાંચમહાલ ૮૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 

કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

 ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) 
સીથટમિી સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ 
કરવામાાં આવતા ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી 
રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ 
કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, માસ્સક પત્રકો 
વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં 
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આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 

આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા 
કરવામાાં આવતુાં હોય છે. 

 ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

ખેડા ૨૪ ૩૪.૫૨ 

પાંચમહાલ ૧૭ ૪૨.૨૧  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તની 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 

૨૨૧ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ડ ીનમનફ યોજના િેઠળ નિત્ર ફાંડ  

* ૧૯૭૦૮ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

વર્ગવાર ડીએમએા યોજના હેઠે  છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાને રેતીની 
લીઝો તિા ડોલોમાઇટ પથ્િરની ખાણોિી કેટલુાં ાાંડ એકત્ર 
િયુાં, અને 

  (૧)  
સમયગાળો રેતીની લીઝોમાાં 

નિવત્રત થયેલ ફાંડ   
રૂ. લાખમાાં 

ડ ોલોમાઇટ 
પથ્થરની લીઝોમાાં 
નિવત્રત થયેલ ફાંડ   

રૂ. લાખમાાં 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૨૪૬.૨૦ ૭૨.૮૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૩૯૨.૪૬ ૧૧૬.૦૫ 

 

 (૨) તે અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી રકમ ઉક્ત 

સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર વાપરવામાાં આવી? 

  (૨)  
તાલુિો સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

(રૂ. લાખમાાં) 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

(રૂ. લાખમાાં) 

છોટાઉદેપુર ૯૩.૩૨ ૭૦.૧૩ 

નસવાડી ૨૭.૨૫ ૫૯.૭૫ 

સાંખેડા ૪૯.૫૦ શૂન્દ્ય 

બોડેલી ૮૫.૫૦ શૂન્દ્ય 

કવાાંટ ૦૫.૨૫ શૂન્દ્ય  
--------- 
૨૨૨ 

િછિ વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 
* ૧૮૩૬૮ ડ ૉ.નીમાબેન આચાયડ (ભુજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કચ્છ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૩૦ એકમોની 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૦૧ એકમોને ૧૧૮૫.૬૩ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 

કરવામાાં આવયુાં. 
--------- 

૨૨૩ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૫૦ શ્રી વિક્રમભાઈ માડ મ (ખાંભાે ીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
દેવભૂસ્મ દ્વારકા અને જામનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના 
કેટલા બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા 
જાહેરાત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કરવામાાં આવી, અને   

  (૧)  
વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો  

મે.ટન 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો  

મે.ટન 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

જામનગર શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧૫ ૧૯,૮૦,૬૩૦ 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઇ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ રૂ. લાખમાાં 

સોહમ ાેરો મેગ્નેસ પ્રા.લી. ૨.૦૭ 

પ્રાઇસ વોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૩.૬૯  
--------- 

૨૨૪ 
નમડદા વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૩૦૨ શ્રી અભેવસાંિ તડ િી (સાંખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમગદા સ્જલ્લામાાં 
સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા નમગદા સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧ સીએનજી થટેશન 
કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ નમગદા સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા નમગદા 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા સ્તલકવાડા તાલુકાને આવરી 

લેવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૨૨૫ 
અમરેલી વજલ્લામાાં અને શિેરમાાં સીસીટીિી િેમેરા લગાિિાની િામગીરી 

* ૧૯૬૭૪ શ્રી અાંબરીષ ડે ર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સેઇા અને 
સીક્યોર ગુજરાત યોજના અન્દ્વયે અમરેલી સ્જલ્લામાાં આવેલ 
શહેરોમાાં ગુનાઓ ઘટાડવા માટે કે ગુનાઓને ઉકેલવા માટે 
સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાની કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧), (૨) અને (૩) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
સેઇા અને સીક્યોર ગુજરાત યોજના અન્દ્વયે અમરેલી સ્જલ્લામાાં 
માત્ર સ્જલ્લા મુખ્ય મિક, અમરેલી શહેર ખાતે સીસીટીવી 
લગાવવાનુાં આયોજન હતુ અને અમરેલી શહેર ખાતે સીસીટીવી 
કેમેરા લગાવવાની કામગીરી પૂણગ કરવામાાં આવેલ છે. 
   
   

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લાના કયા શહેરોમાાં 
કેમેરાઓ લગાવવાની કામગીરી પૂણગ િઈ છે, ક્યા શહેરોમાાં 
બાકી છે, અને 

 

 (૩) બાકી રહેવાના કારણો શા છે અને ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ 
કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 
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૨૨૬ 
ભુસ્તરશાસ્ત્રી િગડ-૧ની જગ્યાઓ 

* ૧૮૩૨૫ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભુથતર સ્વજ્ઞાન 
અને ખસ્નજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે ભુથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૧ 
સાંવગગની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ભુથતર સ્વજ્ઞાન અને ખસ્નજ કસ્મશનર કચેરી ખાતે 
ભુથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૧ સાંવગગની ૨૮ જગ્યાઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ જગ્યા પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ભુથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૧ સાંવગગની ઉક્ત કુલ જગ્યાઓ 
પૈકી ૧૫ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે તિા ૧૩ જગ્યાઓ ખાલી છે.  

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે રાજ્ય સરકારનુાં શુાં 

આયોજન છે? 

  (૩) ભુથતરશાસ્ત્રી, વગગ-૧ સાંવગગની ભરતી ગુજરાત 

જાહેર સેવા આયોગ, ગાાંધીનગર દ્વારા પસાંદગી પ્રહક્રયા હેઠે  છે. 
બઢતીિી ભરવાની જગ્યાઓ માટેની પ્રહક્રયા ચાલુમાાં છે. 

--------- 

૨૨૭ 
િડ ોદરા અને ડ ાાંગ વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્ક્િોડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૭૧૧ શ્રી જશપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે બાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો ક્િોરી લીઝોની સાંખ્યા 

વડોદરા ૮૬ 

ડાાંગ શૂન્દ્ય 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડ દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

  ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS)િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝ હોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં 
આવતા ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, 
ખસ્નજ સભર વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી 
રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા 

અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં આવતી તપાસણીનુાં 
મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થક્વોડગ  દ્વારા કરવામાાં આવતુાં હોય છે. 

  ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

વડોદરા ૨૯ ૪૪.૦૫ 

ડાાંગ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 

કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૨૨૮ 
બનાસિાાંઠા અને િછિ વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૫૮૭ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો 
દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) િરાદ 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડની કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા ? 

  (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઇ કરી છે. 

 દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન કરનારને ૩ 
વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઇ અને નશાબાંધીની અમલવારી 
કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો કરનારને ૫ 
વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી તેટલા દાંડની 
જોગવાઈ કરી છે. 

 ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં પકડાઇ 
જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ દ્વારા આવા 
જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાલતમાાંિી પણ છોડાવી ન 
શકે તેવી જોગવાઇ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

 થટેટ મોસ્નટરીંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ મે ે તે માટે 
ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ 
છે. 

 વધ ુપ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં Prevention of 

Money Laundering Act મુજબ તેઓની સ્મલકત જપ્તી 
અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ ડર ાઇવનુાં 
આયોજન કરી, આવા ઇસમો સ્વરૂદ્ધ સી.આર.પી.સી. હેઠે  
કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

 પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઇસમો સ્વરૂદ્ધ પાસા, 
તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા લેવામાાં 
આવે છે. 

પત્રિ 

વજલ્લા તાલુિા દેશી દારૂની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

વબયરની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

 

બનાસકાાંઠા 

પાલનપુર ૨,૨૭,૩૨૦ ૯૫,૧૭,૩૧૫ ૧૨,૫૯,૪૦૦ 

વડગામ ૧,૯૬,૯૦૦ ૪૮,૩૪,૮૫૦ ૧,૮૮,૦૦૦ 

દાાંતા ૫૬,૮૪૦ ૩૬,૧૨,૩૯૦ ૩,૧૯,૬૦૦ 

ડીસા ૧,૨૭,૨૮૦ ૧,૬૦,૬૬,૭૫૯ ૨૬,૭૪,૬૦૦ 

અમીરગઢ ૪૪,૩૮૦ ૪,૩૫,૨૯,૦૧૦ ૧૯,૩૭,૧૦૦ 

લાખણી ૧૪,૧૨૦ ૨૩,૨૦,૦૭૦ ૨,૭૫,૨૦૦ 
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વજલ્લા તાલુિા દેશી દારૂની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

વબયરની કિાંમત  
(રૂવપયા) 

દાાંતીવાડા ૧,૧૩,૬૮૦ ૨૯,૨૦,૦૩૨ ૨૯,૮૦૦ 

ધાનેરા ૧,૩૩,૧૨૦ ૭,૮૨,૬૯,૧૨૫ ૩૪,૭૧,૭૦૦ 

િરાદ ૧૭,૨૦૦ ૫,૮૦,૭૧,૫૫૦ ૧૯,૧૦,૯૦૦ 

વાવ ૧,૮૦૦ ૩૭,૯૮,૨૨૦ ૧,૧૧,૪૦૦ 

સુઇગામ ૩,૪૮૦ ૪,૭૬,૦૦૦ ૫૯,૨૦૦ 

હદયોદર ૩૦,૩૬૦ ૨૧,૮૫,૬૦૦ ૪,૮૫,૬૦૦ 

ભાભર ૨૩,૯૪૦ ૩૩,૦૨,૨૦૦ ૨,૧૮,૧૦૦ 

કાાંકરેજ ૫૦,૨૮૦ ૯૮,૯૨,૭૩૦ ૯,૬૭,૭૦૦ 

કચ્છ અાંજાર ૨,૦૬,૩૬૦ ૨,૦૩,૫૫,૬૧૦ ૪,૦૨,૪૦૦ 

ગાાંધીધામ ૨,૩૪,૧૭૦ ૭૫,૫૯,૩૯૦ ૩૪,૪૩,૨૦૦ 

ભચાઉ ૨,૭૫,૩૪૦ ૨,૧૪,૯૧,૪૫૦ ૩૫,૧૧,૧૦૦ 

રાપર ૩૪,૭૫૦ ૨,૩૭,૭૮,૨૭૯ ૭,૬૮,૩૫૦ 

ભુજ ૨,૦૮,૧૩૫ ૮૧,૨૯,૨૨૫ ૧,૩૪,૦૫૦ 

માાંડવી ૯૧,૮૪૦ ૧૨,૮૫,૬૫૦ ૧૩,૮૦૦ 

મુાંરા ૨,૦૨,૨૨૫ ૭૧,૩૫,૩૫૦ ૬,૪૦૦ 

નખત્રાણા ૪૫,૨૬૦ ૬,૩૮,૯૮૦ ૧,૪૮,૭૦૦ 

લખપત ૮,૫૦૦ ૯૯,૨૦૦ ૨,૯૦૦ 

અબડાસા ૪૨,૬૬૦ ૧૧,૮૨,૨૩૫ ૭૦૦ 

-------- 

૨૨૯ 
મોરબી વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૦ શ્રી ધનીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજી 
મે ી, 

  (૧) ૫૦૭ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૭૬  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૨૬૭ એકમોને રૂ.૧૪૦૩.૮૬ લાખનુાં વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી.  

--------- 

૨૩૦ 
જાફરાબાદ તાલુિાના લોર ગામે ગેરિાયદેસર ક્િોરી બાંધ િરિા બાબત 

* ૧૯૬૬૬ શ્રી જ.ેિી.િાિડ ીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લાના 
જાારાબાદ તાલુકાના લોર ગામે માંજૂરી સ્વના ગેરકાયદેસર 
ક્વોરી-ભરડીયા ચાલુ છે તેવી હકીકતિી સરકાર વાકેા છે કે 

કેમ, 

  (૧) ના, જી. 
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 (૨) જો હા, તો તે અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા ઈસમો 

સામે શુાં કાયગવાહી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) અને (૩)  પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા ગેરકાયદેસર 
ક્વોરી-ભરડીયા બાંધ કરવામાાં આવયા? 

 

--------- 

૨૩૧ 
સુરેન્િનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૪૯ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની એરજીઓ મે ી, 

  (૧) ૨૮૫ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૯  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૩૦૬ એકમોને રૂ.૧૧૮૬.૦૭ લાખની સહાય 
ચુકવવામાાં આવી. 

