
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુરૂિાર, ૧૮મી જુલાઇ, ૨૦૧૯ 

(બીજી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી : સામાન્ય વહિવટ, ઉદ્યોગ, ગૃિ, શિેરી વવકાસ, બંદરો, ખાણ-ખવિજ, માહિતી પ્રસારણ, 
પેટર ોકેવમકલ્સ, ક્લાયમેટ નેન્જ, આયોજિ, સાયન્સ એન્ડ ટેક્િોલોી, તમામ િીવતઓ અિે 

કોઇ મંત્રીશ્રીઓિે િ ફાળવેલ િોય તેવી તમામ બાબતો 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
(સ્િતાંત્ર હિાલો) 

: પોલીસ િાઉસીંગ, બોડડ ર વસક્યુહરટી, સીવીલ ડીફેન્સ, ગ્રામ રક્ષક દળ, જલે, િશાબંધી 
આબકારી, સ્વૈવછિક સંસ્થાઓિું સંકલિ, વબિ વિવાસી ગુજરાતી પ્રભાગ, પ્રોટોકૉલ 

૧ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ િમમચારીઓ પર હુમલા 

* ૧૮૮૩૩ ડૉ. અવનલ જોષીયારા (વભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
અરવલ્લી અિે સાબરકાંઠા વજલ્લામાં અસામાીક તત્વો દ્વારા 
પોલીસ કમડનારીઓ પર િુમલાઓિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧)  

અરવલ્લી ૫ 

સાબરકાંઠા એકપણ િિીં 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આવા અસામાીક તત્વો પર 
તાલુકાવાર કોઇ ગુિાઓ િોંધવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૨) િા, ી 

 (૩) જો િા, તો કયા પોલીસ સ્ટેશિોમાં કેસો િોંધાયા 
િે? 

  (૩) ભીલોડા, શામળાી, સાઠંબા અિે મેઘરજ. 

--------- 
૨ 

અમદાિાદ શહેરમાાં બીપીએલ યાદીમાાં સમાિેશ િરિાની અરજીઓ 

* ૧૬૯૪૦ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં  
વર્ડવાર અમદાવાદ શિેરમાં બીપીએલ યાદીમાં સમાવવા માટેિી 
કેટલી અરીઓ મળી, 

  (૧) ૧૪૪ અરીઓ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરીઓ મંજુર કરી બીપીએલ કાડડ  
ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યા, 

  (૨) એકપણ િિીં. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરીઓ કયા કારણોસર 
િામંજુર કરવામાં આવી, અિે 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
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 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરીઓ કયા કારણોસર 

પડતર રિેલ િે? 

  (૪) સુવણડ જયંતી શિેરી રોજગાર યોજિા િેઠળિી BPL 

યાદી ફાયિલ થયા બાદ મળેલ બીપીએલ યાદીમાં સમાવેશ 
થવા અન્વયેિી અરીઓિાં વિકાલિી કામગીરી માટે જ ે તે 
અરજદારોિે પત્ર લખી જ ે તે વોડડિી વોડડ  ઓફીસ ખાતે 
સામીક, આવથડક, જાવત આધાહરત વસ્તી ગણતરી-૨૦૧૧ 

(SECC) િા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાિેરિામા અન્વયે જ ે તે વોડડ  
ઓફીસ ખાતે રૂબરૂ જઇ SECC િી યાદી નકાસી જો સમાવેશ 
થયેલ િા િોય તો વાંધા અરી અન્વયે જ ેતે સમયે કાયડવાિી 
કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૩ 
રાજિોટ મધ્યસ્થ જલેમાાં િેદીઓને અપાતી િાયદાિીય સલાહ 

* ૧૬૭૩૧ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજકોટ વજલ્લામાં આવેલ રાજકોટ મધ્યસ્થ જલેમાં કેદીઓિે 
કાયદાકીય સલાિ અિે સિાય આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કુલ કેટલા કેદીઓિે કાયદાકીય સલાિ 
અિે સિાય આપવામાં આવે િે? 

  (૨)  

ક્રમ િાયદાિીય સલાહ િાયદાિીય સહાય 

૧ ૧૧૫૭ ૪૬  
--------- 

૪ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૫૯ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કેલેન્ડર વર્ડ ૨૦૧૮ દરમ્યાિ અમરેલી વજલ્લામાં 
ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા કાયડક્રમો  

યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૯૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 

લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી,   (૩) ૧૫૦૬૧૧ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો, અિે 

  (૪) ૧૫૦૫૯૦ 

 (૫) તે પૈકી કેટલી અરીઓ પડતર િે?   (૫) ૨૧ 
--------- 

૫ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૧૫ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વલસાડ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૨૨ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વલસાડ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 

દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ 

વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા વલસાડ, ધરમપુર, પારડી 
તથા ઉમરગામ તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૬ 
ગુજરાત રાજ્યની મધ્યપ્રદેશને જોડતી સીમાઓ પર પિડાયેલ દારૂ 

* ૧૮૫૬૬ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાિોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત રાજ્યિી મધ્યપ્રદેશિે જોડતી સીમાઓ 
ઉપરિી કઇ નેક પોસ્ટ ઉપરથી નેક પોસ્ટવાર તા. ૩૧-૦૫-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલો વવદેશી દારૂ, 
વબયરિી બોટલો પકડવામાં આવી, 

  (૧)  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

રેણધા ૨૫ ૦ 

ફેરકુવા ૨૬૨ ૬ 

ખંગેલા ૩૧૦૬ ૩૪૭ 

િીમન ૭૦૮૯ ૨૬૭ 

મીિાક્યાર ૮૬૪ ૨૪૦ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

ફેરકુવા ૧૧૮૦ ૪૮ 

ખંગેલા ૨૯૫ ૧૪૪ 

િીમન ૧૧૨૧ ૨૮ 

મીિાક્યાર ૧૩૮૪ ૨૭૬ 

કાકડખીલા ૧૮૪ ૧૪૪ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત પકડાયેલ દારૂ, વબયર સંદભે 
કેટલા આરોપી પકડવામાં આવ્યા અિે કેટલા પકડવાિા બાકી 
િે, અિે 

  (૨)  

પિડાયા પિડિાના બાિી 

૭૦ ૧૧  

 (૩) ઉક્ત િોંધાયેલ ફરીયાદો પૈકી એક કરતાં વધારે 
ફરીયાદ િોંધાઇ િોઇ તેવા આરોપી કેટલા િે અિે તેઓ સામે શું 
કાયડવાિી કરવામાં આવી? 

  (૩) આવા એક પણ આરોપી િ િોય, પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત 
થતો િથી. 

--------- 

૭ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ અાંતગમત ભાિનગર વજલ્લાના ધાવમમિ સ્થળોને આિરી લેિા બાબત 

* ૧૬૭૪૯ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મિુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ભાવિગર વજલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં 
આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો તેિી વવગતો શી િે ?   (૨) સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ભાવિગર વજલ્લાિા પાલીતાણા ધાવમડક સ્થળિે આવરી 
લેવામાં આવેલ િે 

--------- 
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૮ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૭૯૭ શ્રી શૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લામાં 
પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા દાિોદ ીલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૬૫૦ થી વધુ ઘરોમાં 
પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા દાિોદ 
વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા દાિોદ શિેરિે આવરી લીધેલ 

િે. 

--------- 

૯ 
િડોદરા ખાતે મે. સ્ટેન્થ કરયલ એસ્ટેટ પ્રા.વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૫૭૯ શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. સ્ટેન્થ 
હરયલ એસ્ટેટ પ્રા.વલ.િે વડોદરા ખાતે આઇ.ટી/ 

આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે મંજૂરી 
આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા. ૦૩-૦૯-૨૦૦૮િા 

પત્રથી મ.ે સ્ટેન્થ હરયલ એસ્ટેટ પ્રા.વલ.િે વડોદરા ખાતેિા 
આઇ.ટી. /આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝિે ફોમડલ એપ્રૂવલ આપવામાં 
આવી િતી. 

 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી / આઇ.ટી.ઇ.એસ.સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ઉક્ત આઇ.ટી./ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ ૧૩.૭૪ 
િેક્ટર વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િતો. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી/ આઇ.ટી.ઇ.એસ સેઝ 
પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગિી તા. ૧૬-૦૯-૨૦૧૦િા રોજ 
યોજાયેલ બોડડ  ઓફ એપ્રુવલિી બેઠકમાં ઉક્ત સેઝિી ફોમડલ 
એપ્રુવલ રદ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી / આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઇ.ટી. / આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝિી ફોમડલ 
એપ્રુવલ રદ થયેલ િે. 

--------- 

૧૦ 
ભાિનગર જલેમાાં િેદીઓને અપાતી િાયદાિીય સલાહ 

* ૧૬૭૨૮ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ભાવિગર વજલ્લામાં આવેલ ભાવિગર જલેમાં કેદીઓિે 

કાયદાકીય સલાિ અિે સિાય આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કુલ કેટલા કેદીઓિે કાયદાકીય સલાિ 
અિે સિાય આપવામાં આવે િે? 

  (૨)  

ક્રમ િાયદાિીય સલાહ િાયદાિીય સહાય 

૧ ૭૬૩ ૫૯  
--------- 
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૧૧ 
સુરત શહેરની નગર રચના યોજનાઓમાાં એફ.એસ.આઇ. િધારિા બાબત 

* ૧૮૫૯૪ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ધ ગુજરાત ટાઉિ 
પ્લાિીંગ એન્ડ અબડિ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૭૬ િી કલમ 
૨૯-૧ િેઠળ સુરત શિેરિી જુદી જુદી િગર રનિા 
યોજિાઓમાં એફ.એસ.આઇ. વધારી વધુ માળ બાંધવા માટે 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો આવી,  

  (૧) ૩૧-૫-૧૭ થી ૩૧-૫-૧૮ સુધી -૨૨ 
  ૧-૬-૧૮ થી ૩૧-૫-૧૯ સુધી - ૦૦  

 (૨) તે પૈકી વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો મંજૂર કરવામાં 
આવી, 

  (૨) ૩૧-૫-૧૭ થી ૩૧-૫-૧૮ સુધી -૨૨ 
  ૧-૬-૧૮ થી ૩૧-૫-૧૯ સુધી - ૦૦  

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી દરખાસ્તો કેટલા સમયથી 
પડતર િે, અિે  

  (૩) શૂન્ય  

 (૪)પડતર રિેવાિા કારણો શા િે?   (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
૧૨ 

ગુજરાત રાજ્યની દીિ અને દમણને જોડતી સીમાઓ પર પિડાયેલ દારૂ 

* ૧૮૫૩૦ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત રાજ્યિી દીવ અિે દમણિે જોડતી 
સીમાઓ ઉપરિી કઈ કઈ નેકપોસ્ટ ઉપરથી નેકપોસ્ટવાર 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર 
કેટલો વવદેશી દારૂ, વબયરિી બોટલો પકડવામાં આવી,  

  (૧) પત્રક મુજબ  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત પકડાયેલ દારૂ, વબયર સંદભે 
કેટલા આરોપી પકડવામાં આવ્યા અિે કેટલા પકડવાિા બાકી 
િે, અિે  

  (૨) ૮૩૧ આરોપી પકડાયા અિે ૬૪ બાકી િે. 

 (૩) ઉક્ત િોંધાયેલ ફરીયાદો પૈકી એક કરતા વધારે 
ફરીયાદ િોંધાઈ િોઈ તેવા આરોપી કેટલા િે અિે તેઓ સામે શું 
કાયડવાિી કરવામાં આવી?  

  (૩) ૦૨ આરોપી િે તે બંિે સામે પ્રોહિ.-૯૩ િેઠળ 
કાયડવાિી કરવામાં આવેલ િે તેમજ તે પૈકી ૦૧ િે તડીપાર પણ  
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

સીમા ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

દીવ કોટડા નેક પોસ્ટ ૨૯ ૨૯ 

અિેમદપુર માંડવી નેક પોસ્ટ ૨૪૧૮ ૧૬૦ 

તડ નેક પોસ્ટ ૭૩૦ ૧૮૦ 

દમણ પાતલીયા નેક પોસ્ટ ૧૬૬૯૩ ૨૦૩ 

ડાભેલ નેક પોસ્ટ ૮૬૪૯૬ ૧૧૭ 

કનીગામ નેક પોસ્ટ ૮૭૮ ૧૯૨ 

બલીઠા નેક પોસ્ટ ૧૬૦૭૧ ૧૧૩૦૪ 
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સીમા ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

મોરાઇ નેક પોસ્ટ ૪૩૨૬ ૨૨ 

િામધા નેક પોસ્ટ ૨૨૧ ૦ 

વટાર નેક પોસ્ટ ૦ ૦ 

જબંુરી નેક પોસ્ટ ૧૩૦૩૨ ૨૫૦ 

શ્રીખંડી નેક પોસ્ટ ૯૬ ૦ 

બામણપૂજા નેક પોસ્ટ ૧૧૦૮ ૧૦૬૭ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

સીમા ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

દીવ કોટડા નેક પોસ્ટ ૨૦ ૧૦ 

અિેમદપુર માંડવી નેક પોસ્ટ ૨૨૬૧ ૧૪૬ 

તડ નેક પોસ્ટ ૩૭૯ ૧૩૮ 

દમણ પાતલીયા નેક પોસ્ટ ૮૬૩૦ ૭૭૧ 

ડાભેલ નેક પોસ્ટ ૨૯૧૮ ૧ 

કનીગામ નેક પોસ્ટ ૨૧૦૬ ૮ 

બલીઠા નેક પોસ્ટ ૧૬૧૩૫ ૦ 

મોરાઇ નેક પોસ્ટ ૧૩૦૭ ૧૫૦ 

િામધા નેક પોસ્ટ ૩૭૭ ૦ 

વટાર નેક પોસ્ટ ૪ ૦ 

જબંુરી નેક પોસ્ટ ૧૧૭ ૧૧ 

શ્રીખંડી નેક પોસ્ટ ૧૮૧૮ ૭૨ 

બામણપૂજા નેક પોસ્ટ ૯૭૭૮ ૫૯૬ 
--------- 

૧૩ 
ચીફ ઓફીસર િગમ-૧ અને િગમ-૨ની ખાલી જગ્યા 

* ૧૮૫૩૩ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ નીફ ઓફીસર 
વગડ-૧ અિે વગડ-૨ કુલ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી િે,  

  (૧)  

િગમ-૧ િગમ-૨ 

૧૬ ૩૩ 
 

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ પૈકી બઢતીથી ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ 
કેટલી િે, અિે  

  (૨)  

િગમ-૧ િગમ-૨ 

૧૬ ૦  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા માટે િેલ્લા બે 
વર્ડમાં શું કાયડવાિી કરવામાં આવી?  

  (૩)  
૧. વગડ-૧ િી જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા માટે ખાતાકીય 

પસંદગી સવમવતિી તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૯ િા રોજ મળેલ 
બેઠકમાં કરાયેલ ભલામણ મુજબિી પસંદગી યાદી મંજૂરી 
માટે ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગિા પરામશડમાં િે. 
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૨. વવભાગિા તા.૧૯-૦૩-૨૦૧૮, તા.૧૯-૦૬-૨૦૧૮, 

તથા તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૮ િી અવધસૂનિાથી કુલ ૨૦ 
નીફ ઓફીસર વગડ-૩િે વગડ-૨માં બઢતી આપતા િુકમો 
કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૪ 
વજલ્લા મુખ્ય મથિો તથા ધાવમમિ સ્થળો માટે સીસીટીિી લગાિિા અાંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

* ૧૬૭૧૫ શ્રી કિતીવસાંહ િાલેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 

વર્ડમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યિા વજલ્લા મુખ્ય મથકો તથા 

ધાવમડક સ્થળો માટે સીસીટીવી લગાવવા અંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

અમલમાં મૂકેલ િે તે િકીકત સાની િે, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો આ પ્રોજકે્ટિી વવગતો શી િે?    (૨) રાજ્યમાં કાયદો અિે વ્યવસ્થાિે સુદ્રઢ કરવા અિે 

બિતા ગુન્િાઓ રોકવા અિે બિેલ ગુન્િાઓિું વૈજ્ઞાવિક ઢબે 

ડીટેક્શિ કરવા તેમજ ટર ાહફક વિયમિ પર સીસીટીવીિા 

માધ્યમથી દેખરેખ અિે વિયંત્રણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

અંદાીત રૂવપયા ૩૨૯.૧૯ કરોડિા ખને અગત્યિો સેફ એન્ડ 

સીક્યોર ગુજરાત (સાસગુજ) પ્રોજકે્ટ અમલમાં મૂકેલ િે અિે 

આ પ્રોજકે્ટ અંતગડત રાજ્યિા ૩૪ વજલ્લા મથકો, ૬ ધાવમડક 

સ્થળો તેમજ સ્ટેછયુ ઓફ યુવિટી (કેવડીયા કોલોિી)િે આવરી 

લેવાયેલ િે. 

--------- 

૧૫ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૪૬૬ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ અરવલ્લી અિે 

સાબરકાંઠા વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 

સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૪૩ (તેંતાલીસ)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 

કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) તમામ બંધ કેમેરા કાયડરત કરવામાં આવેલ િે.  

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શાં િે?    (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૬ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ અાંતગમત િેમેરા માટે મોનીટરીંગ વ્યિસ્થા  

* ૧૬૭૨૪ શ્રી રાિેશભાઇ શાહ (એવલસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 

સાસગુજ (સેઇફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 

લગાવવામાં આવિાર કેમેરા માટે મોવિટરીંગ માટે કોઇ વ્યવસ્થા 

રાખવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી  
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 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં કયા 

પ્રકારિી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ િે?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં 

સાસગુજ (સેઇફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
લગાવવામાં આવિાર કેમેરાિા મોવિટરીંગ માટે તમામ વજલ્લા 
ખાતે કમાન્ડ એન્ડ કંન્ટર ોલ સેન્ટરિી વ્યવસ્થા રાખવામાં 
આવેલ િે. તેમજ રાજ્ય સ્તરે મોવિટરીંગ માટે રાજ્ય સ્તરિા 
કમાન્ડ એન્ડ કંન્ટર ોલ રૂમિી ગાંધીિગર ખાતે વ્યવસ્થા 
રાખવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૭ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૬૭૬૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દિેગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ, અિે  

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 
વર્ડમાં ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૧૨ 
વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ. 
અિે ઉક્ત કુલ-૧૨ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૪૧૫૧.૬૫ 
લાખિા પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 

રૂ.૧૦૯૬.૨૩ લાખિો ખનડ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 
થયેલ િે? 

 

--------- 

૧૮ 
ઝાલોદ તાલુિાની જજમરીત સબજલે  

* ૧૮૫૬૩ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય જલેમાંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લાિા 
ઝાલોદ તાલુકાિી સબજલે જજડરીત િાલતમાં િે િકીકતથી 
સરકાર વાકેફ િે, અિે  

  (૧) દાિોદ વજલ્લાિી ઝાલોદ તાલુકા સબ જલે જજડરીત 
િાલતમાં િથી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત જલેિી મરામત કેટલા ખને ક્યાં 
સુધીમાં કરવામાં આવશે?  

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  

--------- 

૧૯ 
અમદાિાદ ખાતે િાવલિા િન્સ્ટરક્શન એન્ડ ઇમ્પેક્સ પ્રા.વલ.ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજુરી 

* ૧૮૫૫૦ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. કાવલકા 
કન્સ્ટરક્શિ એન્ડ ઇમ્પેક્સ પ્રા.વલ.િે ઓગણજ, વજ. અમદાવાદ 
ખાતે આઈ.ટી/ આઈ.ટી.ઈ.એસ સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા.૦૮-૦૫-૨૦૦૯િા 
િોટીફીકેશિથી મે. કાવલકા કન્સ્ટરક્શિ એન્ડ ઇમ્પેક્સ 
પ્રા.વલ.િા ઓગણજ, વજ.અમદાવાદ ખાતેિા આઇ.ટી./ 
આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિે િોહટફાઈડ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૧૦.૪૩ િેક્ટર. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. 
સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ 
કાયડરત િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડિી  
કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ કાયડરત િે. 

--------- 
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૨૦ 
ભાિનગર જલેમાાં િેદીઓને અપાતી િાયદાિીય સલાહ 

* ૧૬૭૨૬ ડૉ. નીમાબેન આચાયમ (ભુજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ભાવિગર વજલ્લામાં આવેલ ભાવિગર જલેમાં કેદીઓિે 
કાયદાકીય સલાિ અિે સિાય આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે  

  (૧) િા,ી  

 (૨) જો િા, તો કુલ કેટલા કેદીઓિે કાયદાકીય સલાિ 
અિે સિાય આપવામાં આવે િે?  

  (૨)  

ક્રમ િાયદાિીય સલાહ િાયદાિીય સહાય 

૧ ૭૬૩ ૫૯  
--------- 

૨૧ 
લાજપોર મધ્યસ્થ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસમટી મારફત િેદીઓને અપાતી ડીગ્રી 

* ૧૬૭૩૨ શ્રી મોહનભાઈ િોકડયા (મિુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
સુરત વજલ્લામાં આવેલ લાજપોર મધ્યસ્થ જલેમાં ઓપિ 
યુવિવવસડટીઓ મારફત કેદીઓિે ડીગ્રી આપવામાં આવે િે ત ે
િકીકત સાની િે, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કઈ કઈ ઓપિ યુવિવવસડટીઓ મારફત 
હડગ્રીઓ આપવામાં આવે િે? 

  (૨) ૧. ડૉ. બાબા સાિેબ આંબેડકર ઓપિ યુવિવવસડટી 
  ૨. ઈન્દીરા ગાંધી િેશિલ ઓપિ યુવિવવસડટી 

--------- 
૨૨ 

િડોદરા શહેરમાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન રહેણાાંિના મિાનો 
* ૧૬૭૬૧ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા વર્ડમાં 
વડોદરા શિેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-રિેણાંક 

મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યું, અિે 

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વડોદરા શિેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૦૬ વબિ-

રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યંુ, અિે 
ઉક્ત કુલ-૦૬ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૧૪૩૪.૨૭ 
લાખિા પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ 
૨૬.૪૭ લાખિી રકમિો ખનડ થયેલ િે.  

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 
થયેલ િે? 

 

--------- 

૨૩ 
જુનાગિ વજલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાાં સફાઈ િામદારોના મોત બદલ િળતર 

* ૧૮૫૧૯ શ્રી હષમદિુમાર રીબડીયા (વવસાવદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િામદાર સુવપ્રમકોટે સફાઈ કમડનારી આંદોલિ વવ. 
યુવિયિ ઓફ ઈવન્ડયા રીટ પીટીશિ (સીવીલ) િં- 
૫૮૩/૨૦૦૩િા કેસમાં ગટર સફાઈ માટે ઉતારવામાં આવતા 
સફાઈ કામદારોિા થઈ રિેલા મોતિા વળતર બદલ રૂ. ૧૦ 
લાખિંુ વળતર નૂકવવા આદેશ આપેલ િે તે િકીકતથી સરકાર 
વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧) િા, ી 
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 (૨) જો િા, તો જુિાગઢ વજલ્લાિા શિેરી વવસ્તારમાં 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મૃત્યુ પામેલ કેટલા સફાઈ 
કમડનારીઓિા વકસ્સામાં રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવામાં 
આવ્યંુ અિે કેટલા વકસ્સામાં નુકવવાિંુ બાકી િે,  

  (૨) આવો કોઈ બિાવ બિેલ િથી. 

 (૩) આ વળતર બાકી રિેવાિા શા કારણો િે, અિે   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
 (૪) બાકી રિેલ તમામ વળતર ક્યાં સુધીમાં નૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૪ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૦૧ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વલસાડ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી ક્યા 
તબકકે િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૨૨ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વલસાડ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 

દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ 

વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા વલસાડ, ધરમપુર, પારડી 
તથા ઉમરગામ તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૫ 
િચ્છ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૮૪૫૧ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-
૨૦૦૬િા ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં કછિ અિે બિાસકાંઠા વજલ્લાિા ક્યા 
તાલુકાઓિો સમાવેશ થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ તત્સમયિા મૂળ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં િાલિા કછિ અિે બિાસકાંઠા 
વજલ્લાિા િીને મુજબિા તાલુકાઓિો સમાવેશ થયેલ િતો. 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ 

૧ કછિ રાપર 

૨ બિાસકાંઠા વાવ, થરાદ અિે અમીરગઢ 
 

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું આયોજિ કરેલ 
િે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે કછિ અિે 
બિાસકાંઠા વજલ્લામાં તત્સમયે મૂળ સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા 
વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 
િાણાંકીય વર્ડમાં વવકાસશીલ તાલુકા યોજિાિી ગ્રાન્ટમાંથી 
કરેલ આયોજિ (વિીવટી મંજુરી) અંગેિી વવગતો િીને મુજબ 
િેેઃ- 

-િચ્છ વજલ્લોઃ- 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ રાપર ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૧.૬૬ ૭૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૧૯૯.૯૩ ૨૬ 

- બનાસિાાંઠા વજલ્લોઃ- 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ વાવ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૬૬ 
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૨ થરાદ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૬૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૮ 

૩ અમીરગઢ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૩૭ ૪૨  
--------- 

૨૬ 
વનિૃત િમમચારી/અવધિારીની િરાર આધાકરત વનમણાંિ 

* ૧૮૨૬૭ શ્રી ઈન્રવજતવસાંહ પરમાર (મિુધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં 
સામાન્ય વિીવટ વવભાગે વિવૃત્ત કમડનારી/વિવૃત્ત 

અવધકારીઓિે ૬૫ વર્ડ થવા િતાં કરાર ઉપર રાખેલ િે, ત ે
િકીકત સાની િે કે કેમ,  

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો સરકારિા કરાર આધાહરત વિમણૂકિા 
ક્યા પહરપત્ર મુજબ વિમણૂકો આપવામાં આવે િે, 

  (૨) વવવશષ્ટ પહરવસ્થવત, કામિો પ્રકાર, અવધકારીિંુ 
વવવશષ્ટ જ્ઞાિ, કૌશલ્ય અિે આવડત અિે જગ્યાિી 
આવશ્યકતાઓિે અિુલક્ષીિે સક્ષમ કક્ષાએ અિુમવત બાદ 
વિમણૂક આપવામાં આવે િે. 

 (૩) સરકારશ્રીિા આ પહરપત્રિંુ સંપૂણડ પાલિ િ કરતા 
િોય તેવા કેટલા અવધકારી ફરજો બજાવે િે, અિે 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) તેમિા પર શી કાયડવાિી કરવામાં આવી ?   (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૭ 
રાજિોટ મધ્યસ્થ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસમટી મારફત િેદીઓને અપાતી ડીગ્રી 

* ૧૬૭૩૮ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ-ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજકોટ વજલ્લામાં આવેલ રાજકોટ મધ્યસ્થ જલેમાં ઓપિ 
યુવિવવસડટીઓ મારફત કેદીઓિે ડીગ્રી આપવામાં આવે િે ત ે

િકીકત સાની િે, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કઈ કઈ ઓપિ યુવિવવસડટીઓ મારફત 
હડગ્રીઓ આપવામાં આવે િે? 