--------- 

૨૩૨ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ખવનજોની ઈ-િરાી 

* ૧૮૩૩૨ શ્રી કિશોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા થપધાગત્મક અને પારદશગક રીતે ઈ-હરાજીિી 
ખસ્નજોની ાાે વણી માટે શુાં કાયગવાહી કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) રાજ્યમાાં ગૌણ ખસ્નજનો સ્નકાલ પારદશગક અને  
જાહેર હરાજીિી િાય તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા  
તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૭ િી ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ છુટછાટ સ્નયમો, 
૨૦૧૭ અમલી બનાવેલ છે. જ ેઅન્દ્વયે તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં કુલ ૬૮૬ ગૌણ ખસ્નજના બ્લોક્સ ઈ-હારાજી 
માટે ઈ-ઓક્શન પોટગલ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) આ કાયગવાહી હેઠે  રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ ખસ્નજવાર કેટલા બ્લોક ઈ-હારજીમાાં ાાે વવામાાં 
આવેલ છે? 

  (૨) આ કાયગવાહી હેઠે  રાજકોટ સ્જલ્લામાાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ-૩૦ 
ગૌણ ખસ્નજના બ્લોકસ ઈ-હરાજીિી સ્નકાલ કરવા નોટીસ 
ઈન્દ્વાઈટીંગ ટેન્દ્ડર (NIT) પ્રસ્સધ્ધ કરવામાાં આવેલ છે. તે 
પૈકી ૧૯ સાદીરેતી ખસ્નજના બ્લોક્સમાાં ઈ-ઓક્શનની 
કાયગવાહી પુણગ િયેલ છે. તે પૈકી ૧૦ બ્લોક્સમાાં લેટર ઓા 
ઈન્દ્ટેન્દ્ટ (LOI) આપવામાાં આવેલ છે. અન્દ્ય તમામ સાદીરેતી 
ખસ્નજના બ્લોક્સ ઈ-ઓક્શનની કાયગવાહી હેઠે  છે. 

--------- 

૨૩૩ 
ડ ાાંગ અને િલસાડ  વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૭૩૨ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ડાાંગ અને વલસાડ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો દેશી 
દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 
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પત્રિ 

વજલ્લા તાલુિા દેશી દારૂની કિાંમત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂની કિાંમત 
(રૂવપયા) 

વબયરની કિાંમત 
(રૂવપયા) 

ડાાંગ 

આહવા ૧૮,૧૬૦ ૫૨,૪૬,૯૩૨ ૯,૭૦૦ 

વધઈ ૬,૦૬૦ ૪,૯૮,૦૩૦ ૪૩,૩૦૦ 

સુબીર ૯,૫૬૦ ૯,૬૦૦ ૩,૫૦૦ 

વલસાડ 

વલસાડ ૮૭,૩૮૦ ૭,૧૯,૮૮,૨૭૫ ૮૪,૬૮,૫૦૦ 

પારડી ૫,૫૨૦ ૪,૮૫,૮૧,૬૨૫ ૨૩,૨૫,૫૦૦ 

વાપી ૯,૫૨૦ ૫,૨૫,૫૫,૪૧૫ ૧૫,૩૮,૮૦૦ 

ઉમરગામ ૧૬,૯૪૦ ૪,૭૬,૪૮,૯૦૦ ૨૦,૨૦,૧૦૦ 

ધમરપુર ૯,૯૬૦ ૫૧,૧૪,૩૦૦ ૧૨,૫૫,૬૦૦ 

કપરાડા ૧,૦૬૦ ૪૦,૮૨,૪૩૦ ૧૪,૪૨,૯૦૦ 
 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) પારડી 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડ, ઈજાાો અટકાવવો, ઠપકો ખાતાકીય/ 
પ્રાિસ્મક તપાસ તિા ારજ મોકુાી હેઠે  મુકવાની કાયગવાહી 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

  (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેરાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 
કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 
અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો અદાતલમાાંિી પણ છોડાવી ન 

શકાય તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 

  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 
મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 

  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 

હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 

  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 
લેવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૩૪ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૫માાં નિા ઉદ્યોગો માટે થયેલ નમ.ઓ.યુ. 

* ૧૯૬૮૯ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ 
સસ્મટ-૨૦૧૫ નવા ઉદ્યોગ માટે કેટલી રકમના એમઓયુ 
કરવામાાં આવયા, અને  

  (૧) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સમીટ 
૨૦૧૫માાં રૂ. ૧૬,૩૦,૩૦૯ કરોડનુાં સુસ્ચત મૂડીરોકાણ 
ધરાવતા ઈન્દ્વેસેટમેન્દ્ટ ઈન્દ્ટેન્દ્શન માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત 
કેટલા ઉદ્યોગો કેટલી મૂડીરોકાણ સાિે કાયાગસ્ન્દ્વત િયા? 

  (૨) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સમીટ 
૨૦૧૫માાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માંજૂર િયેલ 
ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઈન્દ્ટેન્દ્શન પૈકી કસ્મશન્દ્ડ િયેલ ૧૫,૦૭૮ 
પ્રોજકે્ટસમાાં રૂ.૨,૮૬,૭૨૯ કરોડનુાં મૂડીરોકાણ આવેલ છે. 

મોસ્નટરીંગ સ્સથટમમાાં ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઈન્દ્ટેન્દ્શન ાાઈલ કરનાર 
ઈન્દ્વેથટર દ્વારા રજૂ િતી માહહતીના આધારે મૂડીરોકાણની 
સ્વગતો અપડેટ િતી હોય છે. આિી જ્યારે માહહતી અપડેટ 
િયેલ હોય તે તારીખ મુજબની સ્વગતો હોય છે, જિેી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જ ે ખરેખર મૂડીરોકાણ હોય 
તે સ્સથટમમાાં જોવા મે તુાં નિી, પરાંતુ જ ે તારીખે માહહતી 
અપડેટ િયેલ હોય તે તારીખની હોય છે. આિી કોઈ ચોક્કસ 
તારીખની સ્થિસ્તએ પ્રોજકે્ટમાાં આવેલ મૂડીરોકાણની સ્વગતો 
ઉપલબ્ધ િતી નિી, જિેી સ્સથટમમાાં જ ેમૂડીરોકાણની સ્વગતો 
ઉપલબ્ધ િાય છે તેનાિી વધારે મૂડીરોકાણ હોઈ શકે. 

--------- 

૨૩૫ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૪૧ શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
રાજકોટ અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) 
વજલ્લો સમગાળો 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

રાજકોટ ૬ ૧૨,૫૫,૮૭૫ ૨૪ ૪૬,૧૫,૩૭૭ 

પોરબાંદર શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

  
 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ 

રૂ. લાખમાાં 

સોહમ ાેરો મેગ્નેસ પ્રા. લી. ૧૪.૬૦ 

એસ બી આઈ કેપીટલ માકેટ્સ લી. ૫૭.૫૮ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ (એ ડીવીઝન 
ઓા જીએનએાસી લી.) 

૩.૫૦ 

 
--------- 
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૨૩૬ 
બીઆરટીનસ અને નનમટીનસમાાં ખાનગી િાંપનીઓ પાસેથી બસો ભાડે  લેિા બાબત 

* ૧૯૬૯૬ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં બીઆરટીએસ અને એએમટીએસ ખાનગી કાંપનીઓ 
પાસેિી બસો ભાડે મેે વવાિી થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિાને 
આસ્િગક નુકશાન પહોંચતુાં હોવા બાબતની કેટલી ારીયાદો 

સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં મે ી, 

  (૧) બીઆરટીએસ- શૂન્દ્ય 
  એએમટીએસ- ૦૧ (એક) 

 (૨) મે ેલ ાહરયાદો અન્દ્વયે શી કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) મે ેલ ાહરયાદ અન્દ્વયે તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૯ના રોજ 
પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે. 

 (૩) બસ સપ્લાય કરતી ખાનગી કાંપનીઓને ાાયદો ન 
િાય અને સ્નગમ, સરકાર અને મુસાારોનુાં હહત સચવાય તે માટે 
શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૩) સરકાર અને સ્નગમનુાં હીત જે વાઇ તે હેતુિી 
પારદશગક ટેન્દ્ડર પ્રહક્રયા, કડક ટેન્દ્ડર શરતો, સતત ઓપરેશન 
કાં ટર ોલ, પેનલ્ટીની જોગવાઇઓ જવેા પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૭ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ  

* ૧૮૩૬૪ ડ ૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલએન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૩૧૦ એકમોની અરજીઓ. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ?  

  (૨) ૨૩૩ એકમોને રૂ.૨૬૧૮.૬૯ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં.  

--------- 

૨૩૮ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૯ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૦ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૭ એકમોને રૂ.૧૪.૯૪ લાખ રકમનુાં ચુકવણાં કરવામાાં 
આવયુાં. 

--------- 
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૨૩૯ 
અમરેલી વજલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન 

* ૧૮૩૦૫ શ્રીમતી ગીતાબા જાડે જા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારાતે રાાંધણગેસ પહોંચાડવાની 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા અમરેલી સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં ૧૬૦૦િી વધુ ઘરોમાાં 
પાઇપલાઇન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લામાાં ગેસપાઇપલાઇન 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા અમરેલી 
જીલ્લામાાં ગેસ પાઇપલાઇન દ્વારા અમરેલી તાલુકાઓને આવરી 
લીધેલ છે. 

--------- 

૨૪૦ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ  

* ૧૮૩૯૫  શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલએન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 

એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૮૮ એકમોની અરજીઓ. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ?  

  (૨) ૯૧ એકમોને રૂ.૮૮૭.૫૫ લાખની  રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં.  

--------- 

૨૪૧ 
રાજિોટ શિેરમાાં બનાિેલ શેલ્ટર િોમ 

* ૧૯૬૩૬ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર શેલ્ટર હોમ માટે કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવી, અને 

  (૧) રાજકોટ શહેરમાાં ાાે વવામાાં આવેલ વર્ગવાર  
ગ્રાન્દ્ટની સ્વગતો. 

િષડ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ -- 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૪.૩૪ 
 

 (૨) ઉકત ાાે વેલ રકમ પૈકી રાજકોટ શહેરમાાં કેટલા 
ખચે કેટલા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાાં આવયા ?  

  (૨) ૧ શેલ્ટર હોમ- રૂ.૧૨૪.૩૪ લાખના ખચે. 

--------- 
૨૪૨ 

અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ખાણ ખવનજની લીઝ 
* ૧૯૭૪૩ ડ ૉ. અવનલ જોષીયારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ખાણ-ખસ્નજની કેટલી લીઝ 
આવેલી છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો લીઝની સાંખ્યા 

અરવલ્લી ૨૫૫ 

સાબરકાાંઠા ૩૦૦ 
 



99 

 (૨) ઉકત સ્જલ્લાવાર લીઝ પૈકી રાજ્ય સરકારને છેલ્લા બે 

વર્ગમાાં વર્ગવાર રોયલ્ટીની કેટલી આવક િઈ ?  

  (૨)  

વજલ્લો રોયલ્ટીની આિિ રૂ.લાખમાાં 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

અરવલ્લી ૫૪૬૩.૧૩ ૬૨૩૯.૫૩ 

સાબરકાાંઠા ૪૧૭૩.૬૧ ૪૧૮૨.૪૬  
--------- 

૨૪૩ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૭૩૦ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો દેશી 
દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧)  
વજલ્લા તાલુિા દેશી દારૂની 

કિમત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂની 

કિાંમત(રૂવપયા) 

વબયરની કિાંમત 

(રૂવપયા) 

તાપી વયારા ૭૫,૮૪૦ ૩૨,૨૯,૪૬૨ ૫,૮૦,૪૦૦ 

સોનગઢ ૩૮,૩૦૦ ૪૮,૬૩,૮૩૯ ૬,૭૩,૮૧૬ 

વાલોડ ૧૩,૯૦૦ ૧૦,૪૩,૯૦૦ ૨,૯૮,૦૦૦ 

ઉચ્છલ ૧૦,૦૦૦ ૪૨,૩૫,૦૮૬ ૯૪,૧૨૦ 

સ્નઝર ૬,૪૪૦ ૧૮,૬૯૦ ૯૦૦ 

કુકરમુાંડા ૬,૦૬૦ ૨૭,૯૪૦ ૦૦ 

ડોલવણ ૧૯,૪૨૦ ૮,૨૧,૩૩૦ ૭,૯૦૦ 

સુરત સુરત શહેર ૩૫,૨૨,૨૬૦ ૪,૬૪,૫૨,૨૩૪ ૨૫,૩૧,૭૧૮ 

ઓલપાડ ૨,૮૧,૩૮૦ ૯૫,૦૬,૭૪૦ ૬,૧૪,૦૬૦ 

કામરેજ ૧,૪૦,૭૮૦ ૧,૯૨,૦૧,૦૩૫ ૨૭,૯૬,૮૭૦ 

માાંગરોલ ૫૩,૬૨૦ ૧,૫૫,૦૫,૧૮૨ ૧૪,૪૪,૮૭૪ 

ઉંમરપાડા ૨,૦૪૦ ૧૬,૮૦,૧૯૫ ૨,૬૫,૬૦૦ 

બારડોલી ૭૦,૦૮૦ ૭૧,૧૪૦ ૫૬,૬૮,૮૨૩ 

પલસાણા ૧,૨૧,૦૪૦ ૩,૬૨,૯૧,૭૬૮ ૩૨,૨૪,૦૦૦ 

મહુવા ૨૮,૭૨૦ ૪૪,૦૨,૦૦૦ ૨૩,૩૦૦ 

માાંડવી ૬૮,૬૮૦ ૬૯,૯૯,૬૪૮ ૧૧,૦૪,૧૦૦ 
 

 (૨) ક્યા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) અમરોલી. 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 

સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શા પગલાાં લીધાાં, અને 

  (૩) બહારની એજન્દ્સી દ્વારા કરવામાાં આવતા ગણનાપાત્ર 

કેસોમાાં કેસના મેરીટને ધ્યાને લઈ થિાસ્નક પોલીસની 
જવાબદારી નક્કી કરવામાાં આવતી હોય છે. મહદાંશે ઉકત 
કામગીરી થિાસ્નક પોલીસ દ્વારા કરવામાાં આવેલ હોય, પગલાાં 
લેવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા ? 