  (૨) ૧. ડૉ. બાબા સાિેબ આંબેડકર ઓપિ યુવિવવસડટી 
  ૨. ઈન્દીરા ગાંધી િેશિલ ઓપિ યુવિવવસડટી 

--------- 

૨૮ 
િડોદરા વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૮૫૭૬ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-
૨૦૦૬િા ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં વડોદરા વજલ્લાિા ક્યા તાલુકાઓિો 
સમાવેશ થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં તત્સમયિા વડોદરા વજલ્લાિા ક્વાંટ, િસવાડી 
અિે જતેપુર-પાવી તાલુકાઓિો સમાવેશ થયેલ િતો. આ 
તાલુકાઓ ત્યારબાદ િવરવનત િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં સમાવેશ 
થાય િે.  
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 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું આયોજિ કરેલ 
િે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે મૂળ વડોદરા 

વજલ્લામાં અિે િાલિા િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં સમાવવષ્ટ 
તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે િાણાંકીય વર્ડમાં વવકાસશીલ તાલુકા યોજિાિી 
ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ આયોજિ (વિીવટી મંજુરી) અંગેિી વવગતો 
િીને મુજબ િેેઃ- 

- હાલ છોટાઉદેપુર વજલ્લો (તત્સમયે વડોદરા વજલ્લો) 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િષમ જોગિાઈ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 
િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ ક્વાંટ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૨ 

૨ િસવાડી 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  

--------- 

૨૯ 
મકહલા અને બાળ વિિાસ વિભાગના સવચિની જગ્યા ચાજમથી ચલાિિા બાબત 

* ૧૭૩૮૮ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મહિલા અિે 
બાળ વવકાસ વવભાગિા સવનવિી જગ્યા કાયમી ભરવાિા 
બદલે નાજડથી નલાવવામાં આવે િે, તે િકીકત સાની િે, 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત જગ્યા ક્યારથી નાજડમાં નાલે િે,   (૨) તા.૧૦-૦૮-૨૦૧૭ થી 

 (૩) ઉક્ત જગ્યા કાયમી િ ભરવાિા કારણો શા િે, અિે   (૩) સવનવશ્રી સંવગડિા અવધકારીઓિી ઘટ િોવાથી. 

 (૪) ઉક્ત જગ્યા કાયમી ક્યારે ભરવામાં આવશે ?   (૪) વિીવટી અિુકૂળતાએ. 

--------- 

૩૦ 
સુરત વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૨૨ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સુરત વજલ્લામાં 
પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા સુરત વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૫,૪૧,૦૦૦થી વધુ ઘરોમાં 
પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી કામગીરી િાથ 
ધરેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ સુરત વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા સુરત 
વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા સુરત શિેર, નોયાડસી, કામરેજ, 
માંડવી, માંગરોળ, ઓલપાડ, પલસાણા તથા બારડોલી 
તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે.  

--------- 
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૩૧ 
રાજિોટ મધ્યસ્થ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસમટી મારફત િેદીઓને અપાતી ડીગ્રી 

* ૧૬૭૩૯ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ (રાજકોટ-દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજકોટ વજલ્લામાં આવેલ રાજકોટ મધ્યસ્થ જલેમાં ઓપિ 
યુવિવવસડટીઓ મારફત કેદીઓિે હડગ્રી આપવામાં આવે િે ત ે
િકીકત સાની િે, અિે 

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો કઇ કઇ ઓપિ યુવિવવસડટીઓ મારફત 
હડગ્રીઓ આપવામાં આવે િે?  

  (૨) 
1.  ડૉ. બાબા સાિેબ આંબેડકર ઓપિ યુવિવવસડટી 

2.  ઇન્દીરા ગાંધી િેશિલ ઓપિ યુવિવવસડટી 
--------- 

૩૨ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ હેઠળ િચ્છ અને નમમદા વજલ્લામાાં સીસીટીિી નેટિિમ  

* ૧૬૭૪૪ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સાસગુજ (સેઇફ 
એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ િેઠળ કછિ વજલ્લા અિે િમડદા 

વજલ્લામાં સીસીટીવી િેટવકડ  કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે કે 
કેમ, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા કેમેરા 
કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે?  

  (૨) 
  (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં કછિ વજલ્લામાં ગાંધીધામ ખાતે કુલ ૧૯૭ કેમેરાઓ 
સહિત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૨૨૬ કેમેરાઓ, 
  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં ભુજ ખાતે કુલ ૧૬૫ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-૦૬-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૧૭૩ કેમેરાઓ, 
  (૩) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 

વર્ડમાં િમડદા વજલ્લા ખાતે કુલ ૪૭ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-
૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૫૯ કેમેરાઓ કાયાડવન્વત કરવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૩૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૬૭૬૨ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાંવતજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 

ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા 
વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ, 
અિે  

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 

વર્ડમાં ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૧૨ 
વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ. 
અિે ઉક્ત કુલ-૧૨ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૪૧૫૧.૬૫ 
લાખિા પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
રૂ.૧૦૯૬.૨૩ લાખિો ખનડ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 
થયેલ િે? 

 

--------- 
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૩૪ 
સુરક્ષા પાાંખને સાયબર ક્રાઇમ, આગ અને દસ્તાિેજોને લગતા ગુન્હાઓના સાંશોધન માટે સેિા 

* ૧૮૭૯૫ શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ (ભરૂન) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા દેશિી સુરક્ષા પાંખિે 
સાયબર ક્રાઇમ, આગ અિે દસ્તાવેજિે લગતા ગુન્િાઓિા 
સંશોધિ માટે સેવા પૂરી પાડવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧)  િા, ી  

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં દેશિી કઇ સુરક્ષા એજન્સીઓિે રાજ્યિી સેવા પુરી 

પાડવામાં આવેલ િે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
દેશિી આમી, એરફોસડ, િેવી, CRPF, બી.એસ.એફ., 
આર.પી.એફ., એિ.આઇ.એ., કોસ્ટલ ગાડડ  જવેી સુરક્ષા 
એજન્સીઓિે રાજ્યિી ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા 
સાયબર ક્રાઇમિા કેસોિી તપાસમાં સેવા પૂરી પાડવામાં આવેલ 
િે. 

--------- 

૩૫ 
ભૂજ ખાતે એસટી ડેપો, િિમશોપની બાાંધિામની એફએસઆઇ િધારિા બાબત 

* ૧૮૫૨૭ શ્રી પૂાંજાભાઇ િાંશ (ઉિા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કછિ વજલ્લામાં ભૂજ ખાતે ગુજરાત રાજ્ય માગડ વાિિ 
વ્યવિાર વિગમિે એસટી ડેપો, વકડશોપ અિે ઓફીસ બાંધકામ 
માટે મળવાપાત્ર એફએસઆઇ કરતાં ગેરકાયદેસર વધુ 
એફએસઆઈ આપવામાં આવે િે તેવી કેટલી ફરીયાદો સરકારિે 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં સરકારિે 
મળી, 

  (૧) શૂન્ય  

 (૨) ીડીસીઆરિી જોગવાઇ મુજબ કેટલા નો.મી.માં 
બાંધકામ મળવાપાત્ર િતુ અિે કેટલા નો.મી.માં બાંધકામ 
કરવામાં આવેલ,  

  (૨) ભૂજ સતામંડળ દ્વાર વવકાસ પરવાિગી અપાયેલ 
િથી તેથી પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  

 (૩) મળેલ ફરીયાદો અન્વયે જવાબદારો સામે શા પગલાં 

લેવામાં આવ્યા, અિે  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) ઉક્ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવા માટે ઉક્ત 
વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં શા પગલાં લીધાં, 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૩૬ 
િલસાડ ખાતે મેક્સસ િોપોરેશન પ્રા.વલ.ને ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજુરી 

* ૧૮૬૦૩ શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. મેક્સસ 

કોપોરેશિ પ્રા.વલ.િે િાલા તા.પારડી, વજ. વલસાડ ખાતે 
આઈ.ટી/ આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 

મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા.૨૭-૦૨-૨૦૦૮િા 
િોટીફીકેશિથી મે. મેક્સસ કોપોરેશિ પ્રા.વલ.િે િાલા 
તા.પારડી, વજ. વલસાડ ખાતેિા આ.ટી./ આઈ.ટી.ઈ.એસ. 
સેઝિે ફોમડલ એપ્રૂવલ આપવામાં આવી િતી. 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ ૧૧.૧૧ 
િેક્ટર વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િતો. 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. 

સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 

મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગિી તા.૨૫-૦૩-૨૦૧૧િા રોજ 
યોજાયેલ બોડડ  ઓફ એપ્રુવલિી બેઠકમાં ઉક્ત સેઝિી ફોમડલ 
એપ્રુવલ રદ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિી ફોમડલ 
એપ્રુવલ રદ થયેલ િે. 

--------- 
૩૭ 

સુરત શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 
* ૧૬૭૭૨ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ સુરત શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ સુરત શિેર માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂ.૬૫.૦૪ કરોડ અિે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૭૨.૧૨ કરોડ, આમ કુલ રૂ.૧૩૭.૧૬ 
કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે.  

 (૨) સુરત શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર કરવામાં 
આવેલ િે, અિે  

  (૨) સુરત શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૫૦ કામો 
મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૫૦ કામો પૈકી ૩૭ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૧૩ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે. 

--------- 

૩૮ 
ટાટા મોટસમ લી.ના પ્રથમ ફેઝમાાં નેનો િારનુાં મહત્તમ ઉત્પાદન 

* ૧૮૫૮૭ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જબંુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ઉદ્યોગોિે પ્રોત્સાિિ આપવાિા િેતુસર સરકારિા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરતો પૈકી શરત િં.૧૨ 
અન્ય શરતો મુજબ ટાટા મોટસડ લી.િે. પ્રથમ ફેઝમાં દર વર્ે 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરવાિંુ િતું, તો  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલી િેિો 
કારિંુ ઉત્પાદિ થયેલ િે, અિે  

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરત િં.૧૨માં 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરી શકે તેવો પ્લાન્ટ 
િાખવાિી જોગવાઈ િે. તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે વર્ડમાં અિુક્રમે ૧૪૪૬ અિે ૬૧૩ િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયંુ. 

 (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય, તો ઉક્ત 
વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કંપિી સામે શું પગલા લીધા?  

  (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય તો પગલા લેવા 
બાબતે ઠરાવમાં કોઈ જોગવાઈ િ િોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી.  

--------- 

૩૯ 
રો-રો ફેરી સવિમસ 

* ૧૭૩૬૮ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રો-રો ફેરી સવવડસ 
ખાિગી કંપિી ધ્વારા અઠવાડીયામાં કેટલી વખત નલાવવામાં 
આવે િે,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રો-રો ફેરી સવવડસ 
ઘોઘા અિે દિેજ વછને અઠવાડીયામાં ૨૮ ફેરા કરે િે,  
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 (૨) આ ફેરી સવવડસમાં થતા િુકશાિિી રકમ રાજ્ય 

સરકાર નૂકવે િે તે િકીકત સાની િે, અિે  

  (૨) િા, ી.  

 (૩) જો િા તો, િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી 
િુકશાિિી રકમ નૂકવવામાં આવી?   

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  

--------- 

૪૦ 
લાજપોર મધ્યસ્થ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસમટી મારફત િેદીઓને અપાતી ડીગ્રી 

* ૧૬૭૩૪ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પવિમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
સુરત વજલ્લામાં આવેલ લાજપોર મધ્યસ્થ જલેમાં ઓપિ 
યુવિવવસડટીઓ મારફત કેદીઓિે હડગ્રી આપવામાં આવે િે ત ે
િકીકત સાની િે, અિે 

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો કઇ કઇ ઓપિ યુવિવવસડટીઓ મારફત 
હડગ્રીઓ આપવામાં આવે િે?  

  (૨) 
૧. ડૉ. બાબા સાિેબ આંબેડકર ઓપિ યુવિવવસડટી 
૨. ઇન્દીરા ગાંધી િેશિલ ઓપિ યુવિવવસડટી 

--------- 
૪૧ 

નમમદા વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૮૫૮૪ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (િાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-
૨૦૦૬િા ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં િમડદા વજલ્લાિા ક્યા તાલુકાઓિો 
સમાવેશ થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં િમડદા વજલ્લાિા સાગબારા અિે દેડીયાપાડા 
તાલુકાઓિો સમાવેશ થાય િે.  

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું આયોજિ કરેલ 
િે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે િમડદા 
વજલ્લામાં સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે િાણાંકીય વર્ડમાં વવકાસશીલ 
તાલુકા યોજિાિી ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ આયોજિ (વિીવટી 
મંજુરી) અંગેિી વવગતો િીને મુજબ િેેઃ- 

- નમમદા વજલ્લો - 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િષમ જોગિાઈ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 
િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ સાગબારા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૩૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૨૦ 

૨ દેડીયાપાડા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૧૨  

--------- 
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૪૨ 
િચ્છ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ મહેિમ 

* ૧૮૪૩૯ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : નૌદમી વવધાસભાિા પ્રથમ સત્ર-૨૦૧૮, તા.૨૭-૨-૨૦૧૮િા રોજ રજૂ થયેલ 
તારાંવકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાંક-૧૭૦૭ (અગ્રતા ક્રમ-૧૮૪)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કછિ વજલ્લામાં પોલીસ સંવગડિી એક વર્ડ કરતાં વધુ 
સમયથી કછિ-પવિમમાં ૧૯૫ અિે કછિ-પૂવડમાં ૧૭૨ 
જગ્યાઓ ખાલી િતી તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
સંવગડવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કછિ-પવિમમાં 
વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલિી ૩૪ તથા િવથયારી પોલીસ 
કોન્સ્ટેબલિી ૧૦ તેમજ કછિ-પૂવડમાં વબિ િવથયારી પોલીસ 
કોન્સ્ટેબલિી ૧૯ તથા િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી ૧૭ 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવી. 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ, ઉક્ત વજલ્લામાં સંવગડવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી િે, અિે 

  (૨) પત્રક અ મુજબ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 
જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો સાંિગમ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ સાંિગમિાર 

ખાલી જગ્યાઓ  

૧ 

કછિ-પૂવડ 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૭ 

૨ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૩ 

૩ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦ 

૪ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧૨ 

૫ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧ 

૬ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૪૫ 

૭ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧ 

૮ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૭૦ 

૯ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૮૨ 

૧૦ 

કછિ-પવિમ 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૧૦ 

૧૧ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૩ 

૧૨ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૫ 

૧૩ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧૩ 

૧૪ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૫ 

૧૫ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧૫૭ 

૧૬ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧ 

૧૭ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૯૧ 

૧૮ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૪૫૦ 
 

--------- 
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૪૩ 
જૂનાગિ અને અમરેલી વજલ્લામાાં સીસીટીિી લગાડિા આયોજન 

* ૧૬૭૫૭ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ જૂિાગઢ અિે 
અમરેલી વજલ્લામાં કાયદો અિે વ્યવસ્થા જાળવવા સીસીટીવી 
લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકારિંુ કોઈ આયોજિ િે, કે કેમ, 
અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા 
કેમેરા લગાવવામાં આવેલ િે? 

  (૨) સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં જુિાગઢ 

વજલ્લામાં કુલ ૨૩૪ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ ૨૪૫ કેમેરાઓ અિે તે જ રીતે તા.૩૦-૦૪-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં અમરેલી વજલ્લામાં કુલ 
૨૦૯ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૨૧૫ 
કેમેરાઓ લગાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૪૪ 
સનાથલમાાં ઔડાની હદમાાં ગેરિાયદેસર દબાણની ફકરયાદ 

* ૧૮૪૮૩ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
વજલ્લાિા સાણંદ તાલુકાિા સિાથલમાં અમદાવાદ શિેરી 
વવકાસ સત્તા મંડળિી િદમાં ગેરકાયદેસર દબાણ અિે 
વબિખેતી, િેતુફેર કયાડ વગર જમીિિો ઉપયોગ કરતા િોવા 
બાબતિી કેટલી ફહરયાદો સરકારિે િેલ્લા એક વર્ડમાં મળી, 

  (૧) અમદાવાદ શિેરી વવકાસ સત્તામંડળિી કનેરીિે બે 
રજુઆત મળેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત મળેલ ફહરયાદો અન્વયે શી કાયડવાિી કરવામાં 
આવી, અિે  

  (૨) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૩૬ િેઠળ વબિઅવધકૃત 
બાંધકામ દૂર કરવા અમદાવાદ શિેરી વવકાસ સત્તામંડળે િોટીસ 

પાઠવેલ િે. 

 (૩) િેતુફેર કયાડ વસવાય ગેરકાયદેસર જમીિિો ઉપયોગ 
થતો િોય તો જવાબદારો સામે શા પગલાં લીધા? 

  (૩) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૩૬ િેઠળ વબિઅવધકૃત 
બાંધકામ દૂર કરવા અમદાવાદ શિેરી વવકાસ સત્તામંડળે િોટીસ 
પાઠવેલ િે. 

--------- 

૪૫ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ અાંતગમત િેમેરા માટે મોનીટરીંગ વ્યિસ્થા 

* ૧૬૭૨૫ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
સાસગુજ (સેઇફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
લગાવવામાં આવિાર કેમેરા માટે મોવિટરીંગ માટે કોઇ વ્યવસ્થા 
રાખવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી  
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 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં કયા 

પ્રકારિી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ િે?  

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં 

સાસગુજ (સેઇફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
લગાવવામાં આવિાર કેમેરાિા મોવિટરીંગ માટે તમામ વજલ્લા 
ખાતે કમાન્ડ એન્ડ કન્ટર ોલ સેન્ટરિી વ્યવસ્થા રાખવામાં 
આવેલ િે. તેમજ રાજ્ય સ્તરે મોવિટરીંગ માટે રાજ્ય સ્તરિા 
કમાન્ડ એન્ડ કન્ટર ોલ રૂમિી ગાંધીિગર ખાતે વ્યવસ્થા 
રાખવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૪૬ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પોલીસ સાંિગમની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૧૮૫૧૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : નૌદમી વવધાસભાિા પ્રથમ સત્ર-૨૦૧૮, તા.૨૭-૨-૨૦૧૮િા રોજ રજૂ થયેલ 
તારાંવકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાંક-૧૭૪૯ (અગ્રતા ક્રમ-૪)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાં પોલીસ સંવગડિી એક વર્ડ 
કરતાં વધુ સમયિી ૩૧૩ જગ્યાઓ ખાલી િતી તે પૈકી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સંવગડવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરવામાં આવી,  

  (૧) અિે (૨) સામેલ  પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ, ઉક્ત વજલ્લામાં સંવગડવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી િે, અિે 

 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 
જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો સાંિગમ તા.૩૧-૧૨-૧૭ની 
વસ્થવતએ ખાલી જગ્યાઓ 

પૈિી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ સાંિગમિાર ભરિામાાં 

આિેલ જગ્યાઓ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ સાંિગમિાર 

ખાલી જગ્યાઓ 

૧ 

દેવભૂવમ દ્વારકા 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૦૦ ૦૩ 

૨ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦૭ ૦૦ 

૩ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦૦ ૦૩ 

૪ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦૭ ૦૦ 

૫ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦૫ ૧૪ 

૬ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૨૨ ૦૮ 

૭ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૦૧ ૦૦ 

૮ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૨૨ ૫૯ 

૯ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૨૧ ૧૪૩ 

--------- 
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૪૭ 
રાજિોટ મધ્યસ્થ જલેમાાં િેદીઓને અપાતી િાયદાિીય સલાહ 

* ૧૬૭૩૦ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજકોટ વજલ્લામાં આવેલ રાજકોટ મધ્યસ્થ જલેમાં કેદીઓિે 
કાયદાકીય સલાિ અિે સિાય આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કુલ કેટલા કેદીઓિે કાયદાકીય સલાિ 
અિે સિાય આપવામાં આવે િે? 

  (૨)  

ક્રમ િાયદાિીય સલાહ િાયદાિીય સહાય 

૧ ૧૧૫૭ ૪૬  
--------- 

૪૮ 
ખેડા વજલ્લામાાં પોલીસ સાંિગમની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૧૮૫૫૫ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : નૌદમી વવધાસભાિા પ્રથમ સત્ર-૨૦૧૮, તા.૨૭-૨-૨૦૧૮િા રોજ રજૂ થયેલ 
તારાંવકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાંક-૧૮૧૮ (અગ્રતા ક્રમ-૩૦)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા વજલ્લામાં પોલીસ સંવગડિી એક વર્ડ કરતાં વધુ 
સમયિી ૨૩૬ જગ્યાઓ ખાલી િતી તે પૈકી તા.૩૧-૫-

૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સંવગડવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વબિ િવથયારી 
પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી ૧૨ તથા િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી 

૨૨ જગ્યાઓ ભરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ, ઉક્ત વજલ્લામાં સંવગડવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી િે, અિે 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 

જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો સાંિગમ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
સાંિગમિાર ખાલી જગ્યાઓ 

૧ 

ખેડા 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૪ 

૨ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧ 

૩ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧ 

૪ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧૩ 

૫ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૩ 

૬ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૨૨ 

૭ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧૩ 

૮ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૧૪ 

૯ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૮૯ 

--------- 
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૪૯ 
નિલખી બાંદરે નિી જટેી બાાંધિાની િામગીરી 

* ૧૮૪૯૫ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મોરબી વજલ્લાિા 
િવલખી બંદરે િવી જટેી બાંધવાિી કામગીરી કયા તબકે્ક િે, 
અિે 

  (૧) - િવલખી બંદર ખાતે િવી જટેી બાંધવા અંગે 
પયાડવરણીય મંજુરી મેળવવાિી કામગીરી પ્રગવતમાં િે. 

- િવી જટેીિા બાંધકામ અંગેિા અંદાીત રકમ રૂ. ૧૭૩.૧૧ 
કરોડિા િકશા અિે અંદાજોિી સરકારશ્રીિી વિીવટી મંજુરી 
મેળવવાિી કામગીરી પ્રગવતમાં િે. 

- સાથોસાથ ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડડ  ધ્વારા િવી જટેીિા 
બાંધકામ માટે જાિેર વિવવદા મારફતે ભાવપત્રકો માંગવામાં 
આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી કેટલા ખને ક્યાં સુધીમાં પૂણડ 
કરવામાં આવશે? 

  (૨) પયાડવરણીય મંજુરી તથા ટેન્ડર પ્રહક્રયા પૂણડ કયાડ 
બાદ બે વર્ડિા સમયગાળામાં રૂ.૧૭૩.૧૧ કરોડિા અંદાીત 
ખને કામગીરી પૂણડ કરવાિંુ આયોજિ િે. 

--------- 

૫૦ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ  અાંતગમત પાંચમહાલ વજલ્લાના ધાવમમિ સ્થળો  

* ૧૬૭૫૨ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
પંનમિાલ વજલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં આવેલ િે કે 
કેમ, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તેિી વવગતો શી િે?    (૨) સાસગુજ (સેફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત પંનમિાલ વજલ્લાિા પાવાગઢ ધાવમડક સ્થળ આવરી 

લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૫૧ 
િડોદરા શહેરમાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૬૭૫૯ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાીગંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 

વડોદરા શિેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ, અિે  

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 

વર્ડમાં વડોદરા શિેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૦૬ વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ. અિે ઉક્ત 
કુલ-૦૬ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૧૪૩૪.૨૭ લાખિા 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રૂ.૨૬.૪૭ 
લાખિો ખનડ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 
થયેલ િે? 

 

--------- 
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૫૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો  

* ૧૬૭૯૩ શ્રી સુરેશભાઇ પટેલ (મવણિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમરેલી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા અમરેલી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૯ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ અમરેલી વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા અમરેલી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા અમરેલી, બાબરા, બગસરા, 
જાફરાબાદ, લાઠી તથા રાજુલા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૫૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૯ શ્રી બલરામ થાિાણી (િરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ ગાંધીિગર 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૩૨ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૨૨,૪૬૨ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો? 

  (૪) ૧,૨૨,૪૬૨ 

--------- 

૫૪ 
િડોદરા શહેરમાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૬૭૬૦ શ્રીમતી મવનષા િિીલ (વડોદરા શિેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વડોદરા શિેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ, અિે  

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વડોદરા શિેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૦૬ વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યુ. અિે ઉક્ત 
કુલ-૦૬ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૧૪૩૪.૨૭ લાખિા 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રૂ.૨૬.૪૭ 
લાખિો ખનડ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 
થયેલ િે? 

 

--------- 
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૫૫ 
આણાંદ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૧૨ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમક્લ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા આણંદ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૩૪,૫૦૦ થી વધુ ઘરોમાં 
પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા આણંદ 
વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા ખંભાત, પેટલાદ, સોીત્રા, 

તારાપુર, આંકલાવ તથા બોરસદ (શિેરી વવસ્તાર વસવાય) 
તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 

--------- 

૫૬ 
િડાલી શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૬૫ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (હિંમતિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વડાલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા િે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વડાલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૩૩૯૭.૭૮ લાખ અિે STP િા કામો માટે રૂ.૮૧૦.૨૫ લાખ 
રકમિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ મંજુર થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા 
પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે 
આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે. 
   STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) વડાલી િગરપાવલકા માટે રૂ.૨૬૪૩.૨૯ લાખ 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજુર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો માટે ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી કામો શરૂ 
કરવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૫૭ 
ગાાંધીનગર ખાતે એક્િાલાઇન પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૪૬૦ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેનરાી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મ.ે 
એક્વાલાઇિ પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ. (રાિેજા ગ્રુપ) િે કોબા, 
ગાંધીિગર ખાતે આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા 
માટે ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ (એસ.ઇ.ઝેડ સકે્શિ) દ્વારા  
તા. ૨૩-૦૭-૨૦૦૮િા િોટીફીકેશિથી મે. એક્વાલાઇિ 
પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ. (રાિેજા ગ્રુપ) િે કોબા, ગાંધીિગર ખાતે 
આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે મંજૂરી 
આપવામાં આવી િે. 

 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ.સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૨૭.૮૪ િેક્ટર 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી, આઇ.ટી.ઇ.એસ સઝે 

પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  

કાયડરત િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કાયડરત 
િે. 

--------- 

૫૮ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં સીસીટીિી લગાડિા આયોજન 

* ૧૬૭૫૪ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
ખેડા વજલ્લામાં કાયદો અિે વ્યવસ્થા જાળવવા સીસીટીવી 
લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકારિંુ કોઇ આયોજિ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા કેમેરા લગાવવામાં 
આવેલ િે? 

  (૨) સેઈફ એન્ડ સીક્યોર પ્રોજકે્ટ અંતગડત  
તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લા ખાતે કુલ 
૧૫૬ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ 
૧૫૭ કેમેરાઓ, તે જ રીતે તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
ખેડા વજલ્લા ખાતે કુલ ૨૩૯ કેમેરાઓ સહિત  
તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ ૨૪૨ કેમેરાઓ 
લગાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૫૯ 
રાજ્યમાાં િસ્ટોકડયલ ડેથના બનાિો 

* ૧૮૬૧૬ શ્રી વજગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં કસ્ટોહડયલ ડેથિા કેટલા બિાવો બન્યા િે, 

  (૧) ગુજરાત રાજ્યમાં કુલેઃ ૧૩૩ (એકસો તેત્રીસ) 
કસ્ટોહડયલ ડેથિા બિાવો બન્યા િે. 

 (૨) કસ્ટોહડયલ ડેથ માટે જવાબદાર પોલીસ 
અવધકારી/કમડનારી સામે શા પગલાં લીધાં, અિે 

  (૨)  

જિાબદાર પોલીસ અવધિારી/ િમમચારી સામે નીચે 
મુજબના પગલાાં લીધેલ છે. 