  (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેરાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 
કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 
અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 

કરનારને પ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહીં 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતાાં વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો અદાલતમાાંિી પણ છોડાવી ન 
શકાય તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવેલ છે. 
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  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ારીયાદ 

મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 
  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરૂધ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 
  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો 
સ્વરૂધ્ધ પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી 
પગલાાં લેવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૪૪ 
િડ ોદરા ગ્રાર્મય વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૫૬ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત તા.૩૦-
૦૪-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વડોદરા 
ગ્રાર્મય સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ૬૮૪૯ 

--------- 

૨૪૫ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૦૨ શ્રી રાજને્િવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના 
કેટલા બ્લોક (કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા 
જાહેરાત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  
વજલ્લો સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો મે.ટન 

અરવલ્લી શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

સાબરકાાંઠા ૧૦ ૨૧,૪૧,૭૩૯ ૫૧ ૧,૦૧,૯૦,૦૯૩ 
 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ ચૂિિેલ રિમ 
રૂ.લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલન્દ્ટસી ૨.૯૩ 

સ્નમીર્ સ્સાંઘવી ૧૮.૨૫ 

એસ.બી.આઈ. કેપીટલ માકેટ્સ લી. ૩૫.૨૨ 

પ્રાઈસવોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૧૧.૬૩ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ (એ ડીવીઝન ઓા 
જીએનએાસી લી.) 

૩.૪૫ 

 
--------- 
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૨૪૬ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૮૩૧૨ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ખસ્નજ 
પહરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાે વણી માટે ગ્રાન્દ્ટ 
ાાે વણી કરવા સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
પાંચમહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી રકમની ાાે વણી કરેલ 
છે ?  

  (૨)  

િષડ તાલુિો રિમ રૂ.લાખમાાં 

૨૦૧૭-૧૮ ગોધરા ૩૧૧.૭૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ગોધરા ૧૩૯.૮૧  
--------- 

૨૪૭ 
જામનગર વજલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન 

* ૧૮૨૯૭ શ્રી રાઘિીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્રાર્મય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
સ્જલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારાતે રાાંધણગેસ પહોંચાડવાની 

કામગીરી ક્યા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા જામનગર સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 

દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં) માાં  ૧૧,૭૦૦ િી વધુ ઘરોમાાં 
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેકશન આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ જામનગર સ્જલ્લામાાં ગેસ 
પાઈપલાઈન દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા જામનગર 
સ્જલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન દ્વારા જામનગર તાલુકાને આવરી 
લીધેલ છે. 

--------- 

૨૪૮ 
રાજ્યમાાં બ્રેથ નનેલાઈઝર મશીનોની ઉપલબ્ધતા 

* ૧૯૬૩૨ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દારૂનુાં સેવન કરીને વાહન ચલાવનાર લોકોને શોધી 
કાઢવા તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં કેટલા બ્રેિ 
એનેલાઈઝર મશીનો ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧) ૩૪૨૮ 

 (૨) ત ેપૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા બ્રેિ 
એનેલાઈઝર મશીનો કઈ એજન્દ્સી પાસેિી ક્યા ભાવે 
ખરીદવામાાં આવયા, અને 

  (૨)  

નજન્સી ખરીદિામાાં આિેલ 
મશીનોની સાંખ્યા 

ભાિ પ્રવત નાંગ 
(િરિેરા સકિત) 

M/s. Experio 

Tech Pvt. Ltd. 

New Delhi 

૯૭ ૧૩,૮૪૭.૦૦ 

M/s. Experio 

Tech Pvt. Ltd. 

New Delhi 

૨૭૬૫ ૮૯૫૯.૬૪ 

 

 (૩) ઉકત મશીનોનો સ્નભાવ અને જાે વણી ખચગ પેટે 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલો ખચગ કરવામાાં આવયો ? 

  (૩) શૂન્દ્ય 

--------- 
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૨૪૯ 
િડ ોદરા વજલ્લા પાંયાતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ ઈન નઈડ ની રિમ 

* ૧૮૩૨૧ શ્રી શૈલેષભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અને ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં રેતીની લીઝ પેટે સરકારે વસુલ કરેલ રોયલ્ટીની 
રકમમાાંિી કેટલી રકમ સ્જલ્લા પાંચાયતોને ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડ 
તરીકે ાાે વવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) કુલ રૂ.૨૨૪૭૬.૧૯ લાખ. 

 (૨) ઉકત સમયગાે ામાાં વડોદરા સ્જલ્લા પાંચાયતમાાં 
ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈડની કુલ કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૧૩૯૧.૨૩ લાખ. 

--------- 

૨૫૦ 
જૂનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાાં િિોરી લીઝોની ફલાઈંગ સ્િિોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૫૬ શ્રી િષડદિુમાર રીબડ ીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાગઢ અને 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ેબાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી કવોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

જૂનાગઢ ૧૦૪ 

અમરેલી ૧૨૦ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

  ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS)િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ 
સભર વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી 
રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા 
અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં આવતી તપાસણીનુાં 
મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં આવતુાં હોય છે. 

  ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

જૂનાગઢ ૨૦ ૩૧.૬૧ 

અમરેલી ૪૬ ૪૩.૨૮  

 (૩) ઉકત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે ? 

  (૩) બ્લેકટરેપ કવોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્યવે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 

સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૨૫૧ 
િછિ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બોક્સાઈટના જથ્થાનુાં ખોદિામ 

* ૧૯૬૪૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કચ્છ અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં બોક્સાઈટના 
કેટલા જથ્િાનુાં ખોદકામ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૧)  

વજલ્લો બોક્સાઈટ જથ્થો મે.ટન 

કચ્છ ૯,૭૩,૬૩૩ 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૬૨,૦૯,૧૦૭ 
 

 (૨) ઉકત ખોદકામ કરેલ જથ્િા પૈકી કેપ્ટીવ યુઝ 
સ્સવાય કેટલો જથ્િો વેચવાની અનુમસ્ત રાજ્ય સરકારે આપી, 
અને 

  (૨)  

  કચ્છ સ્જલ્લામાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
કેપ્ટીવ યુઝ સ્સવાય જથ્િો વેચવાની અનુમસ્ત 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલ નિી. 

  દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાનો ઉક્ત ખોદકામના જ્થ્િો 
જ ેલીઝ ધારકો દ્વારા તેઓના લીઝ સ્વથતારમાાં બે 
વર્ગ પહેલા ખાણકામ કરી સાંગ્રહ કરેલ જથ્િાને 
અલગ તારવી શકાય નહહાં  પરાંતુ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા નીચે મુજબના જથ્િાને 

વેચવાની અનુમસ્ત આપવામાાં આવેલ છે.  

વજલ્લો બોક્સાઈટ જથ્થો મે.ટન 

કચ્છ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૫૧,૬૧,૯૨૩ 
 

 (૩) રાજ્ય સરકારને તે અન્દ્વયે કેટલી આવક િઈ ?    (૩)  

વજલ્લો આિિ રૂ.લાખમાાં 

કચ્છ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૨૯૬૬.૭૮ 
 

--------- 

૨૫૨ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૬૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 

તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં જૂનાગઢ 
સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨) ૮૦૮૯ 

--------- 
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૨૫૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૧ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૨૨૯ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૧૭૧૬ એકમોને રૂ.૮૬૮૨.૭૬ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૫૪ 
ડ ાાંગ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૫ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ડાાંગ સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના 
મકાનો પૂણગ કરવામાાં આવયા, અને 

 (૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ડાાંગ સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ-૦૮ રહેણાાંકના 
મકાનો પૂણગ કરવામાાં આવયા, અને 
ઉક્ત કુલ-૦૮ રહેણાાંક મકાનો માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ ૧૧૬.૧૧ લાખનો ખચગ િયેલ છે. 

 (૨) આ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
કરવામાાં આવયો? 

 

--------- 

૨૫૫ 
િડ ોદરા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૬ શ્રીમતી મવનષા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વડોદરા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 

એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૭૫ એકમોની.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૭૩ એકમોને રૂ.૪૭.૦૩ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૫૬ 
ગુજરાતના દકરયાકિનારે નિા બાંદરોના િરાર અન્િયે િાયડરત બાંદર 

* ૧૯૭૨૧ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાતના 
દહરયાસ્કનારે નવા બાંદરોના કરાર અન્દ્વયે છેલ્લા બે વર્ગમાાં કયાાં 
બાંદર કાયગરત િયા, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજ્યમાાં કોઈ નવા બાંદર કાયગરત િયા નિી. 

 (૨) ઉક્ત બાંદરો પર યાતાયાતના દરમાાંિી છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં વર્ગવાર કેટલી આવક િઈ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૫૭ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૬૯ શ્રી શાંભુી ઠાિોર (ગાાંધીનગર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં અસ્ધકારીઓ/કમગચારીઓ 
માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં 
આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં 
અસ્ધકારીઓ/કમગચારીઓ માટે કુલ-૨૬૩ રહેણાાંકના મકાનોનુાં 
બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 
ઉક્ત કુલ-૨૬૩ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૪૨૭૦.૯૯ લાખના 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રૂ.૨૧૭.૧૦ 

લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે.   

 (૨) આ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે? 

 

--------- 

૨૫૮ 
અમરેલી અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં લીઝોિાર જથ્થાનુાં ખનન 

* ૧૯૬૬૯ શ્રી વિરીભાઈ ઠુર્મમર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં લાઈમથટોન, બોક્સાઈટ, લીગ્નાઈટ, 
લેટેરાઈટ, સીલીકા, ચુનાની કેટલી લીઝો આવેલી છે, અને 

  (૧)  

ખવનજ લીઝની સાંખ્યા 

અમરેલી પોરબાંદર 

લાઈમથટોન ૬ ૧૦૩ 

બોક્સાઈટ ૧ ૬ 

લીગ્નાઈટ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

લેટેરાઈટ શૂન્દ્ય ૧ 

સીલીકા શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 

ચુના શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 
 

 (૨) તે અન્દ્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
ઉક્ત સ્જલ્લાવાર રોયલ્ટી પેટે  સરકારને કેટલી આવક િઈ? 

  (૨)  

સમયગાળો આિિ રૂ.લાખમાાં 

અમરેલી પોરબાંદર 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૩૭૨૨.૧૨ ૪૧૨૪.૯૩ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૮ િી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૩૮૬૯.૬૦ ૩૯૮૭.૨૩ 

 

--------- 

૨૫૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨ િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૮ શ્રી રાિેશભાઈ શાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ પોલીસી-
૨૦૧૨ હેઠે  ટેક્ષટાઈલ કે્ષત્રની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) ૮૮ 

 (૨) આ એકમોમાાં કેટલુાં મૂડીરોકાણ કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૪૧૪૯.૫૭ કરોડ 
--------- 
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૨૬૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૬૧ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૨૨૯ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૧૭૧૬ એકમોને રૂ.૮૬૮૨.૭૬ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૬૧ 
િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માાં નમ.ઓ.ય.ુ 

* ૧૯૫૭૯ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ સસ્મટ-
૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માાં સસ્મટવાર કેટલી રકમના કેટલા 
પ્રોજકે્ટોના એમ.ઓ.યુ. કરવામાાં આવયા, અને  

  (૧) વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સમીટ ૨૦૧૫ 
અાંતગગત માંજુર િયેલ ૨૧,૩૦૪ ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઈન્દ્ટેન્દ્શનમાાં 
રૂ.૧૬,૩૦,૩૦૯ કરોડનુાં મૂડીરોકાણ હતુાં. 
વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સમીટ ૨૦૧૭માાં 
૨૪,૭૭૪ ઈન્દ્વેથટમેન્દ્ટ ઈન્દ્ટેન્દ્શન માંજુર િયેલ છે. જમેાાં સુસ્ચત 
મૂડીરોકાણ ધ્યાને લેવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત સસ્મટવાર 
કેટલી રોજગારી ઉભી િવાનો અાંદાજ હતો? 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્દ્ટ ગુજરાત 
ગ્લોબલ ઈન્દ્વેથટસગ સમીટ ૨૦૧૫માાં ૨૯,૧૪,૦૦૦ અને 
વાયબ્રન્દ્ટ સમીટ-૨૦૧૭માાં ૪૨,૯૭,૮૦૦ જટેલી રોજગારી 
ઉભી િવાનો અાંદાજ હતો. 