૦૧- પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, 

૦૧- િેડ કોન્સ્ટેબલ અિે ૦૧- પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી 
ધરપકડ કરી જ્યુડીશીયલ કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવેલ િે. 

૦૩- િેડ કોન્સ્ટેબલિે રોકડ દંડિી વશક્ષા કરવામાં આવેલ 
િે. 

૦૧- આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટરિે એક ઇજાફો બે વર્ડ માટે 
ભવવષ્યિી અસર સાથે અટકાવવાિી તથા ૦૧-પોલીસ 
કોન્સ્ટેબલિે એક ઇજાફો ત્રણ વર્ડ માટે ભવવષ્યિી અસર 
વગર અટકાવવાિી વશક્ષા કરેલ િે. 

૦૧- આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટરિે ઠપકાિી વશક્ષા 
કરવામાં આવેલ િે. 

૦૧- પોલીસ ઇન્સ્પેકટર, ૦૪- આસીસ્ટન્ટ સબ 
ઇન્સ્પેકટર અિે ૦૩- િેડ કોન્સ્ટેબલિે તિોમતિામંુ આપેલ 
િે. 
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૦૨- પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર, ૦૧- આસીસ્ટન્ટ સબ 
ઇન્સ્પેક્ટર, ૦૩-પોલીસ કોન્સ્ટેબલિે નાજડશીટ કરેલ િે. 

૦૨- ી.આર.ડી.િે ફરજમાંથી મુક્ત કરવામાં આવેલ િે.  
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કસ્ટોહડયલ ડેથિા વકસ્સામાં 
વારસદારોિે કેટલંુ વળતર આપવામાં આવ્યંુ? 

  (૩) રૂ. ૨૩,૫૦,૦૦૦/- (અંકે રૂપીયા ત્રેવીસ લાખ 
પનાસ િજાર)િંુ વળતર મૃતકિા વારસદારોિે નુકવવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૬૦ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૭૨ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (િોટાઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં તાલુકાવાર સ્વરક્ષણ અિે 
પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારુ કેટલી 
માંગણીઓ/ અરીઓ મળી, 

  (૧)  
તાલુિો તા. ૦૧-૦૬-૧૭ થી ૩૧-

૦૫-૧૮ 

તા. ૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

િોટાઉદેપુર ૦૯ ૫૬ ૨૨ ૩૨ 

જતેપુર પાવી ૦૨ ૧૦ ૦૬ ૦૯ 

ક્વાંટ ૦૧ ૨૮ ૦૩ ૦૮ 

બોડેલી ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૩ 

સંખેડા ૦૧ ૦૦ ૦૩ ૦૨ 

િસવાડી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી માંગણીઓ/ અરીઓ તાલુકાવાર 
િામંજૂર કરવામાં આવી અિે કેટલી માંગણીઓ મંજુર કરવામાં 
આવી,  

  (૨)  
તાલુિો સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

માંજૂર નામાંજૂર માંજૂર નામાંજૂર 

િોટાઉદેપુર ૦૯ ૧૫ ૦૬ ૮૨ 

જતેપુર પાવી ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૧૮ 

ક્વાંટ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૩૬ 

બોડેલી ૦૦ ૦૫ ૦૩ ૦૨ 

સંખેડા ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૨ 

િસવાડી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
 (૩) માંગણીઓ/ અરીઓ િામંજુર કરવાિા કારણો શુ ં
િે, અિે 

  (૩) તાલીમ સટીહફકેટ િ િોવાથી, વિયમો પરીપૂણડ થતા 
િ િોવાથી, શારીહરક જોખમ િા પુરાવા િ િોવાથી, 
િોકરી/ધંધામાં િવથયારિી જરૂરીયાતિા પુરાવાિા અભાવે અિે 

સંબંવધત તપાસ અવધકારીઓિા િકારાત્મક અવભપ્રાય ધ્યાિે 
લઇ િામંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) સરકારમાં અપીલમાં ગયેલા પરવાિેદાર પૈકીિા 
કેટલા પરવાિા મંજુર કરવામાં આવ્યા? 

  (૪) શૂન્ય 

--------- 

૬૧ 
મે.અદાણી ટાઉનશીપ એન્ડ રીયલ એસ્ટેટ િાંપનીને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજુરી 

* ૧૮૫૪૫ શ્રી િાવન્તભાઇ સોિાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. અદાણી 

ટાઉિશીપ એન્ડ રીયલ એસ્ટેટ કંપિી પ્રા.વલ.િે દંતાલી, 
અમદાવાદ ખાતે આઈ.ટી/ આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  
સ્થાપવા માટે ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 

મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ (સેઝ સેક્શિ) દ્વારા 
તા.૧૨-૦૬-૨૦૦૭ િા રોજ મે. અદાણી ટાઉિશીપ એન્ડ 
રીયલ એસ્ટેટ કંપિી પ્રા.વલ.િે દંતાલી, વજ. અમદાવાદ ખાતે 
આઈ.ટી./ આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ સ્થાપવા માટે ફોમડલ એપ્રુવલ 
આપવામાં આવી િતી. 
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 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ ૨૦ િેક્ટર 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િતો. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આ.આઈ.ટી./ 
આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય વવભાગિા વાવણજ્ય  
અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલયિી તા.૧૮-૧૧-૨૦૧૪િા રોજ યોજાયેલ 
બોડડ  ઓફ એપ્રુવલિી ૬૩મી બેઠકમાં સદર સેઝિી ફોમડલ 
એપ્રુવલ રદ કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  
કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉપર મુજબ આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિી 
ફોમડલ એપ્રુવલ રદ થયેલ િે. 

--------- 
૬૨ 

મહાત્માાં માંકદર ખાતે થયેલ સરિારી અને ખાનગી િાયમક્રમો 

* ૧૮૪૫૭ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (વસદ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગાંધીિગરમાં 
આવેલ મિાત્મામંહદર ખાતે બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલા સરકારી 
અિે ખાિગી કાયડક્રમો થયા,    

  (૧) તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

સરકારી ૨૭ 

ખાિગી ૩૧ 

  તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

સરકારી ૨૪ 

ખાિગી ૨૫ 
 

 (૨) ઉક્ત કાયડક્રમો અન્વયે કેટલી રકમ વર્ડવાર ભાડા 
પેટે વસૂલ લેવામાં આવી, અિે 

  (૨) તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

  રૂ. ૬,૩૦,૯૫,૭૬૪/- 

  તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

  રૂ. ૧૧,૦૯,૩૮,૭૯૦/- 

 (૩) કેટલી રકમ વસૂલવાિી બાકી િે?    (૩) રૂ. ૪૮,૬૪,૬૪૯/- 
--------- 

૬૩ 
ટાટા મોટસમ લી.ના પ્રથમ ફેઝમાાં નેનો િારનુાં મહત્તમ ઉત્પાદન 

* ૧૮૫૬૦ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાવસિોર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઉદ્યોગોિે પ્રોત્સાિિ આપવાિા િેતુસર સરકારિા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરતો પૈકી શરત િં-૧૨ 
અન્ય શરતો મુજબ ટાટા મોટસડ લી.િે. પ્રથમ ફેઝમાં દર વર્ે 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરવાિંુ િતું, તો તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલી િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયેલ િે, અિે  

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરત િંબર ૧૨માં 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરી શકે તેવો પ્લાન્ટ 
િાખવાિી જોગવાઈ િે. તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે વર્ડમાં અિુક્રમે ૧૪૪૬ અિે ૬૧૩ િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયંુ. 

 (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય, તો ઉક્ત 
વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કંપિી સામે શું પગલા લીધા?  

  (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય તો પગલા લેવા 
બાબતે ઠરાવમાં કોઈ જોગવાઈ િ િોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી.  

--------- 
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૬૪ 
ખેરાલુ શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૬૮ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખેરાલુ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ માટે 
મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખેરાલુ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૧૭૫૮.૪૧ લાખ અિે STPિા કામો માટે રૂ.૬૨૮.૯૭ લાખ 
રકમિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ મંજૂર થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા 
પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે 

આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે. 
   STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) ખેરાલુ િગરપાવલકા માટે રૂ.૧૩૪૧.૮૮ લાખિી 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજુર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો માટે ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી કામો શરૂ 
કરવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૬૫ 
અમૃત વમશન અાંતગમત સમાિાયેલ િામોની અાંદાવજત રિમ 

* ૧૬૭૭૬ શ્રી ભૂપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અટલ 
િવીિીકરણ અિે શિેરી પહરવતડિ (અમૃત) વમશિ અંતગડત 
સમાવાયેલ કામોિી અંદાવજત રકમ કેટલી િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અટલ 
િવીિીકરણ અિે શિેરી પહરવતડિ (અમૃત) વમશિ અંતગડત 
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય માટે રૂ.૪,૮૮૪.૪૨ કરોડિા 
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે.  

 (૨) આ કામો માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલી રકમિી 
ફાળવણી કરવાિી થાય િે, અિે  

  (૨) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિયત કરેલ ફંડીગ પેટિડ મુજબ 
કેન્દ્ર સરકારિા ફાળા સ્વરૂપે રૂ.૨૦૬૯.૯૬ કરોડ ફાળવવાિા 

થાય િે. 

 (૩) રાજ્ય સરકારે કેટલો ખનડ ભોગવવાિો િે?    (૩) વિયત કરેલ ફંડીગ પેટિડ મુજબ રાજ્ય સરકારે 
રૂ.૧૭૬૩.૩૨ કરોડ અિે સ્થાિીક સ્વરાજ્યિી સંસ્થાએ 
રૂ.૧૦૫૧.૧૪ કરોડ મળી કુલ રૂ.૨૮૧૪.૪૬ કરોડ ભોગવવાિા 
થાય િે 

--------- 

૬૬ 
ગુજરાત રાજ્યની મહારાષ્ટ્રને જોડતી સીમાઓ પર પિડાયેલ દારૂ 

* ૧૮૪૪૫ શ્રી નથાભાઇ પટેલ (ધાિેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ગુજરાત રાજ્યિી મિારાષ્ટર િે જોડતી સીમાઓ ઉપરિી 
કઈ નેક પોસ્ટ ઉપરથી નેક પોસ્ટવાર કેટલો વવદેશી દારૂ, 
વબયરિી બોટલો પકડવામાં આવી,  

  (૧) પત્રક મુજબ. 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત પકડાયેલ દારૂ, વબયર સંદભે 

કેટલા આરોપી પકડવામાં આવ્યા અિે કેટલા પકડવાિા બાકી 
િે, અિે  

  (૨)  

પિડાયા પિડિાના બાિી 

૧૭૦ ૨૬  

 (૩) ઉક્ત િોંધાયેલ ફરીયાદો પૈકી એક કરતા વધારે 
ફરીયાદ િોંધાઈ િોઈ તેવા આરોપી કેટલા િે અિે તેઓ સામે શું 
કાયડવાિી કરવામાં આવી?  

  (૩) ૦૨ (બન્ને આરોપી સામે કાિૂિી કાયડવાિી િાથ ધરી, 
પાસા િેઠળ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ િે.) 

પત્રિ 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

ધિશેરા  ૧૭૭૮ ૧૦ 

િકટીયાિિમત ફોરેસ્ટ ૦ ૧૨ 

સાપુતારા ૬૭૦૧ ૦ 

સોિગઢ ૨૧૨૪૭ ૨૫૩૭ 

બેડકી ૧૩૧ ૨૪ 

વારણા ૮ ૧૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

ચેિ પોસ્ટ વિદેશી દારૂ (બોટલ) વબયર (બોટલ) 

ધિશેરા ૨૧૯૭ ૮૫ 

વિરપણ ૧૧૧૦ ૩૮૪ 

વશંગાણા ફોરેસ્ટ ૨ ૨ 

સાપુતારા ૩૧૪ ૮ 

સોિગઢ ૭૧૩૨ ૭૭૦ 

બેડકી ૮૮ ૦ 

ડોડવા  ૫૨ ૦ 

ફેરકુવા ૧૧૮૦ ૪૮ 

વારણા ૯૯ ૬૨ 

િુડા ૪ ૦ 

--------- 

૬૭ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં સીસીટીિી લગાડિા આયોજન 

* ૧૬૭૫૩ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
ખેડા વજલ્લામાં કાયદો અિે વ્યવસ્થા જાળવવા સીસીટીવી 
લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકરાિંુ કોઇ આયોજિ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા,ી  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા કેમેરા લગાવવામાં 
આવેલ િે?  

  (૨) સેઇફ એન્ડ સીક્યોર પ્રોજકે્ટ અંતગડત તા.૩૦-૦૪-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લા ખાતે કુલ ૧૫૬ કેમેરાઓ 

સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ ૧૫૭ કેમેરાઓ, 
તે જ રીતે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લા ખાતે 
કુલ ૨૩૯ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
કુલ ૨૪૨ કેમેરાઓ લગાવવામાં આવેલ િે.  

--------- 
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૬૮ 
ગાાંધીનગર ખાતે ગુજરાત ડેિલપમેન્ટ ઈન્ડસ્ટર ીયલ િોપોરેશનને સઝે પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજુરી 

* ૧૮૪૭૨ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત 
ડેવલપમેન્ટ ઈન્ડસ્ટર ીયલ કોપોરેશિિે ઈન્ફોસીટી પાસે, 
ગાંધીિગર ખાતે આઈ.ટી/ આઈ.ટી.ઈ.એસ સેઝ પાકડ  સ્થાપવા 
માટે ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા.૧૩-૦૫-૨૦૦૯િા 
િોટીફીકેશિથી ગુજરાત ઈન્ડસ્ટર ીયલ ડેવલપમેન્ટ કોપોરેશિિે 
ઈન્ફોસીટી પાસે, ગાંધીિગર ખાતેિા આઈ.ટી./ 
આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિે િોહટફાઈડ કરવામાં આવેલ િતો. 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૨૨-૨૫-૮૫ િેક્ટર. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. 
સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા સદર આઇ.ટી./ 
આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિે  ડી-િોટીફાય કરવાિી પ્રહક્રયા નાલુ 
િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિા ડી-
િોટીફીકેશિિી પ્રહક્રયા નાલુ િે. 

--------- 
૬૯ 

અમરેલી વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 
* ૧૬૮૫૮ શ્રી પ્રવિણભાઇ લોલારી (કરંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કેલેન્ડર વર્ડ ૨૦૧૮ દરમ્યાિ અમરેલી વજલ્લામાં 
ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા કાયડક્રમો  
યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૯૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી,   (૩) ૧૫૦૬૧૧ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો, અિે 

  (૪) ૧૫૦૫૯૦ 

 (૫) તે પૈકી કેટલી અરીઓ પડતર િે?   (૫) ૨૧ 
--------- 

૭૦ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાંથી પિડાયેલ દારૂનો જથ્થો 

* ૧૮૮૧૯ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ શિેરમાંથી અિે વજલ્લામાંથી તાલુકાવાર 
કેટલો વવદેશી દારૂ, વબયર, દેશી દારૂ અિે િશીલા પદાથોિો 
જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ  

 (૨) ઉક્ત પકડાયેલ વવદેશી દારૂ, વબયર, દેશી દારૂ અિે 
િશીલા પદાથોિી વકંમત શું િે, અિે 

  (૨)  

 કિાંમત (રૂવપયા) 

વવદેશી દારૂ ૨૧,૦૬,૦૧,૨૭૯ 

વબયર ૮૫,૯૫,૬૯૪ 
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દેશી દારૂ ૪૪,૯૫,૭૬૦ 

િશીલા પદાથો ૪,૫૬,૯૮,૯૩૦  
 (૩) જ ેપોલીસ સ્ટેશિિી િદમાંથી વવદેશી દારૂ, વબયર, 
દેશી દારૂ અિે િશીલા પદાથોિો જથ્થો પકડાયો િોય તેવા 
પોલીસ સ્ટેશિિા જવાબદારો સામે શું કાયડવાિી કરવામાં 
આવી? 

  (૩) ૮૮ જવાબદાર અવધકારીઓિે રોકડ દંડ, ઇજાફો 
અટકાવવો, ઠપકો, ખાતાકીય/પ્રાથવમક તપાસ, આંતર વજલ્લા 
બદલી અિે ફરજ મોકુફી િેઠળ મુકવાિી કાયડવાિી કરવામાં 
આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

શહેર/તાલુિાનુાં નામ વિદેશી દારૂ 
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નશીલા પદાથમ જથ્થો 
(કિ.ગ્રા./ગ્રામ/મલી ગ્રામ) 

અમદાવાદ શિેર ૧,૨૬,૭૪૧ ૨૦,૮૩૧ ૧,૦૧,૬૬૫ ૫૫ વકલો ૮૨૪ ગ્રામ 

વવરમગામ ૫,૩૫૯ ૯૫૪ ૮૦૬ ૦ 

માંડલ ૬,૩૫૬ ૧૩૫ ૪૦૨ ૦ 

દેત્રોજ ૭,૮૬૫ ૨૮૪ ૪૮૬ ૦ 

ધોળકા ૬,૫૨૨ ૨૯૦ ૮૭૩ ૨ વકલો ૫૧૦ ગ્રામ 

બાવળા ૧,૧૦,૦૬૦ ૨૧,૯૬૫ ૧,૦૦૦ ૦ 

ધંધુકા ૩,૪૫૫ ૨૪ ૮૭૯ ૦ 

ધોલેરા ૭,૯૫૪ ૫૨ ૧૦૮ ૦ 

સાણંદ ૩૩,૦૯૭ ૨,૫૪૫ ૩,૦૭૨ ૦ 

દસક્રોઈ ૧,૦૭,૯૭૨ ૬,૧૯૪ ૭,૫૮૫ ૦ 

સી.ટી. ૭૧૩ ૬૯૩ ૧,૫૯૧ ૦ 

 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

શહેર/તાલુિાનુાં નામ વિદેશી દારૂ 
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નશીલા પદાથમ જથ્થો 
(કિ.ગ્રા./ગ્રામ/મલી ગ્રામ) 

અમદાવાદ શિેર ૧,૧૧,૬૨૩ ૧૬,૯૯૩ ૯૧,૩૮૨ ૭૨ વકલો ૬૮૫ ગ્રામ ૭૩૦ મીલીગ્રામ 

વવરમગામ ૨૭,૨૮૬ ૪,૫૭૦ ૯૬૫ ૦ 

માંડલ ૯,૫૮૫ ૫૩૦ ૭૧૪ ૦ 

દેત્રોજ ૬,૪૨૬ ૪૧૬ ૫૩૯ ૦ 

ધોળકા ૨,૦૨૯ ૧૫૦ ૧,૨૪૨ ૦ 

બાવળા ૬૦,૨૨૯ ૩,૫૪૩ ૯૬૦ ૩૯૬ ગ્રામ 

ધંધુકા ૩૦૫ ૪ ૧,૦૪૬ ૦ 

ધોલેરા ૨૦૬ ૧૩૦ ૧૦૩ ૦ 

સાણંદ ૧૪,૦૮૫ ૮૨૦ ૨,૧૪૧ ૦ 

દસક્રોઈ ૫૯,૨૪૪ ૫૫૯ ૫,૪૬૨ ૦ 

સી.ટી. ૪,૦૭૫ ૫૩૭ ૧,૭૬૭ ૦ 

--------- 

૭૧ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ  અાંતગમત પાંચમહાલ વજલ્લાના ધાવમમિ સ્થળો  

* ૧૬૭૫૦ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત પંનમિાલ વજલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં 
આવેલ િે કે કેમ, અિે   

  (૧) િા, ી  



31 

 (૨) જો િા, તેિી વવગતો શી િે?    (૨) સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 

અંતગડત પંનમિાલ વજલ્લાિા પાવાગઢ ધાવમડક સ્થળિે આવરી 
લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 
૭૨ 

ગીરસોમનાથ અને જૂનાગિ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 
* ૧૮૫૨૪ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમિાથ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગીરસોમિાથ 
અિે જૂિાગઢ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્રનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 

િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

ગીરસોમિાથ ૫૪ ૩૯ 

જૂિાગઢ ૧૩૪ ૧૩૭  
પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા કરચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ગીરસોમિાથ ૪૦ ૦ ૧ ૨ 

જૂિાગઢ ૯૪ ૪ ૧ ૩ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા કરચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ગીરસોમિાથ ૪૨ ૦ ૧ ૦ 

જૂિાગઢ ૧૩૬ ૪ ૨ ૪ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા કરચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ગીરસોમિાથ ૪૫ ૩૮ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

જૂિાગઢ ૯૬ ૯૯ ૪ ૩ ૨ ૧ ૩ ૪ 
--------- 

૭૩ 
સુરત વજલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાાં સફાઈ િામદારોના મોત બદલ િળતર 

* ૧૮૫૯૧ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િામદાર સુવપ્રમકોટે સફાઈ કમડનારી આંદોલિ વવ. 
યુવિયિ ઓફ ઈવન્ડયા રીટ પીટીશિ (સીવીલ) િં- ૫૮૩/ 
૨૦૦૩િા કેસમાં ગટર સફાઈ માટે ઉતારવામાં આવતા સફાઈ 
કામદારોિા થઈ રિેલા મોતિા વળતર બદલ રૂ. ૧૦ લાખિંુ 
વળતર નૂકવવા આદેશ આપેલ િે તે િકીકતથી સરકાર વાકેફ 
િે કે કેમ, 

  (૧) િા, ી 
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 (૨) જો િા, તો સુરત વજલ્લાિા શિેરી વવસ્તારમાં 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મૃત્યુ પામેલ કેટલા સફાઈ 
કમડનારીઓિા વકસ્સામાં રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવામાં 
બાકી િે, અિે 

  (૨) ૧૬ 

 (૩) આ વળતર બાકી રિેવાિા શા કારણો િે, અિે   (૩) ૪ કેસ વળતર નૂકવવાિી પ્રહક્રયા િેઠળ. 
  ૨ કેસ અન્ય કારણસર મૃત્યુ થયેલ િોવાથી  
   વળતર નૂકવવાપાત્ર થતુ િથી. 
  ૧૦ કેસ કાયદેસરિા વારસદારો િિીં મળવાિે  
   કારણે. 

 (૪) બાકી રિેલ તમામ વળતર ક્યાં સુધીમાં નૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) કાયદેસરિા વારસદારો મળે્યથી. 

--------- 

૭૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૬૭૬૩ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાંધીિગર દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા વર્ડમાં 

ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યંુ, અિે 

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 

વર્ડમાં ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૧૨ 
વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યું, 
અિે 

ઉક્ત કુલ-૧૨ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૪૧૫૧.૬૫ 
લાખિા પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
૧૦૯૬.૨૩ લાખિો ખનડ થયેલ િે.  

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 

થયેલ િે? 

 

--------- 

૭૫ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ  અાંતગમત ભાિનગર વજલ્લાના ધાવમમિ સ્થળો  

* ૧૬૭૪૭ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ગાહરયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ભાવિગર વજલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં 
આવેલ િે કે કેમ, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો તેિી વવગતો શી િે?    (૨) સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ભાવિગર વજલ્લાિા પાલીતાણા ધાવમડક સ્થળિે આવરી 
લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૭૬ 
વજલ્લા મુખ્ય મથિો તથા ધાવમમિ સ્થળો માટે સીસીટીિી લગાિિા અાંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

* ૧૬૭૧૬ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યિા વજલ્લા મુખ્ય મથકો તથા 
ધાવમડક સ્થળો માટે સીસીટીવી લગાવવા અંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 
અમલમાં મૂકેલ િે તે િકીકત સાની િે, અિે   

  (૧) િા, ી  
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 (૨) જો િા, તો આ પ્રોજકે્ટિી વવગતો શી િે?    (૨) રાજ્યમાં કાયદો અિે વ્યવસ્થાિે સુદ્રઢ કરવા અિે 

બિતા ગુન્િાઓ રોકવા અિે બિેલ ગુન્િાઓિું વૈજ્ઞાવિક ઢબે 
ડીટેક્શિ કરવા તેમજ ટર ાહફક વિયમિ પર સીસીટીવીિા 
માધ્યમથી દેખરેખ અિે વિયંત્રણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
અંદાીત રૂવપયા ૩૨૯.૧૯ કરોડિા ખને અગત્યિો સેફ એન્ડ 
સીક્યોર ગુજરાત (સાસગુજ) પ્રોજકે્ટ અમલમાં મૂકેલ િે અિે 
આ પ્રોજકે્ટ અંતગડત રાજ્યિા ૩૪ વજલ્લા મથકો, ૬ ધાવમડક 
સ્થળો તેમજ સ્ટેછયુ ઓફ યુવિટી (કેવડીયા કોલોિી)િે આવરી 
લેવાયેલ િે. 

--------- 

૭૭ 
જુનાગિ શહેરમાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના હેઠળ આિાસો 

* ૧૮૫૧૬ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જુિાગઢ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જુિાગઢ શિેરમાં પ્રધાિમંત્રી આવાસ યોજિા િેઠળ 
કેટલા આવાસો બાંધવામાં આવ્યા, 

  (૧) પ્રધાિમંત્રી આવાસ યોજિાિાં નાર ઘટક પૈકી 
એફોડેબલ િાઉસીંગ પ્રોજકે્ટ (AHP) ઘટક િેઠળ જુિાગઢ 
મિાિગરપાવલકા િબળા વગડિા લોકો માટે મકાિ બિાવિાર 
િે જ ેઅન્વયે ૮૮૨ આવાસો બિાવવાિી યોજિા કેન્દ્ર સરકાર 
કક્ષાએ મંજૂર થયેલ િે. પરંતુ તેિા બાંધકામિી કાયડવાિી બાકી 
િે. 

 (૨) બાંધવામાં આવેલ આવાસો પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ 
કેટલા આવાસોિી ફાળવણી કરવામાં આવી, ફાળવણી કરેલ 
આવાસો પૈકી કેટલાિો કબ્જજો સોંપવામાં આવ્યો, 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આવાસો ખાલી િે, અિે   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) ઉક્ત આવાસો બાંધવા માટે કેટલી રકમિો ખનડ 
થયો ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૭૮ 
આણાંદ વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૦૨ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લામાં 
પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા આણંદ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૩૪,૫૦૦થી વધુ ઘરોમાં 
પાઈપલાઈિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા આણંદ 
વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા ખંભાત, પેટલાદ, સોીત્રા, 
તારાપુર, આંકલાવ તથા બોરસદ (શિેરી વવસ્તાર વસવાય) 
તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે.  

--------- 
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૭૯ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ હેઠળ િચ્છ અને નમમદા વજલ્લામાાં સીસીટીિી નેટિિમ  

* ૧૬૭૪૫ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સાસગુજ (સેઇફ 
એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ િેઠળ કછિ વજલ્લા અિે િમડદા 
વજલ્લામાં સીસીટીવી િેટવકડ  કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે કે 
કેમ, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા કેમેરા 
કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે?  