--------- 

૨૬૨ 
અમદાિાદ અને િડ ોદરા શિેર અને વજલ્લામાાં િાયડરત રેનબસેરા 

* ૧૯૩૪૪ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
વડોદરા શહેર અને સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા રેનબસેરા 
કાયગરત છે, 

  (૧) નીચે મુજબના નાઈટ શેલ્ટસગ કાયગરત છે. 

અમદાવાદ મહાનગરપાસ્લકા ૩૨ 

આમદાવાદ સ્જલ્લો ૦૦ 

વડોદરા મહાનગરપાસ્લકા ૦૬ 

વડોદરા સ્જલ્લો ૦૦ 
 

 (૨) મજુરી અિે આવતા શ્રસ્મકો માટે છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર ઉક્ત શહેર અને તાલુકવાર કેટલા નવા રેનબસેરા કેટલા 
ખચે બનાવવામાાં આવયા, 

  (૨) હયાત શેલ્ટરમાાં શ્રસ્મકો સહહત તમામ ઘર સ્વહોણા 
લોકોને આશ્રય આપવામાાં આવે છે. 

 (૩) રેનબસેરામાાં કયા પ્રકારની સુસ્વધાઓ આપવામાાં 
આવે છે, અને  

  (૩) હદન દયાે  અાંત્યોદય યોજના-રાષ્ટર ીય શહેરી 
આસ્જસ્વકા સ્મશનની માગગદસ્શગકા મુજબ નાઈટ શેલ્ટસગમાાં 
પીવાનુાં પાણી, શૌચાલય તિા બાિરૂમ, થવચ્છ ગાદલાાં, 
ધાબે ાાં, ચાદરો તેમજ રસોઈ માટેની જગ્યા અને રસોઈના 
વાસણો, પ્રાિમીક સારવાર કીટ વગેરે સુસ્વધા આપવામાાં આવે 
છે. 
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 (૪) ઉક્ત શહેર અને તાલુકાવાર જો રેનબસેરાની સુસ્વધા 

ઉપલબ્ધ ન હોય તો આ સુસ્વધા ક્યાાં સુધીમાાં પૂરી પાડવામાાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૩ 
સુરત વજલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ-૨૦૧૨ અાંતગડત સ્પીનીંગ નિમો 

* ૧૮૪૧૨ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાગસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨ 
હેઠે  ટેક્ષટાઈલ શ્રેત્રની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા થપીનીંગ એકમો માંજુર કરવામાાં આવયા, 

  (૧) ૪ 

 (૨) આ થપીનીંગ એકમોમાાં કેટલુાં મુડીરોકાણ કરવામાાં 
આવેલ છે, અને  

  (૨) રૂ. ૩૦૪.૦૯ કરોડ 

 (૩) આ થપીનીંગ એકમોમાાં કેટલી થપીંડલ થિાસ્પત 
િયેલ છે? 

  (૩) ૯૫,૩૨૮ 

--------- 

૨૬૪ 
સુરત વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૧૫ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરત સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૭૦૮ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૨૬૯૬ એકમોને ૧૩૫૮૦.૮ લાખ રૂસ્પયા સહાયનુાં 

ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૬૫ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૩ શ્રી ભુપેન્િભાઈ પટેલ (ઘાટલોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 

એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૦ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૦ એકમોને રૂ.૧૨.૭૪ લાખ રકમનુાં ચુકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૨૬૬ 
 બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૫૮૨ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 
ાાંકશન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર બનાસકાાંઠા અને પાટણ સ્જલ્લામાાં ક્યારે 
સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 
 
 
 
 
 

  (૨)  

જલેનુાં નામ વનરીક્ષણની તારીખ 

પાલનપુર સ્જલ્લા જલે 
સ્જલ્લો : બનાસકાાંઠા 

૨૭-૦૬-૨૦૧૭ 
૧૮-૧૧-૨૦૧૭ 
૦૯-૧૨-૨૦૧૮ 
૧૦-૦૪-૨૦૧૯ 

પાટણ સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા જલે આવેલ 
નિી. 

 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 
સામે આવી, અને 

  (૩) કોઇ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૬૭ 
અમદાિાદ મિાનગરપાવલિાના ૪૮ િોડ ડમાાં પાણી પૂરૂાં પાડ િા બાબત 

* ૧૯૫૫૮ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 

મહાનગરપાસ્લકામાાં આવેલ ૪૮ વોડગમાાં પાણી દૈસ્નક કેટલા 
સમય માટે પૂરુાં  પાડવામાાં આવે છે, 

  (૧) ૨(બે) કલાક 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ બહેરામપુરા, લાાંભા અને વટવા 
વોડગમાાં પાણી પૂરુાં  પાડવાની પૂરતી વયવથિા ન હોવાના કારણે 
ટેન્દ્કરો દ્વારા પાણી પૂરુાં  પાડવામાાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૨) દસ્ક્ષણ ઝોનમાાં બહેરામપુરા, લાાંભા અને વટવા 
વોડગમાાં અમુક સ્વથતારમાાં જરૂરીયાત મુજબ ટેન્દ્કરિી પાણી પુરુાં  
પાડવામાાં આવે છે. 

 (૩) જો હા, તો આ વોડગમાાં પ્રજાજનોને ઘરેઘરે પાણી 
પૂરુાં  પાડવા માટે શુાં આયોજન કરવામાાં આવયુાં છે, અને  

  (૩)  
 બહેરામપુરા વોડગમાાં નવી વસાહત સ્વથતારમાાં બોરિી 

પાણીના નેટવકગ  દ્વારા તેમજ બાકી રહેતા સ્વથતારમાાં 
પબ્લીક ટેપ દ્વારા અને સ્વસ્વધ હડથટર ીબ્યુશન 
નેટવકગિી ઘરેઘરે પાણી પૂરુાં  પાડવાનુાં આયોજન કરેલ 
છે. 

 લાાંભા વોડગમાાં નવો બોર તિા નવી પાણીની ટાાંકી 

બનાવવામાાં આવેલ છે. તેમજ સૈજપુર સ્વથતારમાાં 
નવી પાણીની ટાાંકી તિા નેટવકગ  નાાંખવાની કામગીરી 
ચાલુમાાં છે. 

 વટવા વોડગમાાં થમૃસ્તમાંહદર ખાતેની હયાત અન્દ્ડર 
ગ્રાઉન્દ્ડ ટાાંકીની ક્ષમતા વધારવા તિા ઓવર હેડ 
ટાાંકીની કામગીરી ચાલુમાાં છે. 
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 (૪) કેટલા સમયમાાં ઉક્ત વોડોમાાં ઘરેઘરે પાણી પૂરુાં  

પાડવામાાં આવશે? 

  (૪) બહેરામપુરા, લાાંભા અને વટવા વોડગમાાં વોટર 

હડથટર ીબ્યુશન નેટવકગની કામગીરી પૂણગ િયેિી. 
--------- 

૨૬૮ 
રાજિોટ મધ્યસ્થ જલે અને જામનગર જલેમાાં િેદીઓને િાયદાિીય સલાિ 

* ૧૮૭૨૫ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ મધ્યથિ જલે તિા જામનગર જલેમાાં કેદીઓને 
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાાં આવે છે કે કેમ,અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કુલ કેટલા કેદીઓને સ્જલ્લાવાર 
કાયદાકીય સલાહ અને સહાય આપવામાાં આવે છે ? 

  (૨)  

વજલ્લો િાયદાિીય સલાિ િાયદાિીય સિાય 

રાજકોટ ૧૧૫૭ ૪૬ 

જામનગર ૬૦ ૪૨ 
 

 --------- 

૨૬૯ 
ગુન્િામાાં િપરાયેલ ફાયર આર્મસડ અને બુલેટના ખોખાઓનો ડે ટાબેઝ 

* ૧૮૭૨૪ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડ ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 
રાજ્યની ાોરેન્દ્સીક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં ગુન્દ્હામાાં વપરાયેલ 
ાાયર આર્મસગ, બુલેટ તિા કારતૂસના ખોખાઓનો ડેટાબેઝ 
જાે વે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સદરહુ ડેટાબેઝની 
ઉપયોગીતા શી છે? 

  (૨) રાજ્યની ાોરેસ્ન્દ્સક સાયન્દ્સ લેબોરેટરીમાાં ગુન્દ્હા 
સાંબાંસ્ધત કબ્જ ે લેવાયેલ બુલેટ, ાાયર િયેલ કારતૂસના ખોખા 
અને કબ્જ ેલેવાયલ હસ્િયારમાાંિી લેબોરેટરીમાાં કરેલ ટેથટ ાાયર 
બુલેટ તિા કારતુસના ખોખા પરના ાાયર આર્મસગની 
લાક્ષસ્ણકતાઓ જવેી કે ાાયરીંગ પીન માકગસ, બ્રીચ ફે્રસ માકગસ, 
રાઈાલીંગ માકગસ સ્વગેરેનો સરખામણી કરવા માટે ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ 
બેલેથટીક આઈડેન્દ્ટીહાકેશન સીથટમનો ઉપયોગ કરી ડેટાબેઝ 
તૈયાર કરવામાાં આવે છે. આ ડેટાબેઈઝની મદદિી અલગ અલગ 
ગુન્દ્હાઓને સાાંકે ી ાાયર આર્મસગિી િયેલા અને વણઉકેલાયેલ 
ગુન્દ્હાઓનો ઉકેલ લાવી શકાય છે. 

--------- 

૨૭૦ 
બરિાળા નગરપાવલિામાાં અન્ડ રગ્રાઉન્ડ  ગટરલાઈનનુાં િામ યોગ્ય રીતે ન થતુાં િોિાની ફરીયાદ 

* ૧૯૬૮૧ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બરવાે ા 
નગરપાસ્લકામાાં અન્દ્ડરગ્રાઉન્દ્ડ ગટર લાઈનનુાં કામ યોગ્ય રીતે 
િયુાં/ િતુાં ન હોવા અાંગેની ાહરયાદિી સરકાર વાકેા છે કે કેમ, 
અને  

  (૧) આવી કોઈ ાહરયાદ મે ેલ નિી. 

 (૨) જો હા,  તો આ ાહરયાદ અન્દ્વયે સરકારે છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં શુાં કાયગવાહી કરી? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૭૧ 
િડ ોદરા ગ્રાર્મય વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૫૮ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 
તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વડોદરા 
ગ્રાર્મય સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ૬૮૪૯ 

--------- 

૨૭૨ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૨ શ્રી ગજને્િવસાંિ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 

સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં 
અસ્ધકારીઓ/કમગચારીઓ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના મકાનોનુાં 
બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને     (૨) 

તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાબરકાાંઠા 
સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં અસ્ધકારીઓ/કમગચારીઓ માટે  
કુલ-૧૬૬ રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં 
આવયુાં, અને 
ઉક્ત કુલ -૧૬૬ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૧૮૭૫.૨૨ લાખના 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ ૫૨૯.૭૨ 
લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે. 
   

 (૨) આ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

 

--------- 

૨૭૩ 
મોરબી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૩૯ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
મોરબી અને ભાવનગર જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) 

વજલ્લો 

સમગાળો 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો 

મે. ટન 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો 

મે. ટન 

મોરબી શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧ ૧,૦૯,૭૭૧ 

ભાવનગર ૩ ૭,૦૫,૧૪૬ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઇ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ 
ચૂિિેલ રિમ 
રૂ. લાખમાાં 

ડી.એચ.જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી ૦.૭૦ 

એસ.બી.આઇ. કેસ્પટલ માકેટ્સ સ્લ. ૯.૪૫ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ (એ ડીવીઝન 
ઓા જીએનએાસી લી.) 