  (૨) 
  (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 

વર્ડમાં કછિ વજલ્લામાં ગાંધીધામ ખાતે કુલ ૧૯૭ કેમેરાઓ 
સહિત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૨૨૬ કેમેરાઓ, 
  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં ભુજ ખાતે કુલ ૧૬૫ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-૦૬-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૧૭૩ કેમેરાઓ, 
  (૩) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં િમડદા વજલ્લામાં ખાતે કુલ ૪૭ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-

૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૫૯ કેમેરાઓ, કાયાડવન્વત કરવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૮૦ 
લાજપોર મધ્યસ્થ જલેમાાં ઓપન યુવનિવસમટી મારફત િેદીઓને અપાતી ડીગ્રી 

* ૧૬૭૩૩ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (નોયાડસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
સુરત વજલ્લામાં આવેલ લાજપોર મધ્યસ્થ જલેમાં ઓપિ 
યુવિવવસડટીઓ મારફત કેદીઓિે ડીગ્રી આપવામાં આવે િે ત ે
િકીકત સાની િે, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કઈ કઈ ઓપિ યુવિવવસડટીઓ મારફત 
હડગ્રીઓ આપવામાં આવે િે? 

  (૨) ૧. ડૉ. બાબા સાિેબ આંબેડકર ઓપિ યુવિવવસડટી 
  ૨. ઈન્દીરા ગાંધી િેશિલ ઓપિ યુવિવવસડટી 

--------- 

૮૧ 
ખાંભાવળયા શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૭૬૬ શ્રી રાલિજીભાઇ પટેલ (જામિગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખંભાવળયા શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખંભાવળયા શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે 
રૂ.૪૧૬૨.૨૨ લાખિા અિે STP િા કામો માટે રૂ.૧૧૩૧.૨૭ 
લાખિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ 
સીવર કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 

થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 

અંતગડત  રૂ.૩૭૧૮.૭૦ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજુર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી કામો શરૂ કરવાિંુ 
આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 
૮૨ 

અમરેલી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૦૭ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમરેલી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા અમરેલી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૯ સીએનજી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ અમરેલી વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા અમરેલી  
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા અમરેલી, બાબરા, બગસરા 
જાફરાબાદ, લાઠી તથા રાજુલા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૮૩ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૭૯૧ શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વલસાડ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૨૨ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વલસાડ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા વલસાડ, ધરમપુર, પારડી 
તથા ઉમરગામ તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૮૪ 
ટાટા મોટસમ લી.ના પ્રથમ ફેઝમાાં નેનો િારનુાં મહત્તમ ઉત્પાદન 

* ૧૮૫૯૯ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઉદ્યોગોિે પ્રોત્સાિિ આપવાિા િેતુસર સરકારિા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરતો પૈકી શરત િં.૧૨ 
અન્ય શરતો મુજબ ટાટા મોટસડ લી.િે. પ્રથમ ફેઝમાં દર વર્ે 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ મિત્તમ ઉત્પાદિ કરવાિંુ િતું, તો 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલી િેિો 
કારિંુ ઉત્પાદિ થયેલ િે, અિે  

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરત િં.૧૨માં 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરી શકે તેવો પ્લાન્ટ 
િાખવાિી જોગવાઈ િે. તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે વર્ડમાં અિુક્રમે ૧૪૪૬ અિે ૬૧૩ િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયંુ. 
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 (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય, તો ઉક્ત 

વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કંપિી સામે શું પગલા લીધા?  

  (૨) િિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય તો પગલા લેવા 

બાબતે ઠરાવમાં કોઈ જોગવાઈ િ િોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી.  

--------- 

૮૫ 
સનાથલમાાં ઔડાની હદમાાં ગેરિાયદેસર દબાણની ફકરયાદ 

* ૧૮૪૭૪ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (વવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
વજલ્લાિા સાણંદ તાલુકાિા સિાથલમાં અમદાવાદ શિેરી 

વવકાસ સત્તા મંડળિી િદમાં ગેરકાયદેસર દબાણ અિે 
વબિખેતી, િેતુફેર કયાડ વગર જમીિિો ઉપયોગ કરતા િોવા 
બાબતિી કેટલી ફહરયાદો સરકારિે િેલ્લા એક વર્ડમાં મળી, 

  (૧) અમદાવાદ શિેરી વવકાસ સત્તામંડળિી કનેરીિે બે 
રજુઆત મળેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત મળેલ ફહરયાદો અન્વયે શી કાયડવાિી કરવામાં 
આવી, અિે  

  (૨) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૩૬ િેઠળ વબિઅવધકૃત 
બાંધકામ દૂર કરવા અમદાવાદ શિેરી વવકાસ સત્તામંડળે િોટીસ 
પાઠવેલ િે. 

 (૩) િેતુફેર કયાડ વસવાય ગેરકાયદેસર જમીિિો ઉપયોગ 
થતો િોય તો જવાબદારો સામે શા પગલાં લીધા? 

  (૩) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૩૬ િેઠળ વબિઅવધકૃત 
બાંધકામ દૂર કરવા અમદાવાદ શિેરી વવકાસ સત્તામંડળે િોટીસ 

પાઠવેલ િે. 
--------- 

૮૬ 
િડોદરા શહેરની નગર રચના યોજનાઓમાાં એફ.એસ.આઇ. િધારિા બાબત 

* ૧૮૫૮૧ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ધ ગુજરાત ટાઉિ 
પ્લાિીંગ એન્ડ અબડિ ડેવલોપમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૭૬ િી કલમ 
૨૯-૧ િેઠળ વડોદરા શિેરિી જુદી જુદી િગર રનિા 
યોજિાઓમાં એફ.એસ.આઇ. વધારી વધુ માળ બાંધવા માટે 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો આવી,  

  (૧) ૦૧  

 (૨) તે પૈકી વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો મંજૂર કરવામાં 
આવી, 

  (૨) ૦૧  

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી દરખાસ્તો કેટલા સમયથી 
પડતર િે, અિે  

  (૩) શૂન્ય  

 (૪)પડતર રિેવાિા કારણો શા િે?   (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
--------- 

૮૭ 
આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૪૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
વડોદરા વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૧૨૭ (એકસો સત્તાવીસ)  
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 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 

કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૧૨૭-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૧૧૯-કેમેરા 

કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૦૮-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?    (૩) ૦૮-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે.  

--------- 

૮૮ 
સુરત વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૨૦ શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સુરત વજલ્લામાં 
પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા સુરત ીલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૫,૪૧,૦૦૦ થી વધુ 
ઘરોમાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી કામગીરી 
િાથ ધરેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ સુરત વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા સુરત  
વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા સુરત શિેર, નોયાડસી, કામરેજ, 

માંડવી, માંગરોળ, ઓલપાડ, પલસાણા તથા બારડોલી 
તાલુકાઓિે આવલી લીધેલ િે. 

--------- 

૮૯ 
જૂનાગિ વજલ્લામાાં સીસીટીિી લગાડિા આયોજન 

* ૧૬૭૫૬ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં જૂિાગઢ વજલ્લા અિે અમરેલી વજલ્લામાં  કાયદો અિે 
વ્યવસ્થા જાળવવા સીસીટીવી લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકારિંુ 
કોઇ આયોજિ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા કેમેરા લગાવવામાં 
આવેલ િે? 

  (૨) સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અંતગડત  
તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં જુિાગઢ 
વજલ્લામાં કુલ ૨૩૪ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ કુલ ૨૪૫ કેમેરાઓ અિે તે જ રીતે તા. ૩૦-૦૪-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં અમરેલી વજલ્લામાં કુલ 
૨૦૯ કેમેરાઓ સહિત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
૨૧૫ કેમેરાઓ લગાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૯૦ 
જૂનાગિ અને અમરેલી વજલ્લામાાં સીસીટીિી લગાડિા આયોજન 

* ૧૬૭૫૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ જૂિાગઢ વજલ્લા 
અિે અમરેલી વજલ્લામાં  કાયદો અિે વ્યવસ્થા જાળવવા 
સીસીટીવી લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકારિંુ કોઇ આયોજિ િે કે 
કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 
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 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા 

કેમેરા લગાવવામાં આવેલ િે? 

  (૨) સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અંતગડત  

તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં જુિાગઢ 
વજલ્લામાં કુલ ૨૩૪ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ ૨૪૫ કેમેરાઓ અિે તે જ રીતે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ 
િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં અમરેલી વજલ્લામાં કુલ ૨૦૯ 
કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ૨૧૫ 
કેમેરાઓ લગાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૯૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૭૯૫ શ્રી િરશનભાઇ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પંનમિાલ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા પંનમિાલ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૧૨ સીએિી 
સ્ટેશિો કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ પંનમિાલ વજલ્લામાં સીએિી 
સ્ટેશિો દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
પંનમિાલ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા ગોધરા, િાલોલ, 
કાલોલ તથા ઘોઘંબા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૯૨ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૪૯૯ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાિેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ મોરબી અિે 
રાજકોટ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૧૦૬ (એકસો િ)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૧૦૬-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૧૦૫-
કેમેરા કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૦૧-
બંધ કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં 
આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?    (૩) ૦૧-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૯૩ 
ડી.િાય.એસ.પી. (એટર ોસીટી)ની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૧૮૫૦૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યિા કયા 
વજલ્લામાં ડી.વાય.એસ.પી. (એટર ોસીટી)િી જગ્યાઓ કેટલા 
સમયથી ખાલી િે, અિે  

  (૧) ખાલી જગ્યાઓિી વવગત 
ક્રમ જગ્યાનુાં નામ ક્યારથી ખાલી છે? 
૧ િાયબ પોલીસ અવધક્ષક, એસ.સી/ 

એસ.ટી. સલે, ખેડા 
તા.૦૧-૦૪-૧૯ 

૨ િાયબ પોલીસ અવધક્ષક, એસ.સી/ 
એસ.ટી. સલે, વડોદરા ગ્રામ્ય 

તા.૦૧-૦૪-૧૯ 

૩ િાયબ પોલીસ અવધક્ષક, એસ.સી/ 
એસ.ટી. સલે, મોરબી 

તા.૦૪-૦૩-૧૯ 
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 (૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ સરકાર દ્વારા ક્યાં સુધીમાં 

ભરવાિંુ આયોજિ િે?  

  (૨) વિીવટી અિુકૂળતા મુજબ આ જગ્યાઓ ભરવામાં 

આવશે.  
--------- 

૯૪ 
અમદાિાદ શહેરની ટીપી-૨૦૪નો માંજૂર થયેલ ડર ાફ્ટ 

* ૧૮૪૬૯ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાંધીિગર-ઉત્તર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
શિેરિી ટાઉિ પ્લાિીંગ સ્કીમ-૨૦૪ (ટીપી-૨૦૪)િી ડર ાફ્ટ 
ક્યારે મંજૂર કરવામાં આવેલ, 

  (૧) તા.૨૮-૦૯-૨૦૧૨.  

 (૨) ડર ાફ્ટ ટીપી મંજૂર કયાડ બાદ કાયદા મુજબ કેટલા 
સમયમાં ફાઇિલ ટીપી કરવાિી િોય િે,   

  (૨) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૫૧િી જોગવાઇઓ મુજબ ૧૨ 
માસિી સમય મયાડદા િે. સદર અવધવિયમિી સદર કલમિા 
પરંતુકિી જોગવાઇઓથી રાજ્ય સરકાર વખતો વખત સમય 
મયાડદા વધારી શકે િે. 

 (૩) કાયદા મુજબ સમય મયાડદામાં ફાઇિલ ટીપી િ થઇ 
િોય તો તેિા કારણો શા િે, અિે 

  (૩) પ્રસ્તુત યોજિા ૧૦૯૬૨૪૪૬ નો.મી. જટેલુ વવશાળ 
કે્ષત્રફળ ધરાવતી યોજિા િોઇ, જમેાં ૧૦૭૬ જટેલા પ્રમાણમાં 
મુળખંડોિો સમાવેશ થયેલ િોઇ, ૫૩૬૯ જટેલા જમીિ માવલકો 
અિે હિત ધરાવતી વ્યવક્તઓ તરફથી મળેલ વાંધા સુનિોિે 
ન્યાય મળે તે રીતે સુિાવણી કરવાિી િોવાથી. 

 (૪) ક્યાં સુધીમાં ફાઇિલ ટીપી કરવામાં આવશે?   (૪) ધારાકીય જોગવાઇ મુજબિી કાયડવાિી પૂણડ થયેથી. 
--------- 

૯૫ 
ભાિનગર વજલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાાં સફાઇ િામદારોના મોત બદલ િળતર 

* ૧૮૫૪૩ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િામદાર સુવપ્રમ કોટે સફાઇ કમડનારી આંદોલિ વવ. 
યુવિયિ ઓફ ઇવન્ડયા, રીટ પીટીશિ (સીવીલ) 

િં-૫૮૩/૨૦૦૩િા કેસમાં ગટર સફાઇ માટે ઉતારવામાં 
આવતા સફાઇ કામદારોિા થઈ રિેલા મોતિા વળતર બદલ 
રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવા આદેશ આપેલ િે તે િકીકતથી 
સરકાર વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧) િા, ી.  

 (૨) જો િા, તો ભાવિગર વજલ્લાિા શિેરી વવસ્તારમાં 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મૃત્યુ પામેલ કેટલા સફાઇ 
કમડનારીઓિા વકસ્સામાં રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવામાં 
બાકી િે,  

  (૨) ૦૧ કેસમાં નૂકવવામાં આવેલ િે. 
  ૦૨ કેસમાં નૂકવવાિંુ બાકી િે.  

 (૩) આ વળતર બાકી રિેવાિા શા કારણો િે, અિે    (૩) બાકી ૦૨ કેસ પૈકી, 

  એક કેસમાં સીધી લીટીિા વારસદાર િ મળવાિે 

 કારણે અિે બીજા કેસમાં વારસદાર વળતર મેળવવા િ 
 માંગતા િોવાિંુ સોગંદિામુ કરેલ િે. 

 (૪) બાકી રિેલ તમામ વળતર ક્યાં સુધીમાં નૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  

--------- 
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૯૬ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૫૮ શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ખેડા અિે 
પંનમિાલ વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારુ 
કેટલી માંગણીઓ/ અરીઓ મળી, 

  (૧)  
િષમ મળેલ માગાંણીઓ/અરજીઓ 

ખેડા પાંચમહાલ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

તા. ૦૧-૦૬-૧૭ 

થી ૩૧-૦૫-૧૮ 
૨૪ ૦૮ ૨૫ ૨૧ 

તા. ૦૧-૦૬-૧૮ 

થી ૩૧-૦૫-૧૯ 
૨૯ ૦૯ ૧૦ ૨૦ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં ઉક્ત વજલ્લાવાર 
કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે 
આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

ખેડા પાંચમહાલ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૨૨ ૦૮ ૧૮ ૦૯  
 (૩) ઉક્ત સ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 
િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

ખેડા ૦૮ ૦૦ 

પંનમિાલ ૦૭ ૦૧  
--------- 

૯૭ 
સુરત શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૭૧ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધિા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ સુરત શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ સુરત શિેર માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂ.૬૫.૦૪ કરોડ અિે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૭૨.૧૨ કરોડ, આમ કુલ રૂ.૧૩૭.૧૬ 
કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે.  

 (૨) સુરત શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર કરવામાં 
આવેલ િે, અિે  

  (૨) સુરત શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૫૦ કામો 
મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૫૦ કામો પૈકી ૩૭ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૧૩ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે. 

--------- 

૯૮ 
અમદાિાદ શહેરની નગર રચના યોજનામાાં એફ.એસ.આઇ. િધારિાની દરખાસ્તો 

* ૧૮૪૬૩ શ્રી અવિનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ધ ગુજરાત ટાઉિ 
પ્લાિીંગ એન્ડ અબડિ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૭૬િી કલમ 
૨૯-૧ િેઠળ અમદાવાદ શિેરિી જુદી જુદી િગર રનિા 
યોજિાઓમાં એફ.એસ.આઇ. વધારી વધુ માળ બાંધવા માટે 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો આવી,  

  (૧) ત્રણ (૩) 
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 (૨) તે પૈકી વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો મંજૂર કરવામાં 

આવી, 

  (૨) વર્ડેઃ ૨૦૧૭ -૦૩ 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી દરખાસ્તો કેટલા સમયથી 
પડતર િે, અિે  

  (૩) શૂન્ય  

 (૪) પડતર રિેવાિા કારણો શા િે?   (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
--------- 

૯૯ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ અાંતગમત ભાિનગર વજલ્લાના ધાવમમિ સ્થળો 

* ૧૬૭૪૮ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ભાવિગર વજલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં 
આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો તેિી વવગતો શી િે ?   (૨) સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ભાવિગર વજલ્લાિા પાલીતાણા ધાવમડક સ્થળિે આવરી 
લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૦૦ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં સીસીટીિી લગાડિા આયોજન 

* ૧૬૭૫૫ શ્રી અજુમનવસાંહ ચૌહાણ (મિેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લા 
અિે ખેડા વજલ્લામાં કાયદો અિે વ્યવસ્થા જાળવવા સીસીટીવી 
લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકરિંુ કોઇ આયોજિ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા,ી  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા કેમેરા લગાવવામાં 
આવેલ િે?  

  (૨) સેઇફ એન્ડ સીક્યોર પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લા ખાતે કુલ 
૧૫૬ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ 
૧૫૭ કેમેરાઓ, તે જ રીતે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
ખેડા વજલ્લા ખાતે કુલ ૨૩૯ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ ૨૪૨ કેમેરાઓ લગાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૦૧ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૩૭ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમરેલી અિે 
ભાવિગર વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્યક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક -૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 
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 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 

આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

અમરેલી ૧૧૩ ૮૬ 

ભાવિગર ૨૫૮ ૨૪૮  

પત્રિ -૧  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

અમરેલી  ૭૩ ૦ ૨ ૩ 

ભાવિગર ૧૯૮ ૪ ૫ ૫ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

અમરેલી  ૭૭ ૦ ૧ ૬ 

ભાવિગર ૨૨૩ ૪ ૫ ૬ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

અમરેલી  ૬૪ ૫૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫ ૩ 

ભાવિગર ૧૮૩ ૧૮૫ ૧ ૫ ૭ ૪ ૪ ૫ 

--------- 
૧૦૨ 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં હોટલ લાયસન્સ પરિાના માટે અરજીઓ 
* ૧૫૫૭૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં િોટલ લાયસન્સિા િવા પરવાિા મેળવવા 

માટે કેટલી અરીઓ મળી, 

  (૧) િવા પરવાિા મેળવવા ૪૩ અરીઓ મળેલ િે. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા િવા પરવાિા આપવામાં આવ્યા,   (૨) તે પૈકી ૨૪- િવા પરવાિા આપવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત પૈકી કેટલા િોટલોિા પરવાિા તાલુકાવાર 
રીન્યુ કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૩) ગાંધીિગરમાં ૬, દિેગામમાં ૧, કલોલમાં ૨, 
માણસામાં ૧-એમ કુલ ૧૦ િોટલોિા પરવાિા રીન્યુ કરવામાં 
આવ્યા, 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ પરવાિા રીન્યુ કયાડ વસવાય તથા 
િવા પરવાિા મેળવ્યા વસવાય નાલતી િોટલો સામે સરકારે શી 
કાયડવાિી કરી? 

  (૪) પરવાિા વસવાયિી િોટલોિી માહિતી ‘‘શૂન્ય’’ િે 
તેથી કાયડવાિીિો પ્રશ્ર્ન રિેતો િથી. 

--------- 

૧૦૩ 
રાજ્યમાાં િ અને ડ પ્રિારની નગરપાવલિાઓમાાં ટાઉન પ્લાનીંગ યોજના 

* ૧૮૫૩૯ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં આવેલી 
ક અિે ડ પ્રકારિી િગરપાવલકાઓમાં ટાઉિ પ્લાિીંગ 
યોજિાઓ અમલમાં િે કેમ, 

  (૧) િા 
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 (૨) જો િા, તો ઉક્ત િગરપાવલકાઓમાં ટાઉિ 

પ્લાિીંગ સ્કીમો અમલ િ કરવાિા કારણો શા િે, અિે 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) ટાઉિ પ્લાિીંગ સ્કીમો િ િોવાથી આડેધડ થતા ં
બાંધકામ ભવવષ્યમાં િડતરરૂપ િ થાય તે માટે શા પગલાં 
લેવામાં આવેલ િે? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૦૪ 
રાજિોટ વજલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાાં સફાઇ િામદારોના મોત બદલ િળતર 

* ૧૮૪૯૮ શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િામદાર સુવપ્રમકોટે સફાઇ કમડનારી આંદોલિ વવ. 
યુવિયિ ઓફ ઇવન્ડયા રીટ પીટીશિ (સીવીલ) 
િં-૫૮૩/૨૦૦૩િા કેસમાં ગટર સફાઇ માટે ઉતારવામાં 
આવતા સફાઇ કામદારોિા થઈ રિેલા મોતિા વળતર બદલ 
રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવા આદેશ આપેલ િે તે િકીકતથી 
સરકાર વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧) િા,ી  

 (૨) જો િા, તો રાજકોટ વજલ્લાિા શિેરી વવસ્તારમાં 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મૃત્યુ પામેલ કેટલા સફાઇ 
કમડનારીઓિા વકસ્સામાં રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવામાં 
આવ્યંુ અિે કેટલા વકસ્સામાં નૂકવવાિંુ બાકી િે, અિે  

  (૨) આવો કોઇ બિાવ બિેલ િથી.  

 (૩) આ વળતર બાકી રિેવાિા શા કારણો િે, અિે    (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  
 (૪) બાકી રિેલ તમામ વળતર ક્યાં સુધીમાં નૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  

--------- 

૧૦૫ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ અાંતગમત પાંચમહાલ વજલ્લાના ધાવમમિ સ્થળો 

* ૧૬૭૫૧ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત પંનમિાલ વજલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં 
આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો તેિી વવગતો શી િે ?   (૨) સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત પંનમિાલ વજલ્લાિા પાવાગઢ ધાવમડક સ્થળિે આવરી 
લેવામાં આવેલ િે 

--------- 

૧૦૬ 
ગાાંધીનગર ખાતે વશિગાંગા કરયલ એસ્ટેટ હોલ્ડસમ પ્રા. વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી  

* ૧૮૫૫૩ શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. વશવગંગા 
હરયલ એસ્ટેટ િોલ્ડસડ પ્રા.વલ.િે સરગાસણ, વજ.ગાંધીિગર 
ખાતે આઇ.ટી/ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા. ૦૨-૦૭-૨૦૦૮િા 
િોટીહફકેશિથી મે. વશવગંગા હરયલ એસ્ટેટ િોલ્ડસડ પ્રા.વલ.િે 
સરગાસણ, વજ.ગાંધીિગર ખાતેિા આઇ.ટી. 
/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝિે િોહટફાઈડ કરવામાં આવેલ િતો. 
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 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી / આઇ.ટી.ઇ.એસ.સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ઉક્ત આઇ.ટી./ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ ૩૭.૫૬ 

િેક્ટર વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િતો. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી/ આઇ.ટી.ઇ.એસ સેઝ 
પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ડેવલપરિી અરી અન્વયે ભારતર સરકારશ્રીિા 
વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા સદર 
સેઝિે ડી-િોહટફાય કરવાિી પ્રહક્રયા કાયડવાિી િેઠળ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી / આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) સેઝિે ડી-િોહટફાય કરવાિી પ્રહક્રયા ભારત 
સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલયિા વાવણજ્ય 
વવભાગ કક્ષાએ કાયડવાિી િેઠળ િે. 

--------- 

૧૦૭ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૭૯૪ શ્રી રમણભાઇ પટેલ (વવજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પંનમિાલ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા પંનમિાલ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૧૨ સીએિી 
સ્ટેશિો કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ પંનમિાલ વજલ્લામાં સીએિી 
સ્ટેશિો દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
પંનમિાલ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા ગોધરા, િાલોલ, 
કાલોલ તથા ઘોઘંબા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૦૮ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ હેઠળ િચ્છ અને નમમદા વજલ્લામાાં સીસીટીિી નેટિિમ  

* ૧૬૭૪૬ શ્રી મધુભાઇ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સાસગુજ (સેઇફ 
એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ િેઠળ કછિ વજલ્લા અિે િમડદા 
વજલ્લામાં સીસીટીવી િેટવકડ  કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે કે 
કેમ, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા કેમેરા 
કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે?  

  (૨) 
  (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં કછિ વજલ્લામાં ગાંધીધામ ખાતે કુલ ૧૯૭ કેમેરાઓ 
સહિત તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૨૨૬ કેમેરાઓ, 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં ભુજ ખાતે કુલ ૧૬૫ કેમેરાઓ સહિત  
તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૧૭૩ કેમેરાઓ, 

  (૩) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં િમડદા વજલ્લા ખાતે કુલ ૪૭ કેમેરાઓ સહિત  
તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૫૯ કેમેરાઓ, કાયાડવન્વત 
કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૧૦૯ 
જામનગર અને સુરત વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૦૯ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ જામિગર અિે 
સુરત વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્યક્રી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક -૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

જામિગર ૨૧૧ ૧૨૯ 

સુરત શિેર ૧૧૭૩ ૧૯૪૩ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૫૧ ૨૫૧  

પત્રિ -૧  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

જામિગર ૧૪૬ ૯ ૪ ૩ 

સુરત શિેર ૧૨૨૪ ૪૨ ૧૩૭ ૧૫ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૪૬ ૩ ૨૨ ૧૮ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

જામિગર ૧૧૬ ૫ ૦ ૪ 

સુરત શિેર ૧૧૬૨ ૨૧ ૭૨ ૧૧ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૫૧ ૩ ૨૪ ૯ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

જામિગર ૧૩૯ ૧૨૫ ૯ ૯ ૨ ૨ ૧ ૨ 

સુરત શિેર ૬૭૬ ૬૧૮ ૧૯ ૨૩ ૩૮ ૩૧ ૪ ૪ 

સુરત ગ્રામ્ય ૮૭ ૯૧ ૧ ૦ ૧૧ ૨૦ ૧૦ ૧૧ 
--------- 
૧૧૦ 

ગાાંધીનગર ખાતે ટાટા િન્સલ્ટન્સી સવિમસીઝ વલ.ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજુરી 
* ૧૮૪૮૯ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ટાટા 
કન્સલ્ટન્સી સવવડસીઝ વલ.િે ઇન્ફોવસટી પાસે, ગાંધીિગર ખાતે 
આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય વવભાગિા વીવણજ્ય 
અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલય (એસ.ઇ.ઝડે. સેક્શિ) દ્વારા તા. ૧૭-
૧૨-૨૦૦૭િા રોજ ટાટા કન્સલ્ટન્સી સવવડસીઝ વલ.િે 
ઇન્ફોવસટી પાસે, ગાંધીિગર ખાતે આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. 
સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી િે. 
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 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ.સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ઉક્ત આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  

૧૦.૩૧૭ િેક્ટર વવસ્તારમાં વિમાડણ પામેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આઇ.ટી.ઇ.એસ સેઝ પાકડ  કયા 
તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કાયડરત 
િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કાયડરત 
િે. 

--------- 

૧૧૧ 
માલિેરના ઉપયોગથી સાયબર ક્રાઈમના ઉિેલ માટે સિલત 

* ૧૮૭૯૩ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં માલવેરિા ઉપયોગથી 
આનરવામાં આવતા સાયબર ક્રાઈમિા ઉકેલ માટે કોઈ સવલત 
ઉપલબ્જધ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં આ લેબોરેટરીમાં કેવા પ્રકારિા માલવેરિા ઉપયોગથી 
આનરવામાં આવતા સાયબર ક્રાઈમિા ઉકેલ લાવવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજ્યિી ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં વવવવધ પ્રકારિા 
માલવેર જવેા કે વોમડસ, રેન્સમવરે, લોીકલ બોમ્બ, રૂટ વકટ, 
બેકડોર, વકલોગર, વાઈરસ વગેરે દ્વારા આનરેલ સાયબર 
ક્રાઈમિો ઉકેલ લાવવામાં આવેલ િે.  

--------- 
૧૧૨ 

રાજિોટ મધ્યસ્થ જલેમાાં િેદીઓને અપાતી િાયદાિીય સલાહ 
* ૧૬૭૨૯ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજકોટ વજલ્લામાં આવેલ રાજકોટ મધ્યસ્થ જલેમાં કેદીઓિે 
કાયદાકીય સલાિ અિે સિાય આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો કુલ કેટલા કેદીઓિે કાયદાકીય સલાિ 
અિે સિાય આપવામાં આવે િે? 

  (૨)  

ક્રમ િાયદાિીય સલાહ િાયદાિીય સહાય 

૧ ૧૧૫૭ ૪૬  
--------- 

૧૧૩ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૪૭૭ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
શિેર અિે વજલ્લામાં સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે કેટલા 
િાગહરકો િવથયાર પરવાિા ધરાવે િે, 

  (૧) 
િષમ હવથયાર પરિાના ધરાિતા નાગકરિો 

અમદાિાદ શહેર અમદાિાદ વજલ્લો 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

તા-૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ 

૫૧૦૪ - ૯૫૪ ૧૦૯૩ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, 

શિેર-વજલ્લાવાર કેટલા પરવાિા િવા આપવામાં આવ્યા અિે 
કેટલા પરવાિા રીન્યુ કરવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  

િષમ નિા આપિામાાં આિેલ તથા રીન્યુ િરેલ પરિાના 

અમદાિાદ શહેર અમદાિાદ વજલ્લો 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

 નિા રીન્યુ નિા રીન્યુ નિા રીન્યુ નિા રીન્યુ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૯૨ ૯૮૦ - - ૩૦ ૦ ૨૪ ૦ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  

૩૧-૦૫-૧૯ 

૮૫ ૭૪૦ - - ૨૧ ૩૦ ૧૪ ૨૪ 

 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં અમદાવાદ શિેર 
અિે વજલ્લામાં ક્યા પ્રકારિા કેટલા પરવાિાઓ રદ કરવામાં 
આવ્યા? 

  (૩)  

વજલ્લા રદ િરેલ પરિાના 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

અમદાવાદ શિેર ૮૬ - 

અમદાવાદ વજલ્લો ૧૬ ૭૦  

--------- 

૧૧૪ 
નિલી ચલણી નોટોને લગતા િેસોનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૬૪૫ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા િકલી નલણી િોટોિે લગતા કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવત િેલ્લા 
બે વર્ડમાં રાજ્યમાં કેટલા કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવત િેલ્લા બે વર્ડમાં 
િકલી નલણી િોટોિે લગતા કુલ-૭૨ કેસોિા ૬૩૮૫ 
િમૂિાઓિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૧૫ 
વજલ્લા મુખ્ય મથિો તથા ધાવમમિ સ્થળો માટે સીસીટીિી લગાિિા અાંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

* ૧૬૭૧૪ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (વવસિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યિા વજલ્લા મુખ્ય મથકો તથા 
ધાવમડક સ્થળો માટે સીસીટીવી લગાવવા અંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 
અમલમાં મૂકેલ િે તે િકીકત સાની િે, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો આ પ્રોજકે્ટિી વવગતો શી િે?    (૨) રાજ્યમાં કાયદો અિે વ્યવસ્થાિે સુદ્રઢ કરવા અિે 
બિતા ગુન્િાઓ રોકવા અિે બિેલ ગુન્િાઓિું વૈજ્ઞાવિક ઢબે 
ડીટેક્શિ કરવા તેમજ ટર ાહફક વિયમિ પર સીસીટીવીિા 
માધ્યમથી દેખરેખ અિે વિયંત્રણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
અંદાીત રૂવપયા ૩૨૯.૧૯ કરોડિા ખને અગત્યિો સેફ એન્ડ 

સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકે્ટ અમલમાં મૂકેલ િે અિે આ પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત રાજ્યિા ૩૪ વજલ્લા મથકો, ૬ ધાવમડક સ્થળો તેમજ 
સ્ટેછયુ ઓફ યુવિટી (કેવડીયા કોલોિી)િે આવરી લેવાયેલ િે. 

--------- 
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૧૧૬ 
િચ્છ વજલ્લાની નગરપાવલિાને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૭૭૭ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ગાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કછિ વજલ્લાિી િગરપાવલકાઓિે સ્વવણડમ જયંતી 
મુખ્ય મંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત આંતર માળખાકીય 
સુવવધાિા ઘટક િેઠળ િાણાકીય વર્ડ ૨૦૧૭-૧૮ અિે 
૨૦૧૮-૧૯માં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ િે, 

  (૧) કછિ વજલ્લાિી િગરપાવલકાઓિે સ્વવણડમ જયંતી 
મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત આંતર માળખાકીય 
સુવવધાિા ઘટક િેઠળ િાણાકીય વર્ડ ૨૦૧૭-૧૮ અિે 
૨૦૧૮-૧૯માં િીને જણાવ્યા મુજબ કુલ રૂ.૫૪.૨૧ કરોડિી 
ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે. 

(રૂ. કરોડમાં) 

િષમ ૨૦૧૭-૧૮ િષમ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ ફાળિેલ રિમ 

૨૬.૧૧ ૨૮.૧૦ ૫૪.૨૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી રકમ નૂકવવામાં આવેલ િે,   (૨)                (રૂ. કરોડમાં) 

િષમ ૨૦૧૭-
૧૮માાં ચૂિિેલ 

રિમ 

િષમ ૨૦૧૮-
૧૯માાં ચૂિિેલ 

રિમ 

િુલ ચૂિિેલ રિમ 

૨૪.૯૪ ૨૧.૬૬ ૪૬.૬૦  
 (૩) તે પરત્વે કેટલા કામો મંજુર થયેલ િે, અિે   (૩) તે પરત્વે કુલ-૫૭૧ કામો મંજુર થયેલ િે. 
 (૪) ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલા કામો પૂણડ થયેલ 
િે, 

  (૪) ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કુલ-૪૨૯ કામો પૂણડ 
થયેલ િે. 

--------- 

૧૧૭ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૧૩ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાંધીિગર-દવક્ષણ) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગાંધીિગર 
વજલ્લામાં પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા ગાંધીિગર વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૬૫,૦૦૦થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઈપલાઈિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 

આવેલ િે.  
 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગાંધીિગર વજલ્લામાં 
ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા ગાંધીિગર  શિેરિે 
આવરી લીધેલ િે.  

--------- 

૧૧૮ 
બનાસિાાંઠા અને અિલ્લી વજલ્લામાાં આકદજાવત તાલુિાઓમાાં ઉદ્યોગો 

* ૧૮૪૪૮ શ્રી િાાંવતભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
બિાસકાંઠા અિે અરવલ્લી વજલ્લાિા ક્યા ક્યા આહદજાવત 
તાલુકાઓમાં કેટલા ઉદ્યોગો સ્થાપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૧) અિે (૨) બિાસકાંઠા વજલ્લાિા અમીરગઢ તાલુકામાં 
૩ અિે દાંતા તાલુકામાં ૬ જ્યારે અરવલ્લી વજલ્લાિા મેઘરજમાં ૫ 
અિે વભલોડામાં ૧૪ પ્રોત્સાિિ મેળવતા એકમો સ્થાપવામાં 
આવ્યા જ ેતમામ ઉત્પાદિમાં આવી ગયા િે.  (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા ઉદ્યોગો ઉત્પાદિમાં 

આવ્યા િે ? 
 

--------- 
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૧૧૯ 
માકહતી ખાતા દ્વારા સોવશયલ મીકડયાનો ઉપયોગ 

* ૧૮૪૮૬ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (માહિતી અિે પ્રસારણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) માહિતી ખાતા દ્વારા ફેસબુક પેજ અિે ટવીટર િેન્ડલ 
દ્વારા સોવશયલ મીહડયાિો ઉપયોગ કરવા માટે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કઈ 
એજન્સીિે કેટલી રકમ નુકવવામાં આવી, અિે 

  (૧) માહિતી ખાતા ધ્વારા ફેસબુક અિે ટવીટર િેન્ડલિા 
ઉપયોગ કરવા માટે કોઈ એજન્સી વિયુક્ત કરવામાં આવેલ 
િથી. 

 (૨) ઉક્ત એજન્સી િક્કી કરવા કઈ પધ્ધવત 
અિુસરવામાં આવી િતી ? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૨૦ 
અમૃત વમશન અાંતગમત સમાિાયેલ િામોની અાંદાવજત રિમ 

* ૧૬૭૯૦ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અટલ 
િવીિીકરણ અિે શિેરી પહરવતડિ (અમૃત) વમશિ અંતગડત 
સમાવાયેલ કામોિી અંદાવજત રકમ કેટલી િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અટલ 
િવીિીકરણ અિે શિેરી પહરવતડિ (અમૃત) વમશિ અંતગડત 
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય માટે રૂ.૪,૮૮૪.૪૨ કરોડિા 
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે.  

 (૨) આ કામો માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલી રકમિી 
ફાળવણી કરવાિી થાય િે, અિે  

  (૨) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિયત કરેલ ફંડીગ પેટિડ મુજબ 
કેન્દ્ર સરકારિા ફાળા સ્વરૂપે રૂ.૨૦૬૯.૯૬ કરોડ ફાળવવાિા 
થાય િે. 

 (૩) રાજ્ય સરકારે કેટલો ખનડ ભોગવવાિો િે?    (૩) વિયત કરેલ ફંડીગ પેટિડ મુજબ રાજ્ય સરકારે 
રૂ.૧૭૬૩.૩૨ કરોડ અિે સ્થાિીક સ્વરાજ્યિી સંસ્થાએ 
રૂ.૧૦૫૧.૧૪ કરોડ મળી કુલ રૂ.૨૮૧૪.૪૬ કરોડ ભોગવવાિા 
થાય િે 

--------- 

૧૨૧ 
જસ્ટીસ દિે િવમશનની તપાસનો અહેિાલ 

* ૧૮૪૮૦ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ કછિ વજલ્લાિા 
િલીયા ખાતે થયેલ ગુિાહિત સેક્સકાંડ અંગે રાજ્ય સરકારે 
જસ્ટીસ દવે કવમશિિી વિમણંૂક કયાડ બાદ તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ િા રોજ તપાસિી કામગીરી પૂણડ કયાડ બાદ તપાસિો 
અિેવાલ ગૃિ વવભાગિે સુપ્રત કરેલ િે તે િકીકત સાની િે, 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો કવમશિ ઓફ ઇન્કવાયરી એક્ટ-૧૯૫૨ 
અન્વયે રનાયેલ કવમશિિો એક્શિ ટેકિ સાથેિો હરપોટડ  રાજ્ય 
સરકારિે મળી ગયા બાદ િ માસમાં સભાગૃિ સમક્ષ મૂકવા 
સેક્શિ-૩(૪) િી જોગવાઇ કરવામાં આવી િે તે િકીકત 
સાની િે, અિે 

  (૨) િા, ી. 

 (૩) જો િા, તો ઉક્ત હરપોટડ  અિે એક્શિ ટેકિ હરપોટડ  
ક્યાં સુધીમાં ગૃિમાં રજૂ કરવામાં આવશે ? 

  (૩) બાબત વવનારણા િેઠળ િે. 

--------- 
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૧૨૨ 
નવલયા સેક્સિાાંડ અાંગે જસ્ટીસ દિે િવમશન 

* ૧૮૪૫૪ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ કછિ વજલ્લાિા 
િલીયા ખાતે થયેલ ગુિાહિત સેક્સકાંડ અંગે રાજ્ય સરકારે 
જસ્ટીસ દવે કવમશિિી વિમણંૂક કરી િે તે િકીકત સાની િે, 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો કવમશિિી રનિા ક્યારે કરવામાં 
આવેલ, 

  (૨) તા.૧૬-૦૩-૨૦૧૭ 

 (૩) કવમશિ રનાયા બાદ હરપોટડ  ટમડ ઓફ રેફરન્સ 
મુજબ રાજ્ય સરકારિે કઇ તારીખ સુધીમાં સુપ્રત કરવાિો િતો, 
અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

 (૪) ઉક્ત કવમશિ રનાયા બાદ મુદ્દતમાં ક્યારે કેટલી 
વખત મુદ્દતમાં વધારો કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) (૧) તા.૦૫-૦૬-૨૦૧૮ 
  (૨) તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૮, બે વખત. 

--------- 

૧૨૩ 
જુનાગિ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના 

* ૧૮૫૨૧ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ જુિાગઢ 
વજલ્લામાં કઇ કઇ િગરપાવલકામાં પ્રધાિમંત્રી આવાસ યોજિા 
અમલમાં િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ જુિાગઢ વજલ્લામાં 
નોરવાડ, બાંટવા, કેશોદ, માંગરોળ, વંથલી, વવસાવદર અિે 
માણાવદર િગરપાવલકામાં પ્રધાિમંત્રી આવાસ યોજિા 
અમલમાં િે. 

 (૨) માંગરોળ િગરપાવલકામાં પ્રધાિમંત્રી આવાસ 
યોજિા અમલમાં િથી તે િવકકત સાની િે, અિે 

  (૨) િા, ી. 

 (૩) જો િા, તો તેિા કારણો શું િે ?   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૨૪ 
નિસારી વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૨૭ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઇ (િવસારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િવસારી 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા િવસારી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર)માં ૯૬,૪૦૦ થી વધુ ઘરોમાં 

પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િવસારી વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા િવસારી 
વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ દ્વારા િવસારી, જલાલપોર, 
ગણદેવી તથા વનખલી તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 

--------- 
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૧૨૫ 
સાસગુજ પ્રોજકે્ટ અાંતગમત િેમેરા માટે મોનીટરીંગ 

* ૧૬૭૨૩ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (વિકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
સાસગુજ (સેઇફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
લગાવવામાં આવિાર કેમેરા માટે મોવિટરીંગ માટે કોઇ વ્યવસ્થા 
રાખવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં ક્યા 
પ્રકારિી વ્યવસ્થા રાખવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં 
સાસગુજ (સેઇફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ અંતગડત 

લગાવવામાં આવિાર કેમેરાિા મોવિટરીંગ માટે તમામ વજલ્લા 
ખાતે કમાન્ડ એન્ડ કન્ટર ોલ સેન્ટરિી વ્યવસ્થા રાખવામાં 
આવેલ િે. તેમજ રાજ્ય સ્તરે મોવિટરીંગ માટે રાજ્ય સ્તરિાં 
કમાન્ડ એન્ડ કન્ટર ોલ રૂમિી ગાંધીિગર ખાતે વ્યવસ્થા 
રાખવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૨૬ 
દાહોદ વજલ્લામાાં જાહેર િરેલ ભાગેડુ વ્યવક્તઓ 

* ૧૮૫૬૯ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર દાિોદ વજલ્લામાં તાલુકાવાર પોલીસ દ્વારા કેટલા 
વ્યવક્તઓિે ભાગેડુ જાિેર કરવામાં આવેલ િે, 

  (૧) એક પણ િિી. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વર્ડવાર કેટલા ભાગેડુ વ્યવક્તઓિે 
પકડવામાં આવ્યા અિે કેટલાિે પકડવાિા બાકી િે, અિે 

  (૨) અિે (૩)  
 પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) ઉક્ત પકડવાિા બાકી િોય તેવા વ્યવક્તઓિે 
પકડવા માટે ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં શી કાયડવાિી કરી? 

 

--------- 

૧૨૭ 
વનઝર અને િુિરમુાંડા તાલુિામાાં લીઝોની તપાસ 

* ૧૮૫૯૬ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વિઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અિે ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ફ્લાઇંગ સ્કવોડડ  ગાંધીિગર દ્વારા તાપી વજલ્લાિા વિઝર અિે 
કુકરમંુડા તાલુકામાં કેટલી લીઝોિી તપાસ કરવામાં આવી, 

  (૧) શૂન્ય 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા લીઝ ધારક સામે કેટલી રકમિા 
ખિીજિા કેટલા જથ્થાિી નોરી માટે દંડ કરવામાં આવ્યો, 

  (૨), (૩) અિે (૪)  
 પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) તપાસ દરમ્યાિ ક્યા પ્રકારિો કેટલો જથ્થો ક્યા 
સ્થળે સીલ કરવામાં આવ્યો, અિે 

 

 (૪) ઉક્ત કરવામાં આવેલ દંડ પેટે ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી 
રકમ વસુલવાિી બાકી િે ? 

 

--------- 
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૧૨૮ 
રાજ્યમાાં પોલીસ િોન્સ્ટેબલની સીધી ભરતી બાબત 

* ૧૮૭૯૪ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાં તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં પોલીસદળમાં િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અિે 
વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી સીધી ભરતી કરવામાં 
આવી િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં રાજ્યમાં 
પોલીસદળમાં કેટલા િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અિે કેટલા 
વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી સીધી ભરતી કરવામાં 
આવી િે ? 

  (૨) ૧૧૩૦૦ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અિે 
૧૭૦૦ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલિી સીધી ભરતી કરવામાં 
આવી િે. 

--------- 

૧૨૯ 
ખેડા વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૦૩ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લામાં 
સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા ખેડા વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર) માં કુલ ૨૦ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા ખેડા 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા ખેડા, મિેમદાવાદ, મિુધા, 
િહડયાદ તથા માતર તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૩૦ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૭૯૨ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ અમરેલી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા અમરેલી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર) માં કુલ ૯ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ અમરેલી વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા અમરેલી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા અમરેલી, બાબરા, બગસરા, 
જાફરાબાદ, લાઠી તથા રાજુલા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 
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૧૩૧ 
િડાલી શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગમભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૬૬ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વડાલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા િે કેટલી રકમ  
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વડાલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૩૩૯૭.૭૮ લાખ અિે STP િા કામો માટે રૂ.૮૧૦.૨૫ લાખ 
રકમિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ મંજૂર થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા 
પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે 

આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે. 
   STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) વડાલી િગરપાવલકા માટે રૂ.૨૬૪૩.૨૯ લાખ 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો માટે ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી કામો શરૂ 
કરવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૧૩૨ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં માબમલ/ગે્રનાઈટ લીઝની તપાસ 

* ૧૮૯૫૯ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલિપુર) : ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા પ્રથમ સત્ર, ૨૦૧૮, તા.૨૮-૩-૨૦૧૮ના રોજ 
ગૃહમાાં રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ૧૦૨૯૫ (અગ્રતા ક્રમ-૨૧૯) અન્િયે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બિાસકાંઠા વજલ્લામાં માબડલ અિે ગ્રેિાઇટ 
ખવિજિા લીઝ ધારકો લીઝ વવસ્તાર બિાર ગેરકાયદેસર 
ખોદકામ િ કરે તે અંગે સરકારિા તા.૬-૮-૨૦૧૫િા 
પહરપત્રથી િદ વિશાિ જાળવવા અિે અક્ષાંશ-રેખાંશ (Co-
ordinate) દશાડવવાિી જોગવાઈિું પાલિ પહરપત્રિી 
તારીખથી ૩૧-૧-૨૦૧૮ સુધીમાં માબડલ ખવિજિી ૩૫ લીઝો 
તેમજ ગ્રિાઈટ ખવિજિી ૬ લીઝો તપાસવાિી બાકી િતી તે 
િકીકતથી સરકાર વાકેફ િે કે કેમ, અિે  

  (૧) િા,ી.  

 (૨) ઉક્ત તમામ લીઝ ધારકો પાસે ઉક્ત જોગવાઈિું 
પાલિ કરાવવા શી કાયડવાિી કરવામાં આવી?  

  (૨)  

 તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૮ િા રોજ વજલ્લા ભુસ્તરશાસ્ત્રીશ્રી, 
બિાસકાંઠા દ્વારા લીઝ ધારકોિી મીટીંગિંુ આયોજિ 
કરીિે તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૫િા પહરપત્રિી િકલ 
રૂબરૂમાં આપી તેિી અમલવારી કરવા જણાવવામાં 
આવેલ િે. 

 વજલ્લા ભુસ્તરશાસ્ત્રીશ્રીિી કનેરી, િાયબ 
વિસંરક્ષકશ્રીિી કનેરી, ડી.આઈ.એલ.આર.શ્રીિી 
કનેરી દ્વારા તા.૦૫-૦૪-૨૦૧૯ થી તા.૧૮-૦૪-
૨૦૧૯ દરવમયાિ માબડલ તથા ગ્રેિાઈટ ખવિજિી 
લીઝોિા વવસ્તારોમાં અક્ષાંશ-રેખાંશ સહિતિી સ્થળ 
વસ્થવતિી નકાસણી સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી િે. 

--------- 
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૧૩૩ 
રાજિોટ શહેરની નગર રચના યોજનામાાં એફ.એસ.આઇ. િધારિાની દરખાસ્તો 

* ૧૮૫૦૪ શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ધ ગુજરાત ટાઉિ 
પ્લાિીંગ એન્ડ અબડિ ડેવલપમેન્ટ એક્ટ, ૧૯૭૬િી કલમ 
૨૯-૧ િેઠળ રાજકોટ શિેરિી જુદી જુદી િગર રનિા 
યોજિાઓમાં એફ.એસ.આઇ. વધારી વધુ માળ બાંધવા માટે 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો આવી,  

  (૧) એક 

 

 (૨) તે પૈકી વર્ડવાર કેટલી દરખાસ્તો મંજૂર કરવામાં 
આવી, 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી દરખાસ્તો કેટલા સમયથી 
પડતર િે, અિે  

  (૩) એક, તા.૧૪-૦૩-૨૦૧૮થી.  

 (૪) પડતર રિેવાિા કારણો શા િે?   (૪) વવનારણાધીિ િે. 
--------- 
૧૩૪ 

નિસારી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૧૮ શ્રી અરવિાંદભાઇ રાણા (સુરત-પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા િવસારી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૧૯ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત કરવીમાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િવસારી વજલ્લામાં સીએિી 
સ્ટેશિો દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા િવસારી, જલાલપોર, 
ગણદેવી તથા વનખલી તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૩૫ 
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ખવનજ ચોરીની ફકરયાદો 

* ૧૮૪૯૨ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (નોટીલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર સુરેન્દ્રિગર અિે રાજકોટ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર 
ખવિજનોરી અંગેિી કેટલી ફહરયાદો મળી,   

  (૧)  

સમયગાળો વજલ્લો ફરીયાદની સાંખ્યા 

તા.૧-૬-૧૭ થી 

તા.૩૧-૫-૧૮ 

સુરેન્દ્રિગર ૮૦ 

રાજકોટ ૪૦ 

તા.૧-૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૧૯ 

સુરેન્દ્રિગર ૧૨૮ 

રાજકોટ ૮૩ 
 

 (૨) ઉક્ત મળેલ ફહરયાદો અન્વયે કેટલા વકસ્સામાં 
સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી,  

  (૨) ઉક્ત મળેલ કુલ ૩૩૧ ફહરયાદો પૈકી ૩૦૦ ફહરયાદો 
માં સ્થળ તમામ કરવામાં આવી. 
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 (૩) ઉક્ત સ્થળ તપાસ દરમ્યાિ કેટલી રકમિી કયા 

પ્રકારિી ખવિજ નોરી સામે આવી, અિે  

  (૩)  

પ્રિાર રિમ રૂ.લાખમાાં  

ખિિ ૧૨૬૩.૮૬ 

વિિ ૮૩.૫૭ 

સંગ્રિ ૮૮.૦૩  
 (૪) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શા પગલા લેવામાં 
આવ્યા? 

  (૪)  ખંડ-૩ માં દશાડવેલ ખવિજ નોરી અન્વયે જવાબદારો 
સામે િોટીસ/વસુલાત/વસુલાતિા િુકમ/પોલીસ ફરીયાદ 
વવગેરે પગલા લેવામાં આવ્યા. 

--------- 

૧૩૬ 
ખવનજની જાહેર હરાજીથી સરિારને થયેલ આિિ 

* ૧૮૮૩૪ ડૉ. અવનલ જોષીયારા (વભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત માઇિોર મીિરલ કન્સેશિ રૂલ્સ-૨૦૧૭ 
રાજ્યમાં પસાર કરવાથી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી િેલ્લા બે 
વર્ડમાં ખવિજિી જાિેર િરાીથી વર્ડવાર કેટલી આવક 
સરકારિે થઇ, અિે   

  (૧)  

સમયગાળો આિિ રૂ.લાખમાાં  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૩૪.૯૫ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૯૨૨.૨૦ 

 

 (૨) એમાં િેલ્લા બે વર્ડમાં સરકારિે બ્જલોક બિાવવા 

માટેિી જાિેરાત પાિળ કુલ કેટલો ખનડ કરવામાં આવ્યો?   

  (૨) રૂ.૫૪૯.૫૭ લાખ  

--------- 

૧૩૭ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૦૮ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા સુરેન્દ્રિગર વજલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૨૩,૫૦૦ થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 
આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર વજલ્લામાં 
ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
સુરેન્દ્રિગર વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા નોટીલા, નુડા, 
લખતર, લીંબડી, તથા વઢવાણ તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ 
િે. 

--------- 

૧૩૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૨૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વલસાડ 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ વજલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૧,૦૦,૦૦૦ થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 
આવેલ િે. 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વલસાડ વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 

દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ 

વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, 
તથા ધરમપુર તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 

--------- 

૧૩૯ 
દાહોદ અને નિસારી વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૬૭ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાિોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ દાિોદ અિે 
િવસારી વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 

સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૪૪ (નંુબાળીસ)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૪૪-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૩૩-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા ૧૧-બંધ કેમેરા 
સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?    (૩) ૦૯-કેમેરા પોલીસ સ્ટેશિ શીફ્ટ થયેલ િોઇ, તેમજ 
૦૨-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૧૪૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૬ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મિુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી.  

  રૂ. ૧૪૦૨.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ કરવામાં 
આવેલ. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 
ભાવિગર વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે ? 

  (૨) રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી સૈધ્ધાંવતક મંજૂરી આપેલ 
િે. 

--------- 

૧૪૧ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પોલીસ અવધિારી/િમમચારીઓ માટે મિાનો 

* ૧૮૬૩૦ શ્રી શૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગમાં 
અવધકારીઓ/કમડનારીઓ માટે કુલ કેટલા રિેણાંકિા મકાિોિંુ 
બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યંુ, અિે 

  (૧) અિે (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે 
વર્ડમાં િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગમાં 
અવધકારીઓ/કમડનારીઓ માટે કુલ-૨૨૭ રિેણાંકિા મકાિોિંુ 
બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યંુ, અિે 
ઉક્ત કુલ-૨૨૭ રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૫૨૫૫.૪૫ લાખિા 
પ્રોજકે્ટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ખનડ થિાર િે. 

 (૨) આ માટે ઉક્ત વસ્થવતએ કુલ કેટલી રકમિો ખનડ 
થયેલ િે? 