૧.૦૬ 

 
--------- 
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૨૭૪ 
ખેડ ા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૨ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૬ એકમોની.  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૬ એકમોને રૂ.૨૫.૫૧ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૭૫ 
િછિ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૫૭૬ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંિ  જાડે જા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખસ્નજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
કચ્છ અને અમદાવાદ જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર સાદી રેતીના 
કેટલા બ્લોક (ક્વોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા 
જાહેરાત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર કરવામાાં આવી, અને   

  (૧) 

વજલ્લો 

સમગાળો 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો 

મે. ટન 

બ્લોિની 

સાંખ્યા 

જથ્થો 

મે. ટન 

કચ્છ ૦૪ ૧૧,૮૮,૦૦૦ ૨૨ ૧૭,૯૯,૪૦૯ 

અમદાવાદ ૦૩ ૧૨,૦૫,૮૦૫ ૧૨ ૩૬,૦૪,૪૮૧ 
 

 (૨) ઉક્ત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઇ 
એજન્દ્સીને કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ 
ચૂિિેલ રિમ 
રૂ. લાખમાાં 

ડી. એચ. જીઓ કન્દ્સલટન્દ્સી ૪.૦૦ 

જીઓ માઈનીંગ કન્દ્સલ્ટન્દ્ટ  ૨.૪૧ 

ઈ-થકવેર જીઓ સસ્વગસ  ૩.૭૪ 

એસ બી આઇ  કેસ્પટલ માકેટ્સ સ્લ. ૧૮.૪૦ 

પ્રાઈસવોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.લી. ૨.૭૭ 

એન કોડ સોલ્યુશન્દ્સ (એ ડીવીઝન 
ઓા જીએનએાસી લી.) 

૧.૧૭ 

 
--------- 

૨૭૬ 
અમરેલી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેવપટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ ધોધારી (કરાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
અમરેલી સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૭૯ એકમોની  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૭૪ એકમોને ૫૧૮.૧૫ લાખ રકમનુાં ચૂાંકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૨૭૭ 
આણાંદ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૧ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૮  એકમોની અરજીઓ  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૧ એકમોને રૂ.૩૫.૬૭ લાખની રકમનુાં ચૂાંકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૭૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેવપટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૨ શ્રી વિનોદભાઈ  મોરડ ીયા (કતારગામ) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૭૭  એકમોની  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૪૪ એકમોને રૂ.૧૦૭૪.૦૨ લાખની રકમનુાં 
ચૂાંકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૭૯ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સધુારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૩ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 

એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૪  એકમોની  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૨૪ એકમોને રૂ.૧૫૩.૫૩ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૮૦ 
અમદાિાદ શિેરમાાં નિલી પોલીસ બનીને લોિોને િેરાન િરતા આરોપીઓ 

* ૧૯૬૧૮ શ્રી ઈમરાન ખેડ ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર અમદાવાદ શહેરમાાંિી નકલી પોલીસ બનીને લોકોને 
હેરાન કરતા, પૈસા ઉઘરાવતા અને ડરાવતા કેટલા આરોપીઓને 
પકડવામાાં આવયા, અને  

  (૧)  

 પિડ ાયેલ આરોપી 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 
િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૭ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 
િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૧૮ 
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 (૨) ઉક્ત પકડવામાાં આવેલ આરોપીઓ પૈકી કેટલા 

આરોપીઓ એક કરતાાં વધુ વખત પકડાયા? 

  (૨) એકપણ નહી 

--------- 

૨૮૧ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ-૨૦૧૨ િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૧૦ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ પોલીસી-
૨૦૧૨ હેઠે  ટેક્ષટાઈલ કે્ષત્રની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કેટલા થપીનીંગ એકમો માંજૂર કરવામાાં 

આવયા, 

  (૧) ૬ 

 (૨) આ થપીનીંગ એકમોમાાં કેટલુાં મુડીરોકાણ કરવામાાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૪૮૮.૫૯ કરોડ 

 (૩) આ થપીનીંગ એકમોમાાં કેટલી થપીંડલ થિાસ્પત 
િયેલ છે ? 

  (૩) ૧,૫૦,૮૧૬ 

--------- 

૨૮૨ 
આણાંદ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૬૮૭ શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 
ાાંક્શન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર આણાંદ અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ક્યારે 
સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨) આણાંદ સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા જલે 
આવેલ નિી. 

જલેનુાં નામ વનરીક્ષણની તારીખ 

અમદાવાદ મધ્યથિ જલે 
સ્જલ્લો : અમદાવાદ 

૨૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૧૧-૧૦-૨૦૧૭ 
૧૦-૦૧-૨૦૧૮ 
૦૭-૦૩-૨૦૧૮ 

૦૮-૦૩-૨૦૧૮ 
૦૪-૦૪-૨૦૧૮ 
૧૯-૦૪-૨૦૧૮ 
૨૭-૦૫-૨૦૧૮ 
૧૬-૦૭-૨૦૧૮ 
૧૫-૦૯-૨૦૧૮ 
૩૦-૧૨-૨૦૧૮ 

૨૧-૦૪-૨૦૧૯ 
૨૨-૦૪-૨૦૧૯ 
૨૫-૦૪-૨૦૧૯ 
૨૪-૦૫-૨૦૧૯ 
૨૮-૦૫-૨૦૧૯ 
૩૧-૦૫-૨૦૧૯  
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 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 

સામે આવી, અને 

  (૩) કોઇ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

  (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે.  

--------- 

૨૮૩ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૭૨૭ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વયારા) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 

ાાંકશન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાાં ક્યારે સ્નરીક્ષણ 
કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨) તાપી સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા જલે 
આવેલ નિી. 

જલેનુાં નામ વનરીક્ષણની તારીખ 

લાજપોર મધ્યથિ જલે 
સ્જલ્લો : સુરત 

૨૩-૦૯-૨૦૧૭ 
૩૦-૧૧-૨૦૧૭ 
૨૯-૧૨-૨૦૧૮ 
૦૪-૦૫-૨૦૧૯  

 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 
સામે આવી, અને 

  (૩) કોઇ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૨૮૪ 
સુરેન્િનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૭ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૧૬૯ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુાં?  

  (૨) ૩૦૬ એકમોને રૂ.૨૭૨૨.૪૩ લાખની રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૨૮૫ 
અમદાિાદ ીલ્લામાાં ઇન્સેવન્ટિ ટુ ઇન્ડ સ્ટર ીઝ યોજના 

* ૧૮૪૦૬ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત-૨૦૧૫ અાંતગગત 
ઇન્દ્સેન્દ્ટીવ ટુ ઇન્દ્ડથટર ીઝ યોજના હેઠે  પ્રોત્સાહન મેે વવા માટે 
કુલ કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મે ેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ગમાાં ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત-૨૦૧૫ અાંતગગત ઇન્દ્સેન્દ્ટીવ ટુ 
ઇન્દ્ડથટર ીઝ યોજના હેઠે  પ્રોત્સાહન મેે વવા માટે કુલ-૩૦ 
અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મે ેલ છે. 
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 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર િયેલ છે, અને   (૨) તે પૈકી-૨૨ અરજીઓના રજીથટરેશન માંજૂર િયેલ છે. 

વધુમાાં રસ્જથટરેશન આપેલ એકમો પૈકી ૧ એકમને પ્રોસ્વઝનલ 
એલીબીજીટી સટીહાકેટ ઇથયુ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

 (૩) આ અરજીઓ િકી કેટલુાં સાંભસ્વત મૂડીરોકાણ અને 
રોજગારી ઉભી િનાર છે ? 

  (૩) આ માંજૂર િયેલ અરજીઓ િકી કુલ 
રૂ.૨૪૪૯૮૦.૪૯ લાખનુાં સાંભસ્વત મૂડીરોકાણ અને ૭૪૬૦ ની 
રોજગારી ઉભી િનાર છે. 

--------- 

૨૮૬ 
જૂનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૬૫૪ શ્રી ભીખાભાઇ જોષી (જૂનાગઢ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
જૂનાગઢ અને અમરેલી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 
બ્લોક (કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

વજલ્લો 

સમયગાળો 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો  
મે.ટન 

બ્લોિની 
સાંખ્યા 

જથ્થો 
મે.ટન 

જૂનાગઢ શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૮ ૭,૯૩,૦૬૩ 

અમરેલી શૂન્દ્ય શૂન્દ્ય ૧૦ ૮,૫૨,૮૪૦ 
 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨)  

નજન્સીનુાં નામ 
ચૂિિેલ રિમ 
રૂ.લાખમાાં 

સોહમ ાેરો મેગ્નેસ પ્રા.સ્લ. ૨.૪૫ 

પ્રાઈસ વોટર હાઉસ કુપસગ પ્રા.સ્લ. ૨.૪૬  
--------- 

૨૮૭ 
સુરત શિેરમાાં મુખ્યમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૯૭૨૪ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત શહેરમાાં છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ યોજના અન્દ્વયે કેટલી 
અરજીઓ મે ી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત શહેરમાાં છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર મુખ્યમાંત્રી આવાસ યોજના અન્દ્વયે ૬૨૮૬૩ 
અરજીઓ મે ી, વર્ગવાર મે ેલ અરજીઓની સ્વગત નીચે મુજબ 
છે :- 

 િષડ  

૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 

તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

અરીઓ મળી ૩૩૧૩૦ ૩૧૫૭ ૨૫૫૭૬ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્ગવાર કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી આવાસ 
બનાવયા, અને, 

  (૨) તે પૈકી વર્ગવાર અરજીઓ માંજૂર કરી તેની તેમજ 
આવાસ બનાવયાની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

 િષડ  
૨૦૧૭-૧૮ 

િષડ  
૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૫-૧૯ સુધી 

અરજી માંજુર કરી ૨૪૬૪૬ ૧૮૬૯ 

૨૫૫૭૬ 

અરજીઓ ચકાસણી 

હેઠે  છે. 

આવાસ બનાવાયા ૨૨૬૪ ૫૨૯૪ ૧૬૧૬  
 (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા કેટલી રકમ ચુકવવામાાં 
આવી ? 

  (૩) ઉક્ત આવાસ બનાવવા માટે રૂ.૬૫૪.૯૯ કરોડ 
ચૂકવવામાાં આવયા. 

--------- 
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૨૮૮ 
આણાંદ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૬૯૩ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોસ્જત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ અને અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો 
દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

    (૧) પત્રિ મુજબ 
 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) બગોદરા 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 

સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શાાં પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) ખાતાકીય કાયગવાહી હાિ ધરેલ છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શા પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

 (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 
કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 

અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 

  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓને અદાતલમાાંિી પણ 
છોડાવી ન શકાય તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 
  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 
મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 
  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 
પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 
લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ દેશી દારૂ (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (રૂવપયા) વબયર (રૂવપયા) 

આણાંદ 

આણાંદ ૨,૧૭,૩૪૦ ૧,૭૪,૯૧,૫૫૦ ૧૧,૯૮,૩૭૩ 

ઉમરેઠ ૩૨,૨૪૦ ૧૦,૧૯,૦૧૦ ૧,૨૯,૫૬૦ 

પેટલાદ ૪૬,૮૦૦ ૬૩,૬૧,૬૫૫ ૭,૪૯,૬૭૦ 

બોરસદ ૬૪,૯૨૦ ૧,૫૩,૨૫,૫૦૪ ૨,૯૨,૧૦૦ 

આાંકલાવ ૬૪,૫૮૦ ૧૪,૭૮,૦૨૦ ૪,૧૩,૪૫૦ 

ખાંભાત ૨૪,૫૨૦ ૩,૨૬,૦૨૦ ૧,૮૦૦ 

સોજીત્રા ૯,૩૮૦ ૫૬,૭૯,૦૫૦ ૬૩,૧૫૦ 

તારાપુર ૯,૮૦૦ ૩૫,૨૪,૭૩૦ ૯૭,૨૦૦ 
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તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ દેશી દારૂ (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (રૂવપયા) વબયર (રૂવપયા) 

અમદાવાદ શહેર અમદાવાદ શહેર ૩૮,૬૦,૯૪૦ ૮,૩૫,૮૫,૩૯૧ ૪૧,૮૪,૩૦૪ 

અમદાવાદ ગ્રાર્મય 

સ્વરમગામ ૩૫,૪૨૦ ૧,૧૨,૮૭,૭૯૦ ૫,૧૪,૪૫૦ 

માાંડલ ૨૨,૩૨૦ ૧૯,૭૦,૫૦૦ ૬૬,૫૦૦ 

દેત્રોજ ૨૦,૫૦૦ ૭૫,૯૪,૦૫૦ ૭૦,૦૦૦ 

ધોે કા ૪૨,૩૦૦ ૩૯,૫૭,૯૦૮ ૪૪,૦૦૦ 

બાવે ા ૩૯,૨૦૦ ૩,૭૩,૯૮,૪૯૦ ૨૪,૯૨,૩૦૦ 

ધાંધુકા ૩૮,૫૦૦ ૧૧,૬૦,૯૬૦ ૨,૮૦૦ 

ધોલેરા ૪,૨૨૦ ૨૫,૦૯,૩૦૦ ૨૯,૫૦૦ 

સાણાંદ ૧,૦૪,૨૬૦ ૯૧,૯૫,૫૨૬ ૮૭,૫૪૫ 

દસક્રોઇ ૨,૬૦,૯૪૦ ૪,૭૨,૬૯,૫૪૪ ૯,૬૧,૧૯૫ 

સી.ટી. ૬૭,૧૬૦ ૪૬,૭૧,૮૨૦    ૧,૪૩,૧૦૦                                                            

-------- 

૨૮૯ 
ગીર સોમનાથ અને િોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્ક્િોડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૬૦ શ્રી વિમલભાઇ ચુડ ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર સોમનાિ 

અને છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે
બાાંધકામ પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

ગીર સોમનાિ ૨૩ 

છોટાઉદેપુર ૧૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડ દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

  ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS)િી સ્જલ્લાના 
તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા ખસ્નજ 
જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, 
ડેડરેન્દ્ટ, માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા 
અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા 

અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં આવતી તપાસણીનુાં 
મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં આવતુાં હોય છે. 

  ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

ગીર સોમનાિ ૧૪ ૧૪.૫૩ 

છોટાઉદેપુર ૪ ૪.૦૫  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 

કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૨૯૦ 
ખેડ ા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૪ શ્રી અજુડનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૫૮ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) ૫૮ એકમોને રૂ.૫૦૨.૧૬ લાખની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી. 

--------- 

૨૯૧ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

* ૧૮૭૪૦ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા ૧(એક) 
વર્ગમાાં સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના ધાસ્મગક થિે ો આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તેની સ્વગતો શી છે?   (૨) સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના દ્વારકા માંહદર ધાસ્મગક થિે ને 
આવરી લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૯૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨ િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૦૯ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ગુજરાત ટેક્ષટાઈલ પોલીસી-
૨૦૧૨ હેઠે  ટેક્ષટાઈલ કે્ષત્રની તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં કુલ કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) ૮૮ 

 (૨) આ એકમોમાાં કેટલુાં મૂડીરોકાણ કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૪૧૪૯.૫૭ કરોડ 
--------- 

૨૯૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૧ શ્રી મિેશિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
આણાંદ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૧૬ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૬૫ એકમોને રૂ.૫૮૭.૮૩ લાખની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી.  

--------- 
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૨૯૪ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્ક્િોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૭૮ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તે ાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે બાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

ભાવનગર ૭૭ 

બોટાદ ૫૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS)િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝ હોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુાં હોય છે. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

ભાવનગર ૧૮ ૪૨.૩૫ 

બોટાદ ૪૮ ૩૫.૩૭  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ 
છ, તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 

સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 

૨૯૫ 
સુરત ગ્રાર્મય વજલ્લામાાં મકિલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૭૫૪ શ્રી િી.ડ ી.ઝાલાિાડ ીયા (કામરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાાં સુરક્ષા સેતુ યોજના અાંતગગત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહહલાઓને થવરક્ષણ માટે 

તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સુરત 
ગ્રાર્મય સ્જલ્લામાાં કેટલી મહહલાઓને આવી તાલીમ આપવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ૪૪૦૫ 

--------- 
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૨૯૬ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૪૧ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા સ્બન-
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં પોલીસ માટે કુલ-૦૬ સ્બન-
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને  
ઉકત કુલ-૦૬ સ્બન-રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૩૭૩.૪૦ 
લાખના પ્રોજકેટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ 
૧૧૭.૬૦ લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે. 

 (૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

 

--------- 

૨૯૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન 

* ૧૮૨૮૮ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાાં 
પાઈપલાઈન મારાતે રાાંધણગેસ પહોંચાડવાની કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભરૂચ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી હદલ્હી 
દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં) માાં  ૧,૨૦,૫૦૦િી વધુ 
ઘરોમાાં પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરેલુાં ગેસ કનેકશન આપવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા ભરૂચ 
સ્જલ્લામાાં ગેસ પાઈપલાઈન દ્વારા ભરૂચ, અાંકલેશ્વર, જાંબુસર, 
ઝગહડયા, વાગરા તિા વાસ્લયા તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે. 

--------- 

૨૯૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૭૬ શ્રી રાજને્િવસાંિ ચાિડ ા (હહાંમતનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઇઝ એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૦૫ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૬૬ એકમોને રૂ.૧૦૨૨ લાખનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં 
આવયુાં.  

--------- 

૨૯૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં નમનસનમઇ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૧૮ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ-ગ્રાર્મય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં માઇક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઇઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૧૫૩૦ એકમોની અરજીઓ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 

ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં ? 

  (૨) ૧૨૨૨ એકમોને રૂ.૮૩૯૦.૦૯ લાખનુાં ચૂકવણાં 

કરવામાાં આવયુાં.  
--------- 

૩૦૦ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૭૩ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મહેસાણા સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુલ કેટલા સ્બન-
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં પોલીસ માટે કુલ-૦૬ સ્બન-
રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ ધરવામાાં આવયુાં, અને  

ઉકત કુલ-૦૬ સ્બન-રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૩૭૩.૪૦ 
લાખના પ્રોજકેટ અાંતગગત તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
કુલ ૧૧૭.૬૦ લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે. 

 (૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

--------- 

૩૦૧ 
સાસગુજ અન્િયે મોનીટરીંગ વ્યિસ્થા  

* ૧૮૭૧૦ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત ) પ્રોજકે્ટ 
અાંતગગત લગાવવામાાં આવનાર કેમેરા માટે મોસ્નટરીંગ માટે 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કોઈ વયવથિા રાખવામાાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં ક્યા 
પ્રકારની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
સાસગુજ (સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અાંતગગત 
લગાવવામાાં આવનાર કેમેરાના મોસ્નટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા 
ખાતે કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં 
આવેલ છે. તેમજ રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં 
કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા 

રાખવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૩૦૨ 
િલસાડ  અને નિસારી વજલ્લામાાં સાદી રેતીના બ્લોિની િરાી 

* ૧૯૭૩૯ શ્રી ીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
વલસાડ અને નવસારી જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર સાદી રેતીના કેટલા 

બ્લોક (કવોરીલીઝ) કેટલા જથ્િા માટે હરાજી કરવા જાહેરાત 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં વર્ગવાર 
કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ગુજરાત ગૌણ ખનીજ સ્નયમો-૨૦૧૭ અન્દ્વય ે
વલસાડ અને નવસારી સ્જલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ગમાાં સાદી રેતીના 

કોઈ બ્લોક (કવોરીલીઝ) ના જથ્િા માટે હરાજી કરવામાાં 
આવેલ નિી. 

 (૨) ઉકત હરાજીની કાયગવાહી માટે બાહ્ય કઈ એજન્દ્સીને 
કેટલી રકમ ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૩૦૩ 
બનાસિાાંઠા અને મિેસાણા વજલ્લામાાં સાસગુજ પ્રોજકે્ટ િેઠળ િેમેરા  

* ૧૮૭૮૪ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાસગુજ (સેઈા 
એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ હેઠે  બનાસકાાંઠા અને 
મહેસાણા સ્જલ્લાઓમાાં સીસીી઼ટીવી નેટવકગ  કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં 
આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો છેલ્લા ૧ (એક) વર્ગમાાં કેટલા કેમેરા 
કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ છે ?  

  (૨) સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત 
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 

બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કુલ ૧૩૨ કેમેરાઓ સહહત 
તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ ૧૩૯ કેમેરાઓ 
કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ છે, તે રીત ે
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં મહેસાણા 
સ્જલ્લામાાં કુલ ૧૨૬ કેમેરાઓ સહહત તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ કુલ ૧૩૨ કેમેરાઓ કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૦૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ  

* ૧૮૩૪૬ શ્રી કિતુ િનોકડ યા (ઈડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ 
એન્દ્ટરપ્રાઈઝ એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા 
એકમોની અરજીઓ મે ી,  

  (૧) ૧૧૯ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજૂર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૬૩ 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૧૫૧ એકમોને રૂ.૧૧૯૨ લાખની સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી. 

--------- 

૩૦૫ 
નિસારી અને િડ ોદરા વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ  

* ૧૯૭૩૬ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 

ાાંકશન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે,   

  (૧) હા,જી 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર નવસારી અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં ક્યારે 
સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨) નવસારી સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા 
જલે આવેલ નિી. 
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જલેનુાં નામ વનરીક્ષણની તારીખ 
વડોદરા મધ્યથિ જલે 

સ્જલ્લોેઃ વડોદરા 
૨૭-૦૯-૨૦૧૭ 
૧૧-૧૧-૨૦૧૭ 
૨૮-૦૨-૨૦૧૮ 
૧૬-૦૩-૨૦૧૮ 
૦૩-૦૪-૨૦૧૮ 
૦૪-૧૨-૨૦૧૮ 

  
 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન ક્યા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 
સામે આવી, અને 

  (૩) કોઈ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 

કારણો શુાં છે ? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦૬ 
ખેડ ા અને િડ ોદરા વજલ્લામાાં પિડ ાયેલ દારૂ 

* ૧૯૬૯૯ શ્રી િાળાભાઈ ડ ાભી (કપડવાંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ગૃહ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ખેડા અને વડોદરા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી સ્કાંમતનો દેશી 
દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) કયા પોલીસ થટેશનની હદમાાંિી સૌિી વધુ 
સ્કાંમતનો દેશી દારૂ, સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયર પકડાયો, 

  (૨) કરજણ 

 (૩) સૌિી વધુ દારૂ પકડાયો હોય તે પોલીસ થટેશનના 
સાંબાંસ્ધત અસ્ધકારીઓ સામે શા પગલાાં લીધા, અને 

  (૩) રોકડ દાંડ, ઈજાાો અટકાવવો, ખાતાકીય/પ્રાિસ્મક 
તપાસ, ારજ મોકુાી હેઠે  મુકવાની કાયગવાહી કરવામાાં આવેલ 
છે. 

 (૪) દારૂનુાં વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શાાં પગલાાં 
ભરવામાાં આવયા? 

 (૪) નશાબાંધી અસ્ધસ્નયમમાાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક 
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેરાેર કરનારા 
ગુનેગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ગ સુધીની 
કેદની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ કરનાર, અસભ્ય વતગન 
કરનારને ૩ વર્ગ સુધીની કેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંધીની 

અમલવારી કરનાર ારજ પરના અસ્ધકારીને અડચણ, હુમલો 
કરનારને ૫ વર્ગ સુધીની કેદ અને રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી 
તેટલા દાંડની જોગવાઈ કરી છે. 
  ગેરકાયદેસર હેરાાેરીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાાં 
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાાં આવે છે. તેમજ પોલીસ 
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાલતમાાંિી પણ 
છોડાવી ન શકે તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાાં આવી છે. 
  થટેટ મોસ્નટહરાંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ાહરયાદ 
મે ે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર કાયાગસ્ન્દ્વત 
કરવામાાં આવેલ છે. 
  વધુ પ્રોહહસ્બશનના મુદ્દામાલવાે ા કેસોમાાં 
Prevention of Money Laundering Act મુજબ 
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અાંગેની કાયગવાહી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 
  નાસતા-ારતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ 
ડર ાઈવનુાં આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. 
હેઠે  કાયગવાહી કરવામાાં આવે છે. 
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  પ્રોહહસ્બશનની પ્રવૃસ્ત્ત સાિે સાંકે ાયેલ ઈસમો સ્વરુદ્ધ 

પાસા, તડીપાર અને પ્રોહહસ્બશન-૯૩ જવેા અટકાયતી પગલા 
લેવામાાં આવે છે. 