 

--------- 
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૧૪૨ 
પાદરા તાલુિામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોને એક્સપાન્શનની માંજૂરી ન આપિાની ફરીયાદ 

* ૧૮૫૮૦ શ્રી જશપાલવસાંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વડોદરા 
વજલ્લાિા પાદરા તાલુકામાં ઔદ્યોવગક એકમોિે એક્સપાન્શિિી 
મંજૂરી આપવામાં િ આવતી િોવાિી િકીકતથી સરકાર વાકેફ 
િે કે કેમ, અિે 

  (૧) ઔદ્યોવગક િીવત-૨૦૧૫ િેઠળ પ્રોત્સાિિ યોજિાિી 
વવસ્તૃવતકરણિી અિે ઠરાવિી શરતો પહરપૂણડ કરતા િોય તેવા 
એકમોિે મંજૂરી આપવામાં આવે િે. 

 (૨) જો િા, તો આવી મંજૂરી િ આપવાિા કારણો શુ ં
િે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૪૩ 
સુરત શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૭૦ શ્રી વિનોદભાઈ મોરકડયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ સુરત શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ સુરત શિેર માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂ.૬૫.૦૪ કરોડ અિે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૭૨.૧૨ કરોડ, આમ કુલ રૂ.૧૩૭.૧૬ 
કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે.  

 (૨) સુરત શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર કરવામાં 
આવેલ િે, અિે  

  (૨) સુરત શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૫૦ કામો 
મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૫૦ કામો પૈકી ૩૭ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૧૩ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે. 

--------- 

૧૪૪ 
સુરત અને ડાાંગ વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ િરિા બાબત 

* ૧૮૫૯૫ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગ તા.૨૭-૦૭-૨૦૦૬િા 
ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં સુરત અિે ડાંગ વજલ્લાિા ક્યા તાલુકાઓિો 
સમાવેશ થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં તત્સમયિા સુરત વજલ્લાિા ઉમરપાડા, ઉછિલ 
અિે િીઝર તાલુકાઓિો સમાવેશ થતો િતો. જ ેપૈકી ઉછિલ 
અિે િીઝર તાલુકાિો તાપી વજલ્લાિી રનિા થતાં તેમાં સમાવેશ 
થાય િે. જ્યારે ઉમરપાડા વવકાસશીલ તાલુકો સુરત વજલ્લામાં જ 
રિેલ િે. 

- સદરિુ ૩૦ અવતપિાત તાલુકાઓમાં તત્સમયિા ડાંગ 
વજલ્લાિા ડાંગ(આિવા) તાલુકાિો સમાવેશ થાય િે. 

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું 
આયોજિ કરેલ િે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે મૂળ સૂરત 
વજલ્લામાં અિે ડાંગ વજલ્લામાં તત્સમયે સમાવવષ્ટ િતા તેવા 
તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે િાણાંકીય વર્ડમાં વવકાસશીલ તાલુકા યોજિાિી 
ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ આયોજિ (વિીવટી મંજુરી) અંગેિી વવગતો 
િીને મુજબ િેેઃ- 



58 

- સુરત વજલ્લોઃ- 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 
િામોની 

સાંખ્યા 

૧ ઉમરપાડા ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૧૯૯.૧૭ ૪૩ 

-તાપી વજલ્લો (તત્સમયે સુરત વજલ્લો)- 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 
િામોની 
સાંખ્યા 

૧ ઉછિલ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૩૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૨૫ 

૨ િીઝર ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૩૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૩૬ 

- ડાાંગ વજલ્લોઃ- 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 
િામોની 
રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ ડાંગ 
(આિવા) 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૩૧ 

૨૦૧૮-

૧૯ 

૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૩૧ 

 
--------- 

૧૪૫ 
અમરેલી વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૮૫૩૧ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-૨૦૦૬િા 
ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં અમરેલી વજલ્લાિા ક્યા તાલુકાઓિો સમાવેશ 
થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ તત્સમયિા મૂળ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં અમરેલી વજલ્લાિા કોઈ તાલુકાિો 
સમાવેશ થયેલ િથી. 

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું 
આયોજિ કરેલ િે? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૪૬ 
અમરેલી વજલ્લામાાં લરફોડ ચોરીના બનાિો 

* ૧૮૫૩૫ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમરેલી વજલ્લામાં તાલુકાવાર ઘરફોડ નોરીિા કેટલા 
બિાવો/કેસો િોંધાયા, 

  (૧)  
તાલુિા તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ 

થી  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

અમરેલી ૨૮ ૨૦ 

લાઠી ૯ ૧૩ 

લીલીયા ૮ ૨ 

બગસરા ૫ ૪ 
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કુકાવાવ(વડીઆ) ૪ ૬ 

બાબરા ૫ ૧૨ 

ધારી ૨ ૨ 

સાવરકંુડલા ૩ ૨૭ 

રાજુલા ૮ ૯ 

ખાંભા ૩ ૩ 

જાફરાબાદ ૧ ૨ 
 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા કેસો ઉકેલવામાં આવ્યા 
અિે કેટલા કેસો ઉકેલવાિા બાકી િે, અિે 

  (૨)  
તાલુિા ઉિેલાયા બાિી 

અમરેલી ૨૩ ૨૫ 

લાઠી ૭ ૧૫ 

લીલીયા ૫ ૫ 

બગસરા ૨ ૭ 

કુકાવાવ(વડીઆ) ૫ ૫ 

બાબરા ૭ ૧૦ 

ધારી ૩ ૧ 

સાવરકંુડલા ૧૬ ૧૪ 

રાજુલા ૧૦ ૭ 

ખાંભા ૩ ૩ 

જાફરાબાદ ૩ ૦  
 (૩) ઉક્ત બાકી કેસો ઉકેલવા અિે ઘરફોડ નોરીિા 
બિાવો રોકવા સરકારે શાં પગલાં ભયાડ ? 

  (૩) ઘરફોડ નોરીિા ગુિાઓ બિતા અટકાવવા માટે 
વજલ્લામાં સઘિ િાઈટ પેટર ોલીંગ, મોબાઈલ પેટર ોલીંગ, કોમ્બીંગ 
િાઈટ, મોટર સાઈકલ તથા પી.સી.આર.વાિિી  ક્રોસ પેટર ોલીંગ 
રાખી અસરકારક પહરણામ મળે તે પ્રમાણેિી ઉપરી અવધકારી 

ધ્વારા સતત નેવકંગ કરી પેટર ોલીંગ અસરકારક બિાવવામાં આવે 
િે િાઈટ રાઉન્ડ દરમ્યાિ અવાર િવાર હિસ્ટર ી શીટરોિે નેક 
કરવામાં આવે િે. ભરોસાિા બાતમીદારો ધ્વારા આવા ગુિા 
કરવાવાળા ઈસમો તથા શકમંદો ઉપર વોન રાખવામાં આવે િે. 

--------- 

૧૪૭ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૦૦ શ્રી કિતીવસાંહ િાલેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગાંધીિગર 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા ગાંધીિગર વજલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૬૫,૦૦૦થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 
આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગાંધીિગર વજલ્લામાં ગેસ 
પાઇપલાઇિ દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા ગાંધીિગર શિેરિે 
આવરી લીધેલ િે. 

--------- 

૧૪૮ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૪૬૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અરવલ્લી અિે 
સાબરકાંઠા વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા દ્વીનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 

ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

અરવલ્લી ૫૨ ૯૨ 

સાબરકાંઠા ૧૯૧ ૨૮૧  
પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લો દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

અરવલ્લી ૬૪ ૦ ૪ ૬ 

સાબરકાંઠા ૧૮૪ ૧ ૧૧ ૬ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લો દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

અરવલ્લી ૪૫ ૧ ૦ ૫ 

સાબરકાંઠા ૧૮૩ ૨ ૮ ૫ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

અરવલ્લી ૩૨ ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ 

સાબરકાંઠા ૧૦૧ ૯૫ ૧ ૨ ૬ ૫ ૭ ૬ 

--------- 

૧૪૯ 
અમદાિાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૭૪ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ અમદાવાદ શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ 
િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ અમદાવાદ શિેર માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂ.૬૭.૪૦ કરોડ 
અિે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૪૦.૩૫ કરોડ, આમ કુલ 
રૂ.૧૦૭.૭૫ કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે.  

 (૨) અમદાવાદ શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજુર 
કરવામાં આવેલ િે, અિે  

  (૨) અમદાવાદ શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૨૭ 
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૨૭ કામો પૈકી ૩ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૨૦ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે અિે ૪ કામો મંજુરીિા 
વવવવધ તબક્કા િેઠળ િે. 

--------- 

૧૫૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૯ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દિેગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખિીજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી.  

  રૂ. ૧૪૦૨.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ કરવામાં 
આવેલ. 
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 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 

ગાંધીિગર વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે ? 

  (૨) રૂ. ૨૪૯.૯૩ લાખ  

--------- 

૧૫૧ 
ઝાલોદ તાલુિામાાં પ્રોહીવબશન એક્ટ હેઠળ બનાિો 

* ૧૮૫૬૪ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લાિા 
ઝાલોદ તાલુકામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર પ્રોિીવબશિ એક્ટ 

િેઠળ કેટલા બિાવો િોંધાયા, 

  (૧)  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 

તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૬૧૨ ૬૦૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિે 
પકડવાિા બાકી િે, 

  (૨) ૧૬ 

 (૩) તે પૈકી કેટલા આરોપીઓિે પાસા લાગુ કરવામાં 
આવ્યા, 

  (૩) ૧૭ 

 (૪) ઉક્ત બાકી આરોપીઓ પૈકી બે એક વર્ડ કરતાં વધુ 
સમયથી પકડવાિા બાકી િોય તેવા કેટલા િે, અિે 

  (૪) એક પણ િિી. 

 (૫) બાકી આરોપીઓિે પકડવા શા પગલાં લેવામાં 
આવ્યા? 

  (૫)  બાકી આરોપીઓિે પકડવા આરોપીિા રિેણાંક 
સરિામે, વમત્ર વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી 

સંભવવત જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે તેમજ જ ે
આરોપીઓિા મોબાઇલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઇલ 
મેળવી લોકેશિ પર તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓ 
બાબતે સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબિંુ વોરંટ મેળવવામાં 
આવેલ િે તેમજ સી.આર.પી.સી. કલમ-૮૨, ૮૩ મુજબિી 
કાયડવાિી કરવામાં આવેલ િે અિે અવાર િવાર કોવમ્બંગ 
િાઇટિું આયોજિ કરી પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે પકડી 
પાડવા અંગેિી કાયડવાિી કરવામાં આવે િે. 

--------- 

૧૫૨ 
ગાાંધીનગર ખાતે મે. એક્િાલાઇન પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૫૫૧ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. એક્વાલાઇિ 
પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ.(રાિેજા ગૃપ)િે કોબા, ગાંધીિગર ખાતે 
આઇ.ટી/ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે મંજૂરી 
આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ (એસ.ઇ.ઝેડ સેક્શિ) દ્વારા  
તા. ૨૩-૦૭-૨૦૦૮િા િોટીહફકેશિથી મે. એક્વાલાઇિ 
પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ. (રાિેજા ગૃપ)િે કોબા, ગાંધીિગર ખાતે 
આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે મંજૂરી 
આપવામાં આવી િે. 

 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ.સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૨૭.૮૪ િેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ- 
સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  
કાયડરત િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કાયડરત 
િે. 

--------- 
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૧૫૩ 
નિસારી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૨૪ શ્રી મોહનભાઇ િોકડયા (મિુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા િવસારી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૧૯ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િવસારી વજલ્લામાં સીએિી 
સ્ટેશિો દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા િવસારી, જલાલપોર, 
ગણદેવી તથા વનખલી તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૫૪ 
સાિલી શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંતી મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૬૯ શ્રી શૈલેષભાઇ મહેતા (ડભોઇ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સાવલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે કેટલી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સાવલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૧૬૭૨.૧૦ લાખિી રકમિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત મંજૂર થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,   (૨) કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ થયેલ િે, અિે   (૩) રૂ.૧૭૩૪.૦૩ લાખિી રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૫૫ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૧૯ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વલસાડ 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ ીલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૧,૦૦,૦૦૦ થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 
આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વલસાડ વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ 
વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ 
તથા ધરમપુર તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 

--------- 
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૧૫૬ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ સાંિગમની જગ્યાઓ 

* ૧૮૪૫૨ શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (હદયોદર) : નૌદમી ગુજરાત વવધાિસભાિા પ્રથમ સત્ર-૨૦૧૮, તા.૨૭-૦૨-૨૦૧૮િા રોજ 
રજૂ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાંકેઃ ૧૭૦૭ (અગ્રતા ક્રમ-૧૮૪)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બિાસકાંઠા વજલ્લામાં પોલીસ સંવગડિી એક વર્ડ 
કરતાં વધુ સમયથી ૪૧૦ જગ્યાઓ ખાલી િતી તે પૈકી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સંવગડવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરવામાં આવી,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િીને મુજબ 
સંવગડવાર જગ્યાઓ ભરવામાં આવી. 

અ.નાં. સાંિગમ ભરેલ જગ્યાઓ 

૧ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ 
સબ ઇન્સ્પેક્ટર 

૧૭ 

૨ વબિ િવથયારી િેડ 
કોન્સ્ટેબલ 

૨૫ 

૩ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧૪ 

૪ િવથયારી પોવલસ કોન્સ્ટેબલ ૪૫ 

 િુલ ૧૦૧ 
 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ, ઉક્ત વજલ્લામાં સંવગડવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી િે, અિે 

  (૨) સામેલ પત્રક-અ મુજબ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 

જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 
જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો સાંિગમ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ ખાલી 

જગ્યાઓ  

૧ 

બિાસકાંઠા 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૭ 

૨ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦ 

૩ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૨ 

૪ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૭ 

૫ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૧૦ 

૬ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧૧૮ 

૭ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૦ 

૮ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૮૪ 

૯ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૩૫ 

--------- 

 ૧૫૭ 
શેિી નદીમાાંથી ગેરિાયદેસર રેતી િાિિાની ફકરયાદ 

* ૧૮૨૬૮ શ્રી ઇન્રજીતવસાંહ પરમાર (મિુધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ખેડા વજલ્લાિી શેઢી િદીમાંથી ગેરકાયદેસર રેતી કાઢવાિી કેટલી 
ફરીયાદો કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) કુલ- ૩ (ત્રણ) ફહરયાદ મળેલ 
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 (૨) તે અન્વયે આવા ઇસમો સામે શી કાયડવાિી કરવામાં 

આવી ? 

  (૨) તે અન્વયે તપાસ દરમ્યાિ કોઇ ગેરકાયદેસર 

ખિિ/વિિ ધ્યાિે આવેલ િથી. જથેી પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી. 

--------- 

૧૫૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૦૪ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજકોટ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા રાજકોટ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૩૬ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ રાજકોટ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા રાજકોટ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા રાજકોટ, પડધરી, લોવધકા, 
કોટડાસાંઘાણી, જતેપુર, જસદણ, જામકંડોરણા, ગોંડલ તથા 
ઉપલેટા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૫૯ 
છોટાઉદેપુર અને િલસાડ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૭૭ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િોટાઉદેપુર અિે વલસાડ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા 
હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્યક્રી અિે ભારે માલવાિક 
વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧)  
તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

િોટાઉદેપુર ૬૮ ૦ ૦ ૪ 

વલસાડ ૧૦૯ ૧ ૨૮ ૧૫ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

િોટાઉદેપુર ૫૫ ૦ ૦ ૩ 

વલસાડ ૧૦૫ ૧ ૧૦ ૧૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા 
વકસ્સાઓ ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો 
વાિિમાવલકિે પરત કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ 

િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 

િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 

િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 

િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 

િાહન 

િોટાઉદેપુર ૩૧ ૨૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫ ૧૧ 

વલસાડ ૮૯ ૬૮ ૧ ૧ ૧૩ ૭ ૧૦ ૬  
 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે 
પકડવામાં આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો 
શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

િોટાઉદેપુર ૬૭ ૯૪ 

વલસાડ ૧૫૦ ૧૬૭  
--------- 
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૧૬૦ 
નવલયા સેક્સિાાંડ અાંગે જસ્ટીસ દિે િવમશન 

* ૧૮૪૪૨ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કછિ વજલ્લાિા 
િલીયા ખાતે થયેલ ગુિાહિત સેક્સકાંડ અંગે રાજ્ય સરકારે 
જસ્ટીસ દવે કવમશિિી વિમણંૂક કરી િે તે િકીકત સાની િે, 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર 
ઉક્ત કવમશિ પાિળ કેટલો ખનડ કરવામાં આવ્યો િે? 

  (૨)   
તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી 

તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 
- રૂ. ૩૫,૨૮,૪૧૨/- 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

- રૂ. ૪૯,૦૫,૩૫૩/- 

 
--------- 

૧૬૧ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૨ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અિે ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી.  
 રૂ.૧૪૦૨.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 
ભરૂન વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) રૂ.૨૧૪.૬૭ લાખ. 

--------- 

૧૬૨ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણ ગેસ 

* ૧૬૮૦૫ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ રાજકોટ 

વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 

વલવમટેડ દ્વારા રાજકોટ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર)માં ૧,૯૭,૦૦૦ થી વધુ ઘરોમાં 
પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ રોજકોટ વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા રાજકોટ 
વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ દ્વારા રાજકોટ, પડધરી, લોવધકા, 
કોટડાસાંઘાણી, જતેપુર, જામકંડોરણા તથા ગોંડલ 
તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 

--------- 

૧૬૩ 
િડોદરા શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૬૭ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ વડોદરા શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ વડોદરા શિેર માટે કેન્દ્ર સરકારિા રૂ.૭૩.૪૮ કરોડ તથા 
રાજ્ય સરકારિા રૂ.૮૧.૮૪ કરોડ મળી કુલ રૂ.૧૫૫.૩૨ કરોડ 
ફાળવવામાં આવેલ િે. 
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 (૨) વડોદરા શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજુર કરવામાં 

આવેલ િે, અિે 

  (૨) વડોદરા શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ-૧૮ 

કામો મંજુર કરવામાં આવેલ િે. 
 (૩) ઉક્ત કામો ક્યા તબકે્ક િે ?   (૩) મંજુર થયેલ કુલ-૧૮ કામો પૈકી ૯ કામો પૂણડ થયેલ 

િે, ૭ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે અિે ૨ કામો મંજુરીિા 
વવવવધ તબક્કા િેઠળ િે. 

--------- 

૧૬૪ 
કહાંમતનગર શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૮૭ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાંવતજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત હિંમતિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત હિંમતિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૬૧૪૪ 
લાખિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ મંજુર થયેલ યોજિાિા કામો પૂણડ 
થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત રૂ.૬૭૦૦ લાખ 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૬૫ 
ભૂજ ખાતે એસટી ડેપો િિમશોપનુાં ગેરિાયદેસર બાાંધિામ 

* ૧૮૫૨૮ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉિા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કછિ વજલ્લામાં ભૂજ ખાતે ગુજરાત રાજ્ય માગડ વાિિ 
વ્યવિાર વિગમિે એસટી ડેપો, વકડશોપ અિે ઓફીસ 
બાંધકામમાં ીડીસીઆરિી જોગવાઇ મુજબ અલગ-અલગ 
માજીિ અિે ીડીસીઆરિા વિયમિોિંુ પાલિ કયાડ વગર 
ગેરકાયેદસર બાંધકામ કરવામાં આવેલ િે તેવી કેટલી ફરીયાદો 
સરકારિે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં 
સરકારિે મળી, 

  (૧) એસ.ટી. ડેપો માટે ૧૧ અરી/રજૂઆત ભજૂ 
વવસ્તાર વવકાસ સત્તામંડળિી કનેરીિે મળેલ િે. જ્યારે વકડશોપ 
અિે બાંધકામ અંગે કોઇ રજૂઆત મળેલ િથી. 

 (૨) મળેલ ફરીયાદો અન્વયે શા પગલાં લેવામાં આવ્યા, 
અિે 

  (૨) િાલ કોઇ પગલાં લેવામાં આવેલ િથી. 

 (૩) ઉક્ત ગેરકાયદેસર બાંધકામ તોડવા માટે ઉક્ત 
વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) િાલ કોઇ પગલાં લેવામાં આવેલ િથી. 

--------- 

૧૬૬ 
િલસાડ અને સુરત વજલ્લામાાં લીઝ રીન્યુ િરિાની અરજી 

* ૧૮૬૦૪ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વલસાડ અિે સુરત વજલ્લામાં વજલ્લાવાર ક્યા પ્રકારિી લીઝ 
રીન્યુ કરવાિી અરી મળી, 

  (૧) મુખ્ય અિે ગૌણ ખવિજિી લીઝ રીન્યુ કરવાિી 
એકપણ અરી મળેલ િથી. 

 (૨) તે પૈકી વજલ્લાવાર ક્યા પ્રકારિી કેટલી લીઝ રીન્યુ 
કરવામાં આવી,  

  (૨), (૩) અિે (૪) 
 પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરીઓ ક્યા કારણોસર 

પડતર િે, અિે 

   

 (૪) રીન્યુ કરેલ લીઝો પૈકી ઉક્ત વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
રોયલ્ટી પેટે સરકારિે કેટલી આવક થઇ ? 

 

--------- 

૧૬૭ 
રાજ્યની એફ.એસ.એલ. માાં ડેમેજ સીમિાડમમાાંથી ડેટા મેળિિાની સિલત 

* ૧૮૬૩૩ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (વલંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 

એફ.એસ.એલ.માં ડેમેજ સીમકાડડમાંથી ડેટા મેળવવાિી 
સવલત ઉપલબ્જધ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડ 
દરવમયાિ ડેમેજ સીમકાડડમાંથી ડેટા મેળવવા બાબતે કેટલા 
કેસો/િમૂિાઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજ્યિી એફ.એસ.એલ દ્વારા ડેમેજ સીમકાડડમાંથી ડેટા 
મેળવવા બાબતે કુલ-૧૭ કેસોિા ૪૦ િમૂિાઓિું પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૬૮ 
ભરૂચ અને િલસાડ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૮૮ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જબંુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ભરૂન અિે 
વલસાડ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૧૯૮ (એકસો અઠ્ઠાણ)ં 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ૧૯૮-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૧૯૫-
કેમેરા કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા ૦૩-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે ?   (૩) ૦૩-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૧૬૯ 
અમૃત વમશન અાંતગમત સમાિાયેલ િામોની અાંદાવજત રિમ 

* ૧૬૭૮૯ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત પવિમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ અટલ 
િવીિીકરણ અિે શિેરી પહરવતડિ (અમૃત) વમશિ અંતગડત 
સમાવાયેલ કામોિી અંદાવજત રકમ કેટલી િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ અટલ 
િવીિીકરણ અિે શિેરી પહરવતડિ (અમૃત) વમશિ અંતગડત 
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય માટે રૂ.૪,૮૮૪.૪૨ કરોડિા 
કામો મંજુર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) આ કામો માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેટલી રકમિી 
ફાળવણી કરવાિી થાય િે, અિે ઉક્ત આવાસો બાંધવા માટે 
રાજ્ય સરકાર અિે લાભાથીિો કેટલા ટકાિો રેશીયો િક્કી 
કરવામાં આવેલ િે, અિે 

  (૨) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વિયત કરેલ ફંડીગ પેટિડ મુજબ 
કેન્દ્ર સરકારિા ફાળા સ્વરૂપે રૂ.૨૦૬૯.૯૬ કરોડ ફાળવવાિા 
થાય િે. 
અમૃત યોજિા િેઠળ આવસો બાંધવા માટે કોઈપણ પ્રકારિી 
જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ િ િોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) રાજ્ય સરકારે કેટલો ખનડ ભોગવવાિો િે ?   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
--------- 
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૧૭૦ 
નમમદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૮૫ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (િાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િમડદા અિે 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૮૭ (સત્યાસી) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ૮૭-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૭૩-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા ૧૪-બંધ કેમેરા 
સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે ?   (૩) ૧૪-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૧૭૧ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૪૪૦ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કછિ અિે 
પાટણ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્નક્રી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક -૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

કછિ ૨૯૩ ૩૪૯ 

પાટણ ૧૮૬ ૨૫૮  
પત્રિ -૧  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

કછિ ૨૩૪ ૨ ૨૩ ૬ 

પાટણ ૨૦૧ ૧ ૧૨ ૦ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

કછિ ૨૩૭ ૨ ૧૯ ૧૨ 

પાટણ ૧૮૯ ૧ ૧૭ ૨ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

કછિ ૧૭૯ ૧૫૨ ૨ ૨ ૧૨ ૯ ૫ ૫ 

પાટણ ૧૫૩ ૧૪૨ ૦ ૦ ૧૧ ૧૧ ૧ ૧ 
--------- 
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૧૭૨ 
િેશોદ શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મખુ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૭૮૫ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત કેશોદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ માટે 
મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત કેશોદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૬૩૬૧.૨૬ 
લાખિી અિે STP િા કામો માટે રૂ.૨૫૩૧.૫૨ લાખિી મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો કયા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર 
કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે અિે 

STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 
અંતગડત રૂ. ૬૫૨૩.૩૦ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી શરૂ કરવાિંુ 
આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૧૭૩ 
અમદાિાદ શહેરની ટીપી-૨૦૪નો માંજૂર થયેલ ડર ાફ્ટ 

* ૧૮૪૮૪ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
શિેરિી ટાઉિ પ્લાિીંગ સ્કીમ-૨૦૪ (ટીપી-૨૦૪)િી ડર ાફ્ટ 
ક્યારે મંજૂર કરવામાં આવેલ, 

  (૧) તા.૨૮-૦૯-૨૦૧૨.  

 (૨) ડર ાફ્ટ ટીપી મંજૂર કયાડ બાદ કાયદા મુજબ કેટલા 
સમયમાં ફાઇિલ ટીપી કરવાિી િોય િે,  

  (૨) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૫૧િી જોગવાઇઓ મુજબ ૧૨ 
માસિી સમય મયાડદા િે. સદર અવધવિયમિી સદર કલમિા 
પરંતુકિી જોગવાઇઓથી રાજ્ય સરકાર વખતો વખત સમય 
મયાડદા વધારી શકે િે. 

 (૩) કાયદા મુજબ સમય મયાડદામાં ફાઇિલ ટીપી િ થઇ 
િોય તો તેિા કારણો શા િે, અિે 

  (૩) પ્રસ્તુત યોજિા ૧૦૯૬૨૪૪૬ નો.મી. જટેલુ વવશાળ 
ક્ષેત્રફળ ધરાવતી યોજિા િોઇ, જમેાં ૧૦૭૬ જટેલા પ્રમાણમાં 
મુળખંડોિો સમાવેશ થયેલ િોઇ, ૫૩૬૯ જટેલા જમીિ માવલકો 
અિે હિત ધરાવતી વ્યવક્તઓ તરફથી મળેલ વાંધા સુનિોિે 
ન્યાય મળ ેતે રીતે સુિાવણી કરવાિી િોવાથી. 

 (૪) ક્યાં સુધીમાં ફાઇિલ ટીપી કરવામાં આવશે?   (૪) ધારાકીય જોગવાઇ મુજબિી કાયડવાિી પૂણડ થયેથી. 

 
--------- 
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૧૭૪ 
અમદાિાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૭૫ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ અમદાવાદ શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ 
િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ અમદાવાદ શિેર માટે કેન્દ્ર સરકારિા રૂ.૬૭.૪૦ કરોડ 
તથા રાજ્ય સરકારિા રૂ.૪૦.૩૫ કરોડ મળી કુલ રૂ.૧૦૭.૭૫ 
કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે. 

 (૨) અમદાવાદ શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર 
કરવામાં આવેલ િે, અિે  

  (૨) અમદાવાદ શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૨૭ 
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૨૭ કામો પૈકી ૩ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૨૦ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે અિે ૪ કામો મંજૂરીિા 
વવવવધ તબક્કા િેઠળ િે. 

--------- 

૧૭૫ 
દેિભૂવમધ્િારિા અને બોટાદ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૧૩ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દેવભૂવમધ્વારકા 
અિે બોટાદ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક -૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 

આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

દેવભૂવમ ધ્વારકા ૪૭ ૧૩ 

બોટાદ ૧૧૧ ૨૨ 
 

પત્રિ -૧  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

દેવભૂવમ ધ્વારકા ૨૫ ૦ ૦ ૨ 

બોટાદ ૪૬ ૦ ૦ ૦ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

દેવભૂવમ ધ્વારકા ૨૦ ૦ ૧ ૦ 

બોટાદ ૨૮ ૦ ૨ ૧ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

દેવભૂવમ ધ્વારકા ૩૪ ૩૨ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ 

બોટાદ ૫૪ ૪૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 
--------- 
૧૭૬ 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 
* ૧૬૭૯૬ શ્રી પરસોતમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોનાડવાિી 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા સુરેન્દ્રિગર વજલ્લા (પીએેિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૨૩,૫૦૦ થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 
આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર વજલ્લામાં 
ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
સુરેન્દ્રિગર વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ દ્વારા નોટીલા, નુડા, 
લખતર, લીંબડી, તથા વઢવાણ તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ 
િે. 

--------- 

૧૭૭ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૫૬ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ખેડા અિે 
પંનમિાલ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક -૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 

કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ 
િાહન ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

ખેડા  ૧૪૭ ૭૮ 

પંનમિાલ ૭૭ ૧૭૭ 
 

પત્રિ -૧  

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ખેડા  ૭૭ ૦૪ ૦૪ ૦૧ 

પંનમિાલ ૯૮ ૦૦ ૧૧ ૦૧ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ખેડા  ૬૮ ૦૨ ૧૧ ૦૬ 

પંનમિાલ ૧૨૯ ૦ ૦૫ ૦૦ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ખેડા ૮૪ ૮૧ ૦૫ ૦૫ ૦૪ ૦૪ ૦૨ ૦૧ 

પંનમિાલ ૬૦ ૬૦ ૦૦ ૦૦ ૦૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ 

--------- 
૧૭૮ 

મોરબી અને માળીયા તાલુિામાાં િાયમરત પોલીસ સ્ટેશનો 

* ૧૮૪૯૬ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મોરબી વજલ્લામાં 
મોરબી અિે માળીયા(મી) શિેર અિે તાલુકામાં કયા સ્થળે 
પોલીસ સ્ટેશિો કાયડરત િે, 

  (૧), (૨) અિે  (૩) સામેલ *પત્રક -અ મુજબ  

 (૨) ઉક્ત પોલીસ સ્ટેશિવાર, સંવગડવાર મંજૂર થયેલ 
મિેકમ કેટલંુ િે,  

 

 (૩) તે પૈકી પોલીસ સ્ટેશિવાર, સંવગડવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલી અિે કેટલી ખાલી િે, અિે  

 

 (૪) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 
જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

(*પત્રક સવનવશ્રીિી કનેરીમાં રાખવામાં આવેલ િે.) 
--------- 

૧૭૯ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૩૭ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પંનમિાલ 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા પંનમિાલ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૧૨ સીએિી 
સ્ટેશિો કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ પંનમિાલ વજલ્લામાં સીએિી 
સ્ટેશિો દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
પંનમિાલ વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા ગોધરા, િાલોલ, 
કાલોલ તથા ઘોઘંબા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૧૮૦ 
િડોદરા શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૬૮ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાીગંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ વડોદરા શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ િે,
  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ વડોદરા શિેર માટે કેન્દ્ર સરકારિા રૂ.૭૩.૪૮ કરોડ તથા 
રાજ્ય સરકારિા રૂ.૮૧.૮૪ કરોડ મળી કુલ રૂ.૧૫૫.૩૨ કરોડ 
ફાળવવામાં આવેલ િે. 

 (૨) વડોદરા શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર કરવામાં 
આવેલ િે, અિે  

  (૨) વડોદરા શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૧૮ 
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૧૮ કામો પૈકી ૯ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૭ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે અિે ૨ કામો મંજૂરીિા 
વવવવધ તબક્કા િેઠળ િે. 

--------- 

૧૮૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૩૨ શ્રી સુરેશભાઇ પટેલ (મવણિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ અમદાવાદ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૭૫ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૨,૧૯,૨૬૨ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો? 

  (૪) ૨,૧૯,૨૬૨ 

--------- 
૧૮૨ 

માલિેરના ઉપયોગથી સાયબર ક્રાઇમના ઉિેલ માટે સિલત 
* ૧૮૬૪૧ શ્રી બલરામ થાિાણી (િરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
રાજ્યિી ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં માલવેરિા ઉપયોગથી 
આનરવામાં આવતા સાયબર ક્રાઈમિા ઉકેલ માટે કોઈ સવલત 
ઉપલબ્જધ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં આ લેબોરેટરીમાં કેવા પ્રકારિા માલવેરિા ઉપયોગથી 
આનરવામાં આવતા સાયબર ક્રાઈમિા ઉકેલ લાવવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
રાજ્યિી ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરીમાં વવવવધ પ્રકારિા 
માલવેર જવેા કે વોમડસ, રેન્સમવરે, લોીકલ બોમ્બ, રૂટ વકટ, 
બેકડોર, વકલોગર, વાઈરસ વગેરે દ્વારા આનરેલ સાયબર 
ક્રાઈમિો ઉકેલ લાવવામાં આવેલ િે.  

--------- 



74 

૧૮૩ 
િડોદરા શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૬૯ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા શિેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ વડોદરા શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ િે,
  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દ્વારા અમૃત 
યોજિા િેઠળ વડોદરા શિેર માટે કેન્દ્ર સરકારિા રૂ.૭૩.૪૮ 
કરોડ તથા રાજ્ય સરકારિા રૂ.૮૧.૮૪ કરોડ મળી કુલ 
રૂ.૧૫૫.૩૨ કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે. 

 (૨) વડોદરા શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર કરવામાં 
આવેલ િે, અિે  

  (૨) વડોદરા શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૧૮ 
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૧૮ કામો પૈકી ૯ કામો પૂણડ થયેલ 
િે, ૭ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે અિે ૨ કામો મંજૂરીિા 
વવવવધ તબક્કા િેઠળ િે. 

--------- 

૧૮૪ 
િલ્લભ વિદ્યાનગર શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૯૩ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વલ્લભ વવદ્યાિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા માટે 
કેટલી રકમિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વલ્લભ વવદ્યાિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૪૦૨.૩૨ લાખિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) રૂ.૪૧૨.૮૪ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૮૫ 
કહાંમતનગર શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૮૬ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (હિંમતિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત હિંમતિગર શિેરિી ભુગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત હિંમતિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૬૧૪૪ 
લાખિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ મંજુર થયેલ યોજિાિા કામો પૂણડ 
થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત રૂ.૬૭૦૦ લાખ 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
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૧૮૬ 
ટાટા મોટસમ લી.ના પ્રથમ ફેઝમાાં નેનો િારનુાં મહત્તમ ઉત્પાદન 

* ૧૮૪૬૧ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેનરાી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઉદ્યોગોિે પ્રોત્સાિિ આપવાિા િેતુસર સરકારિા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરતો પૈકી શરત િં.૧૨ 
અન્ય શરતો મુજબ ટાટા મોટસડ લી.િે. પ્રથમ ફેઝમાં દર વર્ે 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરવાિંુ િતું, તો  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલી િેિો 
કારિંુ ઉત્પાદિ થયેલ િે, અિે 

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરત િં.૧૨માં 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરી શકે તેવો પ્લાન્ટ 
િાખવાિી જોગવાઈ િે. તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે વર્ડમાં અિુક્રમે ૧૪૪૬ અિે ૬૧૩ િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયંુ. 

 (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય, તો ઉક્ત 
વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કંપિી સામે શું પગલા લીધા?  

  (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય તો પગલા લેવા 
બાબતે ઠરાવમાં કોઈ જોગવાઈ િ િોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી. 

--------- 

૧૮૭ 
આણાંદ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણ ગેસ 

* ૧૬૮૧૧ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ આણંદ 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા આણંદ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૩૪,૫૦૦થી વધુ ઘરોમાં 
પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આણંદ વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા આણંદ 
ીલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ દ્વારા ખંભાત, પેટલાદ, સોીત્રા, 
તારાપુર, આંકલાવ તથા બોરસદ (શિેરી વવસ્તાર વસવાય) 
તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 

--------- 

૧૮૮ 
અમદાિાદ અને સુરત શહેર અને વજલ્લામાાં જલેોમાાં િેદીઓ િચ્ચે રમખાણો 

* ૧૮૬૧૭ શ્રી વજગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય જલે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ અિે સુરત શિેર અિે વજલ્લામાં જલેોમાં કેદીઓ વછને 
રમખાણો કે અપવતડિિા કેટલા બિાવો બન્યાં િતાં, 

  (૧) એકપણ િિીં 

 (૨) આ માટેિા કારણો શા િતાં, અિે   (૨) અિે (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) તેિા વિવારણ માટે શા પગલાં લીધા?  

 
--------- 
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૧૮૯ 
અમદાિાદ ખાતે ગણેશ ઇન્રાસ્ટરિચર પ્રા. વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૪૫૮ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (વસધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગણેશ 
ઇન્રાસ્ટરકનર પ્રા.વલ.િે ત્રાગડ અિે િારોડી, તા.દસ્ક્રોઇ,  
વજ. અમદાવાદ ખાતે આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  
સ્થાપવા માટે ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલયિા 
વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા મે. ગણેશ ઇન્રાસ્ટરકનર પ્રા.વલ.િે 
ત્રાગડ અિે િારોડી, તા.દસ્ક્રોઇ, વજ. અમદાવાદ ખાતેિા 
આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝિે તા. ૨૨-૦૬-૨૦૦૭િા 
િોટીફીકેશિથી ૧૦.૫૬ િેક્ટર તથા તા. ૧૯-૦૯-૨૦૦૭િા 
િોટીફીકેશિથી ૨૨.૧૫ િેક્ટર એરીયા મળી કુલ ૩૨.૭૧ િેક્ટર 

એરીયા માટે િોહટફાઇડ કરવામાં આવેલ િે. 
 

 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૩૨.૭૧ િેક્ટર  

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ સઝે 
પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  
કાયડરત િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 

કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) ઉક્ત આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કાયડરત 

િે. 
--------- 

૧૯૦ 
મહીસાગર અને ડાાંગ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૬૧ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાવસિોર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ મિીસાગર અિે 
ડાંગ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ સીસીટીવી 
કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૦૩ (ત્રણ) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ૦૩-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૦૧-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા ૦૨-બંધ કેમેરા 
સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે ?   (૩) ૦૨-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૧૯૧ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૬૪૨ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ યોજિા અંતગડત  
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મહિલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે 
તાલીમ આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
મિેસાણા વજલ્લામાં કેટલી મહિલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં 
આવેલ િે? 

  (૨) ૧૦૭૮૩ 

--------- 
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૧૯૨ 
લોિ ફકરયાદ વનિારણનાાં ઓનલાઈન પોટમલ પર મળેલ ફકરયાદ 

* ૧૬૮૩૬ શ્રી ભુપેન્રભાઈ  પટેલ (ઘાટડોવલયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભારત સરકાર દ્વારા નાલતાં લોક ફહરયાદ 
વિવારણિાં ઓિલાઈિ પોટડલ પર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં ગુજરાત સરકારિે કુલ કેટલી 
ફહરયાદો મળી? 

  (૧)  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િા 
રોજ પડતર અરીઓ 

૧૬,૮૩૨ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરમ્યાિ મળેલ અરીઓ 

૩૭,૩૬૦ 

િુલ ૫૪,૧૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં કેટલી 
ફહરયાદોિો વિકાલ થયો? અિે 

  (૨) ૪૮,૩૪૮ 

 (૩) વિકાલિી ટકાવારી કેટલી ?   (૩) ૮૯.૨૨% 
--------- 

૧૯૩ 
બનાસિાાંઠા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૪૪૬ શ્રી નાથાભાઈ પટેલ (ધાિેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ બિાસકાંઠા 
અિે ગાંધીિગર વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૬૫ (પાંસઠ)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૬૫-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૫૮-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૦૭-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ 
િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?    (૩) ૦૭-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૧૯૪ 
નકડયાદ શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૭૮૨ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત િહડયાદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત િહડયાદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૧૦૨.૮૧ 
કરોડિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
યોજિાિા કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 
અંતગડત રૂ.૧૦૦.૭૩ કરોડિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
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૧૯૫ 
રાજ્યમાાં બેટરી ઓપરેટેડ રીચક્રીય િાહનોની યોજના 

* ૧૮૪૭૩ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ક્લાઈમેટ નેન્જ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં બેટરી 
ઓપરેટેડ હદ્રનક્રીય વાિિોિી યોજિા તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ અમલમાં િે, 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા તો કેટલી રકમિી સિાય આપવામાં આવે િે.   (૨) રૂ. ૧૦,૦૦૦/-િી સિાય વાિિ ખરીદિાર 
વવદ્યાથીિે આપવામાં આવે િે. 

 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર 

અમદાવાદ અિે વડોદરા વજલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા 
લાભાથીઓિે સિાય આપવામાં આવી? 

  (૩)  
િષમ વજલ્લા તાલુિો લાભાથી 

સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ 

અમદાવાદ 

અમદાવાદ 

શિેર તથા 

ઔડા વવસ્તાર. 

૯૭૮ 

વડોદરા 

વડોદરા શિેર 

તથા વુડા 
વવસ્તાર. 

૫૩૯ 

૨૦૧૮-૧૯ 

અમદાવાદ 

અમદાવાદ ૪૪૬ 

દશ્કોઈ ૦૮ 

બાવળા ૦૧ 

ધંધુકા ૦૧ 

સાણંદ ૦૩ 

વવરમગામ ૦૭ 

વડોદરા 

વડોદરા ૨૦૯ 

પાદરા ૦૩ 

ડભોઈ ૦૧ 

વશિોર ૦૨ 

સાવલી ૦૧  
--------- 

૧૯૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૧ શ્રી પ્રવિણભાઈ લોલારી (કરંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અિે ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. રૂ. ૧૪૦૨.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ 
કરવામાં આવેલ. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 
ભરૂન વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) રૂ. ૨૧૪.૬૭ લાખ  

--------- 

૧૯૭ 
અમદાિાદ પોલીસ િવમશ્નરની હિુમત હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનોમાાં મહેિમ 

* ૧૮૮૨૦ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
પોલીસ કવમશ્ર્નરિી િકુમત િેઠળ આવેલ પોલીસ સ્ટેશિવાર, 
સંવગડવાર મંજૂર થયેલ મિેકમ કેટલંુ િે, 

  (૧) સામેલ *પત્રક-અ મુજબ 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ સંવગડવાર મંજૂર મિેકમ પૈકી કેટલી 

જગ્યાઓ ભરેલી અિે કેટલી જગ્યાઓ કેટલા સમયથી ખાલી િે, 
અિે 

  (૨)  
સાંિગમ ભરેલી 

જગ્યાઓ 
િેટલા સમયથી ખાલી છે. 

૬ માસ 
સુધીની 

૬ થી ૧૨ 
માસ 

૧૨ 
માસથી  
૨ િષમ 

૨ 
િષમથી 
ઉપર 

વબિ િવથયારી  
પોલીસ ઇન્સ્પકેટર 

૫૮ ૨ ૨૦ ૧ ૦ 

વબિ િવથયારી  
પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર 

૩૧૧ ૧૦૪ ૬૦ ૧૧ ૦ 

વબિ િવથયારી 

એ.એસ.આઈ 

૬૦૮ ૭૨ ૫૨ ૧૯ ૯ 

વબિ િવથયારી  
િેડ કોન્સ્ટેબલ 

૧૨૬૧ ૭૧ ૫૦ ૩૪ ૩૫ 

વબિ િવથયારી  
પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 

૫૧૬૦ ૩૬૯ ૩૧૦ ૨૦૫ ૯૧ 

 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 
જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

(* પત્રક સવનવશ્રીિી કનેરીમાં રાખવામાં આવેલ િે.) 
--------- 

૧૯૮ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૨૩ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પંનમિાલ 
વજલ્લામાં પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા પંનમિાલ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૧૦,૫૦૦થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઈપલાઈિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 

આવેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ પંનમિાલ વજલ્લામાં ગેસ 
પાઈપલાઈિ દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
પંનમિાલ વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા િાલોલ, ગોધરા 
તથા કાલોલ તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે.  

--------- 

૧૯૯ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગિ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૨૫ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમિાથ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગીર સોમિાથ 
અિે જૂિાગઢ વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી,  

  (૧) 

િષમ મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

ગીર સોમનાથ જૂનાગિ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૨૦ ૦૪ ૬૧ ૧૪ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૧૯ ૦૦ ૪૧ ૦૫ 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 

વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 

માટે આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  
િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

ગીર સોમનાથ જૂનાગિ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  

૩૧-૦૫-૧૮ 

૧૦ ૦૨ ૧૯ ૦૬ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  

૩૧-૦૫-૧૯ 

૧૦ ૦૦ ૦૫ ૦૨ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 

િે?  

  (૩)  
વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

ગીર સોમિાથ ૧૦ ૦૦ 

જૂિાગઢ ૨૩ ૦૩  
--------- 

૨૦૦ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૯૨ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ સુરત અિે 

તાપી વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ સીસીટીવી 

કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૬૧ (એકસઠ) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 

કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) તમામ બંધ કેમેરા કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે ?   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૦૧ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૧૪ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાંધીિગર-દવક્ષણ) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગાંધીિગર 

વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 

કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 

વલવમટેડ દ્વારા ગાંધીિગર વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 

હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર)માં ૬૫,૦૦૦ થી વધ ુ

ઘરોમાં પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 

આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગાંધીિગર વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 

દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 

ગાંધીિગર વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ દ્વારા ગાંધીિગર શિેરિે 

આવરી લીધેલ િે. 

--------- 
૨૦૨ 

ભાિનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૫ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ગાહરયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 

માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 

૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 રૂ.૧૪૦૨.૦૦ લાખિી ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ. 
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 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 

ભાવિગર વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે ? 

  (૨) રૂ.૫૦.૦૦ લાખિી ગ્રાન્ટિી સૈધ્ધાંવતક મંજૂરી આપેલ 

િે. 

--------- 

૨૦૩ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૭૯૯ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લામાં 
પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી કામગીરી ક્યા 

તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા દાિોદ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 

દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર)માં ૬૫૦ થી વધુ ઘરોમાં 
પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા દાિોદ 
વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ દ્વારા દાિોદ શિેરિે આવરી લીધેલ 
િે. 

--------- 

૨૦૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૪ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ બિાસકાંઠા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૧૭૯ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૨,૩૯,૪૩૯ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૨,૩૯,૪૩૯ 

--------- 

૨૦૫ 
સાિલી શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૭૬૫ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સાવલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સાવલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૧૬૭૨.૧૦ 
લાખિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) રૂ.૧૭૩૪.૦૩ લાખ રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
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૨૦૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૧૬ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (નોયાડસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા  િવસારી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર)માં ૧૯ સીએિી સ્ટેશિો કાયડરત 
કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િવસારી વજલ્લામાં સીએિી 
સ્ટેશિો દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા િવસારી, જલાલપોર, 

ગણદેવી તથા નીખલી તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૦૭ 
જામનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૬૧ શ્રી રાલિજીભાઈ પટેલ (જામિગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ જામિગર 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 

કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૪૮ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી,    (૩) ૬૪,૬૮૦ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો, અિે 

  (૪) ૬૪,૬૮૦ 

 (૫) તે પૈકી કેટલી અરીઓ પડતર િે ?   (૫) ૦૦ 

--------- 

૨૦૮ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૩૩ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ અમદાવાદ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૭૫ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૨,૧૯,૨૬૨ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો? 

  (૪) ૨,૧૯,૨૬૨ 

--------- 
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૨૦૯ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૧૭ શ્રી િનુભાઈ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ વલસાડ 
વજલ્લામાં પાઇપલાઇિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તાર)માં ૧,૦૦,૦૦૦ થી વધુ ઘરોમાં 
પાઇપલાઇિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ વલસાડ વજલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વલસાડ 
વજલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇિ દ્વારા વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ 

તથા ધરમપુર તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે. 
--------- 

૨૧૦ 
મેગેઝીન સરિારી અને ખાનગી પ્રેસમાાં છપાિિા 

* ૧૮૬૦૦ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માહિતી અિે પ્રસારણ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર માહિતી કવમશ્ર્નરિી કનેરી દ્વારા કેટલા મેગેવઝિ સરકારી 
અિે કેટલા ખાિગી પ્રેસમાં િાપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર માહિતી વિયામકિી કનેરી દ્વારા ૨ (બે) મેગેવઝિ 
સરકારી પ્રેસમાં અિે ૧ (એક) મેગેવઝિ ખાિગી પ્રેસમાં 
િાપવામાં આવ્યા. 

 (૨) તે અન્વયે વર્ડવાર ક્યા સરકારી અિે ક્યા ખાિગી 
પ્રેસિે કેટલી રકમ નૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) તે અન્વયે સરકારી અિે ખાિગી પ્રેસિે વર્ડવાર 
નૂકવવામાં આવેલ રકમિી વવગતો િીને મુજબ િે. 

 

સમયગાળો સરિારી પ્રેસ 
ગાાંધીનગરને ચૂિિાયેલ 

રિમ રૂ. 

સરિારી ફોટોલીથો પ્રેસ 
અમદાિાદને ચૂિિાયેલ 

રિમ રૂ. 

ખાનગી પ્રેસ ગુજરાત 
ઓફસેટ પ્રા.લી., 

અમદાિાદને ચૂિિાયેલ 
રિમ રૂ. 

ખાનગી પ્રેસ સાકહત્ય 
મુરણાલય પ્રા.લી., 

અમદાિાદને ચૂિિાયેલ 
રિમ રૂ. 

તા.૧-૬-૧૭ થી 
તા.૩૧-૫-૧૮ 

૧,૭૪,૮૬,૩૦૦/- ૧૧,૩૯,૩૬૨/- ૩,૨૭,૫૬,૧૦૦/- ૪,૯૮,૧૮,૭૩૦/- 

તા.૧-૬-૧૮ થી 
તા.૩૧-૫-૧૯ 

૪૪,૫૯,૫૦૦/- ૬,૧૧,૧૫૬/- ૨,૬૦,૧૨,૯૫૮/- ૩,૮૯,૯૩,૦૧૩/- 

--------- 

૨૧૧ 
અમદાિાદ શહેરની ટીપી-૨૦૪નો માંજૂર થયેલ ડર ાફ્ટ 

* ૧૮૪૭૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (વવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
શિેરિી ટાઉિ પ્લાિીંગ સ્કીમ-૨૦૪ (ટીપી-૨૦૪)િી ડર ાફ્ટ 

ક્યારે મંજૂર કરવામાં આવેલ, 

  (૧) તા.૨૮-૦૯-૨૦૧૨.  

 (૨) ડર ાફ્ટ ટીપી મંજૂર કયાડ બાદ કાયદા મુજબ કેટલા 
સમયમાં ફાઇિલ ટીપી કરવાિી િોય િે,  

  (૨) ગુજરાત િગર રનિા અિે શિેરી વવકાસ 
અવધવિયમ-૧૯૭૬િી કલમ-૫૧િી જોગવાઇઓ મુજબ ૧૨ 
માસિી સમય મયાડદા િે. સદર અવધવિયમિી સદર કલમિા 
પરંતુકિી જોગવાઇઓથી રાજ્ય સરકાર વખતો વખત સમય 
મયાડદા વધારી શકે િે. 
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 (૩) કાયદા મુજબ સમય મયાડદામાં ફાઇિલ ટીપી િ થઇ 

િોય તો તેિા કારણો શા િે, અિે 

  (૩) પ્રસ્તુત યોજિા ૧૦૯૬૨૪૪૬ નો.મી. જટેલુ વવશાળ 

ક્ષેત્રફળ ધરાવતી યોજિા િોઇ, જમેાં ૧૦૭૬ જટેલા પ્રમાણમાં 
મુળખંડોિો સમાવેશ થયેલ િોઇ, ૫૩૬૯ જટેલા જમીિ માવલકો 
અિે હિત ધરાવતી વ્યવક્તઓ તરફથી મળેલ વાંધા સુનિોિે 
ન્યાય મળે તે રીતે સુિાવણી કરવાિી િોવાથી. 

 (૪) ક્યાં સુધીમાં ફાઇિલ ટીપી કરવામાં આવશે?   (૪) ધારાકીય જોગવાઇ મુજબિી કાયડવાિી પૂણડ થયેથી. 
--------- 
૨૧૨ 

િડોદરા વજલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાાં સફાઈ િામદારોના મોત બદલ િળતર 
* ૧૮૫૮૨ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િામદાર સુવપ્રમકોટે સફાઈ કમડનારી આંદોલિ વવ. 
યુવિયિ ઓફ ઈવન્ડયા રીટ પીટીશિ (સીવીલ) િં- 
૫૮૩/૨૦૦૩િા કેસમાં ગટર સફાઈ માટે ઉતારવામાં આવતા 
સફાઈ કામદારોિા થઈ રિેલા મોતિા વળતર બદલ રૂ. ૧૦ 
લાખિંુ વળતર નૂકવવા આદેશ આપેલ િે તે િકીકતથી સરકાર 
વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો વડોદરા વજલ્લાિા શિેરી વવસ્તારમાં 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મૃત્યુ પામેલ કેટલા સફાઈ 
કમડનારીઓિા વકસ્સામાં રૂ.૧૦ લાખિંુ વળતર નૂકવવામાં 

આવ્યંુ અિે કેટલા વકસ્સામાં નુકવવાિંુ બાકી િે, 

  (૨) ૦૬ કેસમાં નૂકવવામાં આવેલ િે. કોઈ કેસમાં 
નૂકવવાિંુ બાકી િથી. 

 (૩) આ વળતર બાકી રિેવાિા શા કારણો િે, અિે   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) બાકી રિેલ તમામ વળતર ક્યાં સુધીમાં નૂકવવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૧૩ 
આણાંદ અને મહીસાગર વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૪૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
મિીસાગર વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી,  

  (૧) 

િષમ 

મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

આણાંદ મહીસાગર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૧૮ ૨૦ ૧૩ ૦૨ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૧૬ ૦૧ ૧૧ ૦૫ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 

માટે આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  
િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

આણાંદ મહીસાગર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૦૩ ૦૩ ૦૭ ૦૦ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૦૧ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 

િે?  