પત્રિ 
તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

ીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ 
દેશી દારૂ  
(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂ 
(રૂવપયા) 

વબયર  
(રૂવપયા) 

ખેડા 

નડીયાદ ૧,૯૩,૧૪૦ ૨૭,૪૪,૮૦૦ ૫,૭૯,૫૦૦ 
ઠાસરા ૫૦,૮૪૦ ૧૦,૦૦,૯૦૦ ૯૭,૯૦૦ 
ગે તેશ્વર ૨૪,૫૬૦ ૧૭,૭૨,૭૦૦ ૨,૨૩,૫૦૦ 
વસો ૨૩,૬૨૦ ૧૧,૦૩,૧૦૦ ૪૦૦ 
માતર ૨૧,૭૧૦ ૪,૬૯,૧૦૦ ૭૧,૨૦૦ 
કપડવાંજ ૫૩,૭૮૦ ૩૦,૨૬,૫૦૦ ૧,૮૦,૮૦૦ 
કઠલાલ ૨,૧૯,૨૦૦ ૨૩,૭૮,૮૦૦ ૧,૨૧,૦૦૦ 
મહેમદાવાદ ૨,૧૩,૦૪૦ ૩૮,૦૨,૭૦૦ ૨,૦૧,૩૦૦ 
ખેડા ૬૦,૮૨૦ ૬૭,૩૦,૯૦૦ ૪,૧૨,૦૦૦ 
મહુધા ૨૭,૬૭૦ ૬,૮૬,૩૦૦ ૨,૬૦,૪૦૦ 

વડોદરા વડોદરા શહેર ૧૧,૧૧,૮૦૫ ૪,૯૯,૫૩,૮૦૪ ૩૧,૪૨,૫૮૫ 

વડોદરા ગ્રાર્મય 

વડોદરા તાલુકા ૧,૪૧,૭૪૦ ૨,૪૦,૬૬,૭૫૪ ૧૮,૧૨,૭૦૫ 
કરજણ ૫૮,૫૪૦ ૫,૧૨,૩૦,૩૯૦ ૩૨,૬૯,૯૦૦ 
સ્શનોર ૨૮,૯૨૦ ૭,૯૩,૪૫૦ ૨૭,૪૦૦ 
સાવલી ૮૬,૦૬૦ ૧,૦૨,૨૦,૭૦૩ ૧૦,૭૧,૫૦૯ 
ડેસર ૨૨,૯૪૦ ૧૮,૮૧,૯૬૪ ૯૩,૩૦૦ 
પાદરા ૮૦,૨૦૦ ૭૫,૪૦,૭૯૭ ૩,૯૭,૩૦૦ 
વાઘોડીયા ૮૦,૩૮૦ ૧,૩૬,૦૧,૨૧૮ ૩૩,૯૬,૬૪૪ 
ડભોઈ ૮૩,૦૬૦ ૯૯,૦૩,૮૮૫ ૧૧,૦૬,૦૭૫ 

--------- 

૩૦૭ 
િોટઉદેપુર વજલ્લામાાં રેતી ખનનની મળેલ અરીઓ 

* ૧૯૭૦૯ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી(ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં છોટા ઉદેપુર જીલ્લાની ઓરસાંગ, ભારજ અને સુખી 
નદીના પટમાાંિી સાદી રેતી ખનન કરવા કેટલી અરજીઓ મે ી, 

  (૧) શૂન્દ્ય 

 (૨) ત ેઅન્દ્વયે કેટલી અરજી માંજુર કરવામાાં આવી, અને   (૨) અને  (૩) 
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.   (૩) માંજુર કરવામાાં આવેલ લીઝ પૈકી કેટલી એસ.ટી. 

કેટેગરીમાાં લીઝ માંજુર કરવામાાં આવી ? 
 

--------- 

૩૦૮ 
જામનગર શિેરમાાં બનાિેલ શેલ્ટર િોમ 

* ૧૯૬૫૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડ મ (ખાંભાસ્ે યા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર શેલ્ટર હોમ માટે કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવી, અને 

  (૧)   
જામનગર શિેરન ેફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

િષડ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 
૨૦૧૭-૧૮ ૫૩.૧૦ (બીજો હપતો) 
૨૦૧૮-૧૯ ૭૮.૬૮ 
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 (૨) ઉક્ત ાાે વેલ રકમ પૈકી જામનગર શહેરમાાં કેટલા 

ખચે કેટલા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાાં આવયા ? 

  (૨)  

૧ કામ પૂણગ 
રૂ.૮૭.૯૮  

લાખના ખચે 
૧  પ્રગસ્ત હેઠે   

--------- 

૩૦૯ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત  માગોની જાળિણી માટે ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

* ૧૮૩૧૫ શ્રી અભેવસાંિ તડ િી (સાંખેડા) : માનનીય  મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં ખસ્નજ 

પહરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાે વણી માટે ગ્રાન્દ્ટ 
ાાે વણી કરવા સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી રકમની ાાે વણી કરેલ 
છે ? 

  (૨)  

િષડ રિમ રૂ.લાખમાાં 

નસવાડી ૧૦૧.૭૫  
--------- 

૩૧૦ 
રાજુલા અને જાફરાબાદ તાલુિામાાં િાયડરત ીઆઈડ ીસી 

* ૧૯૬૭૫ શ્રી અાંબરીષ ડે ર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)  તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી જીલ્લામાાં 
રાજુલા અને જાારાબાદ તાલુકામાાં કેટલી જીઆઈડીસી  
કાયગરત છે, 

  (૧) રાજુલા-૧ 
             જાારાબાદ-૧ 

 (૨) ઉક્ત તાલુકામાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી નવી 
જીઆઈડીસી થિાપવાનુાં આયોજન છે, અને 

  (૨) હાલ કોઈ આયોજન નિી. 

 (૩) ઉક્ત આયોજન ક્યાાં સુધીમાાં પૂણગ કરી નવી 
જીઆઈડીસી થિાપવાની માંજુરી ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં  
આવશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૧૧ 
િલસાડ  વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૯૧ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વલસાડ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૨૫૬ એકમોની 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૧૮૦ એકમોને રૂ.૨૦૯૫.૧૦ લાખની રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 
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૩૧૨ 
િડ ોદરા શિેરમાાં બનાિેલ શેલ્ટર િોમ 

* ૧૯૭૧૨ શ્રી જશપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
વર્ગવાર શેલ્ટર હોમ માટે કેટલી રકમ ાાે વવામાાં આવી, અને 

  (૧) વડોદરા શહેરને ાાે વવામાાં આવેલ ગ્રાન્દ્ટ 

િષડ ફાળિેલ રિમ 
(રૂ.લાખમા) 

૨૦૧૭-૧૮ - 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૩.૩૨ 
 

 (૨) ઉક્ત ાાે વેલ રકમ પૈકી વડોદરા શહેરમાાં કેટલા 
ખચે કેટલા શેલ્ટર હોમ બનાવવામાાં આવયા? 

  (૨) ૨ શેલ્ટર હોમના નવીનીકરણની કામગીરી પ્રગસ્તમાાં 

--------- 

૩૧૩ 
બનાસિાાંઠા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ક્િોરી લીઝોની ફ્લાઈંગ સ્ક્િોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૫૮૮ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા 
અને ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ે
બાાંધકામ પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

બનાસકાાંઠા ૧૪૪ 

ગાાંધીનગર શૂન્દ્ય 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 

આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુાં હોય છે. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 

ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

બનાસકાાંઠા ૬૦ ૬૬.૫૭ 

ગાાંધીનગર ૨૮ ૪૮.૫૨  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 

કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ છ, 
તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 
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૩૧૪ 
મોરબી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૪૧૯ શ્રી ધનીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૪૬૨ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૧૫૨ એકમોને રૂ.૨૩૪૧.૪૨ લાખ રકમનુાં ચૂકવણાં 
કરવામાાં આવયુાં. 

--------- 

૩૧૫ 
સુરેન્િનગર વજલ્લામાાં સીનની સ્ટેશનોની િામગીરી 

* ૧૮૩૦૬ શ્રી પરસોતમ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેસ્મકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનગર 
સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો ઉભા કરવાની કામગીરી કયા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ 
સ્લસ્મટેડ દ્વારા સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી 
હદલ્હી દ્વારા અસ્ધકૃત કરેલ સ્વથતારમાાં)માાં કુલ ૧૬ સીએનજી 
થટેશનો કાયગરત છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં સીએનજી 
થટેશનો દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ સ્લસ્મટેડ દ્વારા 
સુરેન્દ્રનગર સ્જલ્લામાાં સીએનજી થટેશનો દ્વારા ચોટીલા, 
લખતર, લીંબડી, વઢવાણ તિા સાયલા તાલુકાઓને આવરી 
લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૧૬ 
મોરબી વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોની ગુણિત્તા સુધારણા યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૩૫ શ્રી કિશોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
મોરબી સ્જલ્લામાાં માઈક્રો થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને ગુણવત્તા સુધારણા યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૧) ૪ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચૂકવણાં કરવામાાં આવયુાં? 

  (૨) ૪ એકમોને રૂ.૪.૮૨ લાખનુાં ચૂકવણાં કરવામાાં 
આવયુાં. 

--------- 

૩૧૭ 
િલસાડ  અને ડ ાાંગ વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૭૩૩ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 
ાાંક્શન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 



128 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

બે વર્ગમાાં વર્ગવાર વલસાડ અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં ક્યારે સ્નરીક્ષણ 
કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨), (૩) અને (૪) વલસાડ અને ડાાંગ સ્જલ્લામાાં એકપણ 

મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા જલે આવેલ ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી.  
   (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 

સામે આવી, અને 
 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

 

--------- 

૩૧૮ 
માકિતી અને પ્રસારણ વિભાગમાાં ભરતી પ્રકક્રયા પૂણડ િરી વનમણિો 

* ૧૯૬૯૦ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માહહતી અને પ્રસારણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માહહતી અને 
પ્રસારણ સ્વભાગમાાં માહહતી સ્નયામક વગગ-૧, મદદનીશ 
માહહતી સ્નયામક વગગ-૨, સબ એડીટર વગગ-૩ અને માહહતી 
મદદનીશ વગગ-૩ની ભરતી માટે વર્ગ ૨૦૧૫ માાં આપેલ 
જાહેરાત બાદ ચાર વર્ગ સુધી ભરતી પ્રહક્રયા પૂણગ િયેલ નિી તે 

હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત ભરતી પ્રહક્રયા પૂણગ ન િવાના 
કારણો શા છે, અને 

  (૨) ભરતીની પ્રહક્રયા પૂણગ િયેલ હોઈ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

 (૩) ક્યાાં સુધીમાાં આ ભરતી પ્રહક્રયા પૂણગ કરી સ્નમણૂાંકો 
આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ભરતીની પ્રહક્રયા પૂણગ િયેલ છે, સહાયક માહહતી 
સ્નયામક(સાંપાદન), વગગ-૨ની સ્નમણૂક આપવાની કાયગવાહી 
આખરી તબક્કામાાં છે, તે સ્સવાય તમામ સ્નમણૂકો આપવામાાં 
આવી છે. 

--------- 

૩૧૯ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િિોરી લીઝોની ફલાઈંગ સ્િિોડ ડ  દ્વારા તપાસણી 

* ૧૯૬૪૨ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કાે ા પથ્િર, કપચી જ ેબાાંધકામ 
પથ્િર તરીકે ઓે ખાઈ છે તેવી કેટલી ક્વોરીલીઝો આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િિોરી લીઝોની સાંખ્યા 

રાજકોટ ૧૭૭ 

પોરબાંદર ૨૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં સ્જલ્લાવાર 
કેટલી લીઝોની તપાસણી/માપણી ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા અને 
સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઈન્દ્ટીગ્રેટેડ લીઝ મેનેજમેન્દ્ટ સીથટમ (ILMS) િી 
સ્જલ્લાના તમામ લીઝહોલ્ડર દ્વારા સ્નકાસ કરવામાાં આવતા 
ખસ્નજ જથ્િા, ઈથયુ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ખસ્નજ સભર 
વાહનના ાેરાઓ, ભરપાઈ કરવામાાં આવતી રોયલ્ટી, ડેડરેન્દ્ટ, 
માસ્સક પત્રકો વગેરેની સતત તપાસણી સ્જલ્લા અસ્ધકારી દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે. આવી સ્જલ્લા અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાાં 
આવતી તપાસણીનુાં મોનીટરીંગ ાલાઈંગ થકવોડગ  દ્વારા કરવામાાં 
આવતુાં હોય છે. 

૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં બ્લેકટરેપ 
ખસ્નજના સ્બનઅસ્ધકૃત કેસોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 
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વજલ્લો િેસોની સાંખ્યા િસુલાત (રૂ.લાખમાાં) 

રાજકોટ ૧૨ ૯.૩૭ 

પોરબાંદર ૩૮ ૩૭.૧૨  

 (૩) ઉક્ત લીઝોની તપાસણી કે માપણી ન કરવામાાં 
આવી હોય તો તેના કારણો શા છે? 

  (૩) બ્લેકટરેપ ક્વોરી એસોસ્શએશન દ્વારા ખાડા માપણી 
તિા અન્દ્ય ધાંધાકીય તકલીાો અન્દ્વયે સરકારશ્રીમાાં રજુઆત 
કરતા તેઓના પ્રશ્નોના સ્નરાકરણ માટે સસ્મસ્તની રચના 
સરકારશ્રીના ઠરાવ ક્રમાાંકેઃએમએમઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૮૦/ છ, 
તા.૦૬/૧૨/૨૦૧૮િી કરવામાાં આવેલ છે. સસ્મસ્તના 
અહેવાલના આધારે વૈજ્ઞાસ્નક રીતે માપણી અાંગે સ્નણગય કરવાનુાં 
સ્નધાગહરત કરેલ છે. 

--------- 

૩૨૦ 
બનાસિાાંઠા અને મિેસાણા વજલ્લામાાં સાસગુજ પ્રોજકે્ટ િેઠળ િેમેરા 

* ૧૮૭૮૩ ડ ૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાસગુજ (સેઈા 
એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ હેઠે  બનાસકાાંઠા અને 
મહેસાણા સ્જલ્લાઓમાાં સીસીટીવી નેટવકગ  કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં 
આવેલ છે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો છેલ્લા ૧(એક) વર્ગમાાં કેટલા કેમેરા 
કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં કુલ ૧૩૨ કેમેરાઓ સહહત તા.૨૫-૦૬-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ ૧૩૯ કેમેરાઓ કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં 
આવેલ છે, તે રીતે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
એક વર્ગમાાં મહેસાણા સ્જલ્લામાાં કુલ ૧૨૬ કેમેરાઓ સહહત 
તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ ૧૩૨ કેમેરાઓ 
કાયાગસ્ન્દ્વત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૧ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૭૬૮ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં અસ્ધકારીઓ/ 
કમગચારીઓ માટે કુલ કેટલા રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ 
ધરવામાાં આવયુાં, અને 

  (૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ગમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં પોલીસ સ્વભાગમાાં અસ્ધકારીઓ/ 
કમગચારીઓ માટે કુલ-૨૬૩ રહેણાાંકના મકાનોનુાં બાાંધકામ હાિ 
ધરવામાાં આવયુાં, અને 

ઉક્ત કુલ-૨૬૩ રહેણાાંકના મકાનોના રૂ.૪૨૭૦.૯૯ લાખના 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રૂ.૨૧૭.૧૦ 
લાખની રકમનો ખચગ િયેલ છે. 

   

 (૨) આ માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ કેટલી રકમનો ખચગ 
િયેલ છે ? 

 

--------- 
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૩૨૨ 
બોટાદ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૧ શ્રીમતી ગીતાબા જાડે જા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
બોટાદ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી,  

  (૧) ૧૬ એકમોની 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની અરજીઓ 
વર્ગવાર માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧ 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૨૯ એકમોને રૂ.૭૨.૩૧ લાખની સહાય ચુકવવામાાં 
આવી. 

--------- 

૩૨૩ 
રાજ્યના ીલ્લા મુખ્ય મથિો માટે સીસીટીિી લગાિિાનુાં આયોજન 

* ૧૮૭૦૮ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ગમાાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યના જીલ્લા મુખ્ય મિકો માટે 
સીસીટીવી લગાવવા અાંગે કોઈ આયોજન કરેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ તેના મોસ્નટરીંગ માટે 
કોઈ વયવથિા કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ગમાાં 
સેઈા એન્દ્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અાંતગગત લગાવવામાાં 
આવનાર કેમેરાના મોસ્નટરીંગ માટે તમામ સ્જલ્લા ખાતે કમાન્દ્ડ 
એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ સેન્દ્ટરની વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. તેમજ 
રાજ્ય થતરે મોસ્નટરીંગ માટે રાજ્ય થતરનાાં કમાન્દ્ડ એન્દ્ડ કન્દ્ટર ોલ 

રૂમની ગાાંધીનગર ખાતે વયવથિા રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૪ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ખવનજોના નમૂનાઓનુાં પૃથક્કરણ 

* ૧૮૩૧૭ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં 

ખસ્નજોના નમૂનાઓના પૃિક્કરણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ 
વયવથિા ઊભી કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. ગાાંધીનગર રાયસણ ખાતે ભુથતર સ્વજ્ઞાન 

અને ખસ્નજ ખાતા હથતકની ‘‘પેટર ોગ્રાાી એન્દ્ડ મીનરલ કેમેથટર ી 
લેબોરેટરી’’ કાયગરત છે 

 (૨) જો હા, તો ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં આવી 
વયવથિાઓ અાંતગગત ગીર સોમનાિ સ્જલ્લાના કુલ કેટલા 
નમૂનાઓનુાં પૃિક્કરણ કરવામાાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ ૪૧૪ 

--------- 
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૩૨૫ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં જલેોમાાં વનરીક્ષણ 

* ૧૯૬૦૩ શ્રી રાજને્િવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જલે મેન્દ્યુઅલ તેમજ ગુજરાત પ્રીઝન (થટાા 
ાાંક્શન્દ્સ) રૂલ્સ-૧૯૭૫ મુજબ આઇ.જી.પી. કક્ષાના 
અસ્ધકારીએ મધ્યથિ જલે અને સ્જલ્લા જલેોના વોડગ , યાડગ, બેરેક 
કે અન્દ્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનુાં હોય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ગમાાં વર્ગવાર અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ક્યારે 

સ્નરીક્ષણ કરવામાાં આવયુાં, 

  (૨) અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં એકપણ મધ્યથિ જલે કે સ્જલ્લા 
જલે આવેલ નિી. 

જલેનુાં નામ વનરીક્ષણની તારીખ 

હહાંમતનગર સ્જલ્લા જલે 
સ્જલ્લો : સાબરકાાંઠા  

૦૮-૧૧-૨૦૧૭ 
૦૮-૧૨-૨૦૧૭ 
૦૭-૧૨-૨૦૧૮  

 (૩) સ્નરીક્ષણ દરર્મયાન કયા પ્રકારની ખામીઓ/ક્ષસ્તઓ 
સામે આવી, અને 

  (૩) કોઇ ક્ષસ્ત કે ખામી જણાય આવેલ નિી. 

 (૪) સમયાાંતરે સ્નરીક્ષણ કરવામાાં ન આવયુાં હોય તો તેના 
કારણો શુાં છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 

૩૨૬ 
જામનગર વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને િેપીટલ સબસીડ ી યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૮૨ શ્રી રાઘિીભાઇ પટેલ (જામનગર ગ્રાર્મય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
જામનગર સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને કેપીટલ સબસીડી યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની 
અરજીઓ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને  

  (૧) ૨૦૯ એકમોની અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી રકમનુાં 
ચુકવણાં કરવામાાં આવયુ?  

  (૨) ૮૯ એકમોને રૂ.૧૦૧૮.૬૬ લાખની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી. 

--------- 

૩૨૭ 
બીઆરટીનસ અને નનમટીનસમાાં ખાનગી િાંપનીઓ પાસેથી બસો ભાડે  લેિા બાબત 

* ૧૯૬૩૩ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં બીઆરટીએસ અને એએમટીએસમાાં ખાનગી કાંપનીઓ 
પાસેિી બસો ભાડે મેે વવાિી થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિાને 
આસ્િગક નુકશાન પહોંચતુાં હોવા બાબતની કેટલી ારીયાદો 
સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં મે ી, 

  (૧) બીઆરટીએસ- શૂન્દ્ય 
  એએમટીએસ- ૦૧ (એક) 

 (૨) મે ેલ ાહરયાદો અન્દ્વયે શી કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) મે ેલ ાહરયાદ અન્દ્વયે તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૯ના રોજ 
પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે. 

 (૩) બસ સપ્લાય કરતી ખાનગી કાંપનીઓને ાાયદો ન 
િાય અને સ્નગમ, સરકાર અને મુસાારોનુાં હહત સચવાય તે માટે 
શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૩) સરકાર અને સ્નગમનુાં હીત જે વાઇ તે હેતુિી 
પારદશગક ટેન્દ્ડર પ્રહક્રયા, કડક ટેન્દ્ડર શરતો, સતત ઓપરેશન 
કાં ટર ોલ, પેનલ્ટીની જોગવાઇઓ જવેા પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૩૨૮ 
 ભરૂચ વજલ્લામાાં નમનસનમઈ નિમોને વ્યાજ સિાય યોજના િેઠળ અરીઓ 

* ૧૮૩૫૨ શ્રી શૈલેષભાઇ મિેતા (ડભોઇ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ગમાાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાાં માઈક્રો, થમોલ એન્દ્ડ સ્મહડયમ એન્દ્ટરપ્રાઈઝ 
એકમોને વયાજ સહાય યોજના હેઠે  કેટલા એકમોની અરજીઓ 
મે ી,  

  (૧) ૨૦૯ અરજીઓ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોની વર્ગવાર 
માંજૂર કરવામાાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િષડ માંજુર અરીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૧ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૩ 
 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા એકમોને કેટલી વયાજ સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૩) ૩૦૮ એકમોને રૂ.૧૩૧૦.૮૫ લાખની સહાય 
ચુકવવામાાં આવી. 

--------- 

૩૨૯ 
બીઆરટીનસ અને નનમટીનસમાાં ખાનગી િાંપનીઓ પાસેથી બસો ભાડે  લેિા બાબત 

* ૧૯૬૫૭ શ્રી િષડદિુમાર રીબડ ીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી સ્વકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
શહેરમાાં બીઆરટીએસ અને એએમટીએસમાાં ખાનગી કાંપનીઓ 
પાસેિી બસો ભાડે મેે વવાિી થિાસ્નક થવરાજ્યની સાંથિાને 
આસ્િગક નુકશાન પહોંચતુાં હોવા બાબતની કેટલી ારીયાદો 
સરકારને છેલ્લા બે વર્ગમાાં મે ી, 

  (૧) બીઆરટીએસ- શૂન્દ્ય 

  એએમટીએસ- ૦૧ (એક) 

 (૨) મે ેલ ાહરયાદો અન્દ્વયે શી કાયગવાહી કરવામાાં 
આવી, અને 

  (૨) મે ેલ ાહરયાદ અન્દ્વયે તા.૨૪-૦૪-૨૦૧૯ના રોજ 
પ્રત્યુત્તર પાઠવેલ છે. 

 (૩) બસ સપ્લાય કરતી ખાનગી કાંપનીઓને ાાયદો ન 
િાય અને સ્નગમ, સરકાર અને મુસાારોનુાં હહત સચવાય તે માટે 
શા પગલાાં લેવામાાં આવયા ? 

  (૩) સરકાર અને સ્નગમનુાં હીત જે વાઇ તે હેતુિી 
પારદશગક ટેન્દ્ડર પ્રહક્રયા, કડક ટેન્દ્ડર શરતો, સતત ઓપરેશન 
કાં ટર ોલ, પેનલ્ટીની જોગવાઇઓ જવેા પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાાંધીનગર. 
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૧૬ ૧૯૬૪૪ ૧૫૨ ૬૦ જવાબ ખડં-૧ ના 

કો ટકમા ંકોલમ-૨ ની 

ી  રૉ  

ોળ નગરપા લકા  ોલ નગરપા લકા   

૧૭ 

 

૧૯૬૮૦ ૧૬૧ ૬૫ જવાબ ખડં-૧ના 

કો ટકમા ં ી  

કોલમની ચોથી રો  

૯૩૬૨ ૯૨૬૨ 

૧૮ ૧૯૩૧૭ ૧૮૩ ૭૩ ુ ંિશષક  લાચં ુ ત  લાચં ત  

 ખડં-૧ની બી  

લીટ  

લાચં ુ ત લાચં ત 

જવાબ ખડં-૩ ની 

બી  લીટ  

રુવા ુ ં રુાવાના  

૧૯ ૧૮૩૧૪ ૨૦૮ ૮૩ ુ ંિશષક ળવણી ળવણી માટ 

ફાળવેલ ા ટ  

૨૦ 

 

૧૯૬૯૮ ૨૨૦ ૮૮ સ ય ી ુ ંનામ  ી કા ભાઇ ડાભી  ી કાળાભાઇ ડાભી  

૨૧ ૧૮૪૧૨ ૨૬૩ ૧૦૭ ુ ંિશષક  ટ ટાઇલ-૨૦૧૨  ટ ટાઇલ પોલીસી-

૨૦૧૨ 

 ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

૨૦૧૨ હઠળ 

ટ ટાઇલ ે ની  

૨૦૧૨ તગત  

૨૨ ૧૮૭૨૪ ૨૬૯ ૧૦૯  ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

લેબોરટર મા ં લેબોરટર  

૨૩ 

 

૧૯૬૧૮ ૨૮૦ ૧૧૨  ખડં-૧ ની થમ 

લીટ  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૨૪ ૧૮૧૪૦ ૨૮૧ ૧૧૩ ુ ંિશષક  ટ ટાઇલ-૨૦૧૨  ટ ટાઇલ પોલીસી-

૨૦૧૨ 

 ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

૨૦૧૨ હઠળ 

ટ ટાઇલ ે ની  

૨૦૧૨ તગત  

૨૫ 

 

૧૯૭૦૯ ૩૦૭ ૧૨૪ ુ ંિશષક  છોટઉદ રુ  છોટાઉદ રુ 

૨૬ ૧૮૩૦૬ ૩૧૫ ૧૨૭ સ ય ી ુ ંનામ  ી પરસોતમ 

સાબર યા 

ી પરસો મ 

સાબર યા  

 

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

 