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

આણંદ ૧૧ ૦૦ 

મિીસાગર ૦૧ ૦૨  
--------- 

૨૧૪ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૩ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અિે ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી.  
 રૂ.૧૪૦૨.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 
ભરૂન વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) રૂ.૨૧૪.૬૭ લાખ. 

--------- 

૨૧૫ 
િેશોદ શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૭૮૪ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત કેશોદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ માટે 
મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત કેશોદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૬૩૬૧.૨૬ 
લાખિી અિે STP િા કામો માટે રૂ.૨૫૩૧.૫૨ લાખિી મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો કયા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર 
કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે અિે 

STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 

થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 

અંતગડત રૂ. ૬૫૨૩.૩૦ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી શરૂ કરવાિંુ 
આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૨૧૬ 
રાજિોટ જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૩૯ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ રાજકોટ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૯૩ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 
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 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૩,૫૦,૧૬૩ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૩,૫૦,૧૬૩ 

--------- 

૨૧૭ 
મહેસાણા જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૬ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ મિેસાણા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 

કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૧૦૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૧૬,૧૬૮ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી અરીઓિો 
વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૧,૧૬,૧૬૮ 

--------- 

૨૧૮ 
મોરબી અને રાજિોટ જીલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૦૧ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાિેર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મોરબી અિે 
રાજકોટ ીલ્લામાં ીલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્નક્રી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧)  
પત્રિ-૧ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 

િાહન 

વત્રચક્રી 

િાહન 

ચતુષ્ચક્રી 

િાહન 

ભારે 

માલિાહિ 
િાહન 

મોરબી ૬૪ ૪ ૨ ૫ 

રાજકોટ શિેર ૫૧૭ ૧૩ ૧૫ ૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૧૬ ૩ ૩ ૪ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

મોરબી ૬૩ ૧ ૮ ૧ 

રાજકોટ શિેર ૪૦૧ ૮ ૮ ૨ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૮૭ ૧ ૩ ૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા 

દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ 

િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

મોરબી ૬૫ ૬૯ ૪ ૦ ૨ ૦ ૬ ૦ 

રાજકોટ 

શિેર 

૩૮૬ ૩૪૧ ૧૧ ૧૧ ૧૨ ૧૨ ૧ ૧ 

રાજકોટ 

ગ્રામ્ય 

૯૩ ૮૮ ૧ ૧ ૨ ૨ ૧ ૧ 

 



87 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 

આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

મોરબી ૧૦૯ ૭૧ 

રાજકોટ શિેર ૬૦૬ ૫૫૪ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૫૯ ૧૨૨  
--------- 

૨૧૯ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ બાબત 

* ૧૮૫૦૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-૨૦૦૬િા 
ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં જામિગર અિે દેવભૂવમ-દ્વારકા વજલ્લાિા કયા 
તાલુકાઓિો સમાવેશ થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં તત્સમયિા જામિગર વજલ્લાિા કલ્યાણપુર 
તાલુકાિો સમાવેશ થયેલ િતો. જિેો િવો વજલ્લો દેવભૂવમ-
દ્વારકા રનાતાં તેમાં સમાવેશ થાય િે. 

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું 
આયોજિ કરેલ િે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે મૂળ 
જામિગર વજલ્લામાં અિે િાલિા દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાં 
સમાવવષ્ટ તાલુકાિા વવકાસ માટે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ િેલ્લા બે િાણાંકીય વર્ડમાં વવકાસશીલ તાલુકા 
યોજિાિી ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ આયોજિ (વિીવટી મંજુરી) 

અંગેિી વવગતો િીને મુજબ િેેઃ- 

-હાલ દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો (તત્સમય જામનગર વજલ્લો) 
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 
િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 
િરેલ 

િામોની 
સાંખ્યા 

૧ કલ્યાણપુર 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૧૯૭.૪૦ ૩૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૧૯૭.૨૧ ૪૭  
--------- 

૨૨૦ 
ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લાના શહેરી વિસ્તારમાાં સફાઈ િામદારોના મોત બદલ િળતર 

* ૧૮૪૭૦ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાંધીિગર-ઉત્તર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િામદાર સુવપ્રમકોટે સફાઈ કમડનારી આંદોલિ વવ. 
યુવિયિ ઓફ ઈવન્ડયા રીટ પીટીશિ (સીવીલ) િં- 
૫૮૩/૨૦૦૩િા કેસમાં ગટર સફાઈ માટે ઉતારવામાં આવતા 
સફાઈ કામદારોિા થઈ રિેલા મોતિા વળતર બદલ રૂ. ૧૦ 
લાખિંુ વળતર નૂકવવા આદેશ આપેલ િે તે િકીકતથી સરકાર 
વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો ગાંધીિગર અિે અમદાવાદ વજલ્લાિા 

શિેરી વવસ્તારમાં તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મૃત્યુ 
પામેલ કેટલા સફાઈ કમડનારીઓિા વકસ્સામાં રૂ.૧૦ લાખિંુ 
વળતર નૂકવવામાં આવ્યંુ અિે કેટલા વકસ્સામાં નુકવવાિંુ 
બાકી િે, 

  (૨) ૩૩ વકસ્સામાં વળતર નૂકવવામાં આવેલ િે અિે ૨૫ 

વકસ્સામાં નુકવવાિંુ બાકી િે. 

 (૩) આ વળતર બાકી રિેવાિા શા કારણો િે, અિે   (૩) કાયદેસરિા વારસદારોિી ઓળખવવવધ બાકી 
િોવાથી. 
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 (૪) બાકી રિેલ તમામ વળતર ક્યાં સુધીમાં નૂકવવામાં 

આવશ?ે 

  (૪) કાયદેસરિા વારસદારોિી ઓળખ થયેથી. 

--------- 

૨૨૧ 
રો-રો ફેરી સવિમસ માટે ડરેજીંગનો િરેલ ખચમ 

* ૧૮૫૪૪  શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ઘોઘા-દિેજ 
રો-રો ફેરી સવવડસ માટે િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર ડરેજીંગ માટે 
કેટલો ખનડ કરવામાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વર્ડ ૨૦૧૭-૧૮ 
અિે ૨૦૧૮-૧૯માં અિુક્રમે રૂા.૪૮.૪૦ કરોડ અિે 
રૂા.૬૩.૦૪ કરોડિો ખનડ ડરેજીંગ માટે કરવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ડરેજીંગિા કામ માટે કઈ એજન્સીિે કોન્ટર ાકટ 
આપવામાં આવેલ િે, 

  (૨) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોદડ ધ્વારા ડરેજીંગિી કામગીરી 
માટે (૧) મે.ધરતી ડરેજીંગ એન્ડ ઈન્રાસ્ટરકનર લીમીટેડ, 
િૈદરાબાદ (૨) મે.અદાણી પોટડ  એન્ડ એસ.ઈ.ઝેડ લીમીટેડ, 
અમદાવાદિે કોન્ટર ાકટ આપવામાં આવેલ. 

 (૩) કોન્ટર ાકટર વિયવમત ડરેજીંગિંુ કામ કરતા િ િોવાથી 
કેટલી ફહરયાદો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં સરકારિે મળેલ 
િે, અિે  

  (૩) ૦૨ (બે) ફરીયાદો મળેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત મળેલ ફહરયાદો અન્વયે જવાબદારો સામે શી 

કાયડવાિી કરી? 

  (૪) ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડડ  ધ્વારા ઉક્ત મળેલ ફરીયાદો 

અન્વયે જવાબદારો સામે ડરેજીંગ કામગીરી પૂણડ કરવામાં વવલંબ 
થવાિા કારણે રૂા.૮૫ લાખ દંડિીય પગલા પેટે વસુલવામાં 
આવેલ િે અિે તાકીદે કામગીરી પૂણડ કરવા સુનિા આપવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 
૨૨૨ 

અમદાિાદ ખાતે મે.વસટી ગોલ્ડ રીયાલીટીઝ પ્રા.વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૫૫૯  શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે.વસટી ગોલ્ડ 
રીયાલીટીઝ પ્રા.વલ.િે સિાથલ, તા.સાણંદ, વજ.અમદાવાદ 
ખાતે આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલયિા 
વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા.૦૯-૦૧-૨૦૦૮િા િોટીફીકેશિથી 
મે.વસટી ગોલ્ડ રીયાલીટીઝ પ્રા.વલ.િે સિાથલ, તા.સાણંદ, 
વજ.અમદાવાદ ખાતેિા આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિે 
િોહટફાઈડ કરવામાં આવેલ િતો. 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૧૦.૭૨ િેક્ટર. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. 
સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) અિે (૪) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા આ સેઝિે તા.૨૯-૦૧-

૨૦૧૩િા રોજ હડ-િોહટફાઈડ કરેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  

--------- 
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૨૨૩ 
લેયડમ  િોઈસ એનાલીસીસ પધ્ધવતથી િેસોનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૬૩૨  શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધિા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા ફોરેવન્સક સાયકોલોી વવભાગમાં લેયડડ  
વોઈસ એિાલીસીસ પધ્ધવતથી કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં 
આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં એફ.એસ.એલમાં પ્રકારિા કેટલા કેસોિંુ પૃથ્થકરણ 

કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રાજ્યિી એફ.એસ.એલ. દ્વારા તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં લેયડડ  વોઈસ એિાલીસીસ પધ્ધવતથી 

કુલ-૧૫૩ કેસોિા ૩૫૫ િમૂિાઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૨૨૪ 
િાયિન્ટ સવમટ ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ ખચમ 

* ૧૮૪૬૪  શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ 
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમીટ ૨૦૧૭ અિે ૨૦૧૯માં સમીટવાર કુલ 
કેટલો ખનડ થયો, 

  (૧) રાજ્યમાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ 
ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમીટ ૨૦૧૭માં કુલ રૂ.૮૩.૩૨ લાખ અિે 
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમીટ ૨૦૧૯માં 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ રૂ.૭૭.૯૧ લાખિો ખનડ 
કરવામાં આવ્યો. (અન્વેષ્ણિે આવધિ) 

 (૨) ઉક્ત સમીટવાર કેટલી રકમિા એમ.ઓ.યુ. થયા, 
અિે 

  (૨) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટસડ સમીટ-
૨૦૧૭ અિે વાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૯માં સુવનત મૂડીરોકાણ 
ધ્યાિે લેવામાં આવેલ િથી. 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સમીટવાર કેટલા એમ.ઓ.યુ. 
વાસ્તવીક રોકાણમાં પહરણમ્યા અિે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી 
વસ્થવતએ સમીટવાર કેટલંુ મૂડીરોકાણ થયંુ? 

  (૩) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત 
ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટસડ સમીટ ૨૦૧૭માં મંજૂર થયેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 
ઇન્ટેન્શિ પૈકી કવમશન્ડ થયેલ ૧૫,૨૮૯ પ્રોજકે્ટસમાં 
રૂ.૩,૦૩,૩૧૬ કરોડિું મૂડીરોકાણ અિે વાયબ્રન્ટ સમીટ-
૨૦૧૯માં મંજૂર થયેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ટેન્શિ પૈકી કવમશન્ડ 
થયેલ ૧૬૨૫ પ્રોજકે્ટસમાં રૂ.૨૯૩૯ કરોડિું મૂડીરોકાણ 
આવેલ િે. 

--------- 

૨૨૫ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૪ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાવલતાણા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯િા વર્ડમાં કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 રૂ.૧૪૦૨.૦૦ લાખિી ગ્રાન્ટિી જોગવાઈ કરવામાં 
આવેલ. 

 (૨) જો  િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
ભાવિગર વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) રૂ.૫૦.૦૦ લાખ ગ્રાન્ટિી સૈધ્ધાંવતક મંજૂરી આપેલ 
િે. 

--------- 
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૨૨૬ 
નકડયાદ શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૭૮૩ શ્રી અજુમનવસાંહ ચૌહાણ (મિેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત િડીયાદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત િડીયાદ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૧૦૨.૮૧ 
કરોડિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો કયા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
યોજિાિા કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 

થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 

અંતગડત રૂ.૧૦૦.૭૩ કરોડિો ખનડ થયેલ િે. 
 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૨૭ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૩૮ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમરેલી અિે 
ભાવિગર વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે, 

  (૧) ૧૦૧(એકસો  એક) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ૧૦૧-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૯૨-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૦૯-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શાં િે?   (૩) ૦૯-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૨૨૮ 
ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં હોટલોને દારૂ િેચિાની પરિાનગી 

* ૧૮૯૬૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નશાબાંધી અને આબિારી માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
ગાંધીિગર અિે અમદાવાદ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિવાર કેટલી 
િોટલોિે દારૂ વેનવા માટેિી િવી પરવાિગીઓ આપવામાં 
આવી, અિે 

  (૧)  

(૧) ગાંધીિગર વજલ્લામાં એકપણ િિીં. 

(૨) અમદાિાદ વજલ્લો 

ક્રમ પોલીસ સ્ટેશનનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશિ ૧ 

૨ એરપોટડ  પોલીસ સ્ટેશિ ૧ 

૩ આિંદિગર પોલીસ સ્ટેશિ ૧ 

૪ િારણપુરા પોલીસ સ્ટેશિ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ પ્રકારિી પરવાિગીઓ મેળવવા 
માટે કેટલી અરીઓ સરકારિે મળેલ િે? 

  (૨) ૦૩ 

--------- 
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૨૨૯ 
જાફરાબાદ અને ખાાંભા તાલુિામાાં ફાળિેલ રિમ 

* ૧૮૫૪૦ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યિા અવત પિાત તાલુકાઓ પૈકી અમરેલી 
વજલ્લાિા જાફરાબાદ અિે ખાંભા તાલુકામાં તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લાં બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી રકમ 
ફાળવવામાં આવી, અિે 

  (૧) અમરેલી વજલ્લાિા જાફરાબાદ અિે ખાંભા તાલુકાઓિે 
અવત પિાત તાલુકાઓ તરીકે જાિેર કરવામાં આવેલ િથી, 
જથેી વવકાસશીલ તાલુકા યોજિા અન્વયે કોઈ ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ િથી. 

 (૨) ફાળવવામાં આવેલ રકમમાંથી કેટલી રકમ કયા કામ 
માટે વાપરવામાં આવી? 

  (૨) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૩૦ 
બોમ્બે હાઈના ઓફ શોરથી મળતા ગેસની ફાળિણી 

* ૧૮૫૦૦ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોિેવમિલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લાં બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર બોમ્બે િાઈિા ઓફ શોરથી મળતા ગેસિી ફાળવણી 
ગુજરાત રાજ્યિે થઈ િે તે િકીકત સાની િે, અિે 

  (૧) વમવિસ્ટર ી ઓફ પેટર ોવલયમ અિે િેનરલ ગેસિી  
તા.૩ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૪િી ગાઈડ લાઈિ મુજબ રાંઘણ ગેસ 
અિે સીએિી ગેસિી ફાળવણી કરવામાં આવે િે. 

 (૨) જો  િા, તો ઉક્ત વર્ડવાર કેટલો જથ્થો રાજ્યિે 
મળ્યો અિે આ જથ્થાિો કેટલો ઉપયોગ કયા િેતુસર કરવા માટે 
ફાળવણી કે વેનાણ કરવામાં આવ્યંુ. 

  (૨) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
િીને પ્રમાણે ગેસ ફાળવવામાં આવેલ િે. અિે રાંધણ ગેસ અિે 
સીએિી ગેસ ફાળવવામાં આવેલ ગેસ તે જ િેતુ માટે ગુજરાત 
ગેસ વલવમટેડ અિે સાબરમતી ગેસ વલવમટેડ દ્વારા વાપરવામાં 
આવેલ િે.  

િષમ ગુજરાત ગેસ 
(MMSCM*) 

સાબરમતી ગેસ 
(MMSCM*) 

જુિ ૨૦૧૭ થી મે ૨૦૧૮ ૪૬૧.૩૪ ૧૩૪.૯૮ 

જુિ ૨૦૧૮ થી મે ૨૦૧૯ ૪૯૦.૮૪ ૧૬૮.૦૮ 

*MMSCM (Million Metric Standard Cubic Meter) 
--------- 

૨૩૧ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૨૫ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પંનમિાલ 
વજલ્લામાં પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા પંનમિાલ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી 
હદલ્િી દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૧૦,૫૦૦થી વધ ુ
ઘરોમાં પાઈપલાઈિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં 
આવેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ પંનમિાલ વજલ્લામાં 
ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા 
પંનમિાલ વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા િાલોલ, ગોધરા 
તથા કાલોલ તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે.  

--------- 
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૨૩૨ 
આણાંદ અને તાપી જીલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૫૪ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
તાપી ીલ્લામાં ીલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્નક્રી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 

કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ? 

  (૩)  

જીલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

આણંદ ૧૯૨ ૧૨૯ 

તાપી ૨૦ ૬૬  

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

આણંદ ૧૪૪ ૬ ૧૨ ૪ 

તાપી ૩૬ ૦ ૧ ૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

આણંદ ૧૦૬ ૨ ૧૨ ૨ 

તાપી ૩૯ ૨ ૨ ૧ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

આણંદ ૧૪૩ ૧૪૨ ૪ ૪ ૭ ૬ ૨ ૨ 

તાપી ૧૫ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 
--------- 

૨૩૩ 
મહેસાણા જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૫ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (વવજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ મિેસાણા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૧૦૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૧૬,૧૬૮ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો? 

  (૪) ૧,૧૬,૧૬૮ 

--------- 
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૨૩૪ 
સાિલી શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૭૦ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સાવલી શિેરિી ભુગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સાવલી શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૧૬૭૨.૧૦ 
લાખિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થેયેલ યોજિાિા કામો કયા તબકે્ક િે, 

  (૨) કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે  

  (૩) રૂ.૧૭૩૪.૦૩ લાખ રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

(૪)   યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે? 

 (૪)   પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૩૫ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૧૦ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ જામિગર અિે 
દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૩૧ (એકત્રીસ)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૩૧-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૧૨-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૧૯-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?   (૩) ૧૮-કેમેરા પોલીસ સ્ટેશિ ભાડાિા મકાિમાં શીફ્ટ 
થયેલ િોઈ, તેમજ ૦૧-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી 

તકવિકી ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૨૩૬ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૪૯૦ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર 
અિે બોટાદ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 

સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૦૧(એક)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૦૧ બંધ કેમેરો નાલુ કરવામાં આવેલ િે.  

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?   (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
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૨૩૭ 
િચ્છ જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૬૩ શ્રી વિરેન્રવસાંહ જાડેજા (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ કછિ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૧૦૦ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૯૩૯૫૦ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો. 

  (૪) ૯૩૭૯૫ 

--------- 

૨૩૮ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાાંથી પિડેલ જૂની નોટો 

* ૧૮૪૭૮ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર અમદાવાદ શિેર અિે ીલ્લામાંથી જુિી ૫૦૦ અિે 
૧૦૦૦િી કેટલી નલણી િોટો પોલીસ દ્વારા પકડવામાં આવી, 

  (૧) પત્રક 'અ' મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા ઈસમોિે પકડવાિા 
બાકી િે અિે કેટલા ઈસમો પકડયા, અિે  

  (૨) એક પણ ઈસમ પકડવા પર બાકી િથી. તમામ ૯ 
ઈસમો પકડાયી ગયા િે. 

 (૩) બાકી ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવ્યા? 

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

પત્રિ 'અ' 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

શહેર/જીલ્લાનુાં નામ ૫૦૦ની જુની ચલણી નોટો ૧૦૦૦ની જુની ચલણી નોટો 

અમદાવાદ શિેર ૯૯૯ ૩૨૩૫ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧૨૭૮૫ ૧૯૭૩૬ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

શહેર/જીલ્લાનુાં નામ ૫૦૦ની જુની ચલણી નોટો ૧૦૦૦ની જુની ચલણી નોટો 

અમદાવાદ શિેર ૧૬૫૦૦ ૧૮૯૮૬ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૨૩૯ 
નિસારી વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૭૯૮ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િવસારી 
વજલ્લામાં પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા િવસારી વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૯૬,૪૦૦થી વધુ ઘરોમાં 
પાઈપલાઈિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે.  
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િવસારી વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ 

દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા િવસારી 

વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા િવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી 
તથા વનખલી તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે.  

--------- 

૨૪૦ 
મહેસાણા જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૭ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (વવસિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ મિેસાણા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 

કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૧૦૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૧૬,૧૬૮ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો. 

  (૪) ૧,૧૬,૧૬૮ 

--------- 

૨૪૧ 
ક્ચ્છ વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૬૪ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ગાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ કછિ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૧૦૦ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૯૩૯૫૦ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૯૩૭૯૫ 

--------- 
૨૪૨ 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 
* ૧૬૮૭૭ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખવિજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 

૨૦૧૮-૧૯ િા વર્ડમાં કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી.  
 રૂ.૧૪૦૨.૦૦ લાખિી ગ્રાન્ટિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે ? 

  (૨) રૂ.૨૪૯.૯૩ લાખ. 

--------- 
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૨૪૩ 
બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૧૮૪૪૯ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં 
બિાસકાંઠા અિે સાબરકાંઠા વજલ્લામાં ખુિ, લંુટ, ધાડ, નોરી, 
બળાત્કાર, અપિરણ, અિે અપમૃત્યુિા કેટલા કેસો તાલુકાવાર 
િોંધાયા ? 

  પત્રિ મુજબ. 

પત્રિ 
બનાસિાાંઠા 

તાલુિા ખૂન લુટ ધાડ  ચોરી બળાત્િાર અપહરણ અપમૃત્યુ 

પાલિપુર ૪ ૧૯ ૬ ૧૦૯ ૧૩ ૨૧ ૬૪ 

વડગામ ૩ ૩ ૨ ૧૯ ૧ ૭ ૧૬ 

દાંતા ૨ ૦ ૨ ૧૭ ૫ ૩ ૪૭ 

ડીસા ૩ ૬ ૫ ૬૬ ૯ ૧૬ ૩૯ 

અમીરગઢ ૨ ૧ ૧ ૮ ૪ ૯ ૩૩ 

લાખણી ૦ ૦ ૦ ૬ ૨ ૩ ૩ 

દાંતીવાડા ૨ ૩ ૦ ૭ ૨ ૨ ૮ 

ધાિેરા ૪ ૫ ૨ ૩૪ ૨ ૬ ૨૦ 

થરાદ ૫ ૯ ૨ ૨૪ ૧૪ ૬ ૩૬ 

વાવ ૨ ૩ ૦ ૩ ૩ ૨ ૯ 

સુઈગામ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨ ૨ ૩ 

હદયોદર ૧ ૪ ૦ ૧૫ ૬ ૭ ૧૨ 

ભાભર ૩ ૭ ૧ ૧૭ ૪ ૫ ૧૧ 

કાંકરેજ ૩ ૨ ૧ ૨૪ ૪ ૫ ૧૩ 

સાબરિાાંઠા 

વજલ્લાનુાં નામ ખૂન લુટ ધાડ  ચોરી બળાત્િાર અપહરણ અપમૃત્યુ 

હિંમતિગર ૨ ૧૪ ૩ ૧૨૫ ૧૧ ૨૬ ૯૪ 

પ્રાંવતજ ૧ ૪ ૩ ૧૭ ૬ ૭ ૩૬ 

તલોદ ૨ ૧ ૦ ૫ ૧ ૭ ૪૩ 

ઈડર ૭ ૪ ૧ ૪૭ ૧ ૧૬ ૪૯ 

વડાલી ૨ ૨ ૨ ૧૪ ૬ ૨ ૧૪ 

ખેડબ્રહ્મા ૧ ૦ ૦ ૨૮ ૨ ૦ ૪૪ 

પોશીિા ૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૧૧ 

વવજયિગર ૦ ૧ ૦ ૧૨ ૨ ૯ ૩૧ 
--------- 

૨૪૪ 
અમદાિાદ ખાતે માયરોન રીયલ્ટસમ પ્રા.વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૪૮૭ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. માયરોિ 
રીયલ્ટસડ પ્રા.વલ.િે સિાથલ, તા.સાણંદ, વજ. અમદાવાદ ખાતે 
આઇ.ટી/આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા. ૧૧-૦૯-૨૦૦૯િા 
િોટીફીકેશિથી મે. માયરોિ રીયલ્ટસડ પ્રા.વલ.િા સિાથલ, 
તા.સાણંદ, વજ.અમદાવાદ ખાતેિા આઇ.ટી./ આઇ.ટી.ઇ.એસ. 
સેઝિે િોટીફાઈડ કરવામાં આવેલ િે. 
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 (૨) ઉક્ત આઇ.ટી / આઇ.ટી.ઇ.એસ.સેઝ પાકડ  કેટલા 

વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ૧૦.૬૮ િેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઇ.ટી./ આઇ.ટી.ઇ.એસ. 
સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે   

  (૩) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ મંત્રાલયિા 
વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા સદર આઇ.ટી./ આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝિે 
ડી-િોટીફાય કરવાિી પ્રહક્રયા નાલુ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે? 

  (૪) આ આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝિા ડી-
િોહટહફકેશિિી પ્રહક્રયા નાલુ િે. 

--------- 

૨૪૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ 

* ૧૬૮૦૬ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજકોટ 
વજલ્લામાં પાઈપલાઈિ મારફતે રાંધણગેસ પિોંનાડવાિી 
કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા રાજકોટ વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં ૧,૯૭,૦૦૦થી વધુ ઘરોમાં 
પાઈપલાઈિ દ્વારા ઘરેલંુ ગેસ કિેક્શિ આપવામાં આવેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ રાજકોટ વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા રાજકોટ 
વજલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈિ દ્વારા રાજકોટ, પડધરી, લોવધકા, 
કોટડાસાંઘાણી, જતેપુર, જામકંડોરણા તથા ગોંડલ 
તાલુકાઓિે આવરી લીધેલ િે.  

--------- 

૨૪૬ 
અમદાિાદ શહેરના પોલીસ િવમશ્નરના તાબા હેઠળના પોલીસ સ્ટેશનોની મુલાિાત 

* ૧૮૪૮૧ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
શિેરિા પોલીસ કવમશ્ર્નરિા તાબા િેઠળ કુલ કેટલા પોલીસ 
સ્ટેશિ આવેલા િે, 

  (૧) કુલ-૪૯ પોલીસ સ્ટેશિ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર પોલીસ 
કવમશ્ર્નર દ્વારા કયા પોલીસ સ્ટેશિિી કેટલીવાર રૂબરૂ મુલાકાત 
લેવામાં આવી, 

  (૨)  

અ.નાં. િષમ 
મુલાિાત લીધેલ પોલીસ સ્ટેશનનુાં 

નામ 
મુલાિાતની 

સાંખ્યા 

૧ 
૨૦૧૭-

૨૦૧૮ 

ગાયકવાડ િવેલી ૨ 

શાિપુર, દહરયાપુર, નાંદખેડા, 

સોલા િાઈકોટડ, સરદારિગર, 

સરખેજ, ઇસિપુર, વાડજ, 

કૃષ્ણિગર,વસ્ત્રાપુર, માધુપુરા, 

અમરાઈવાડી 

૧ 

૨ 
૨૦૧૮-
૨૦૧૯ 

કારંજ, શાિપુર, ગાયકવાડ  
િવેલી, દહરયાપુર 

૧ 
 

 (૩) આ પોલીસ સ્ટેશિોિી રૂબરૂ મુલાકાત દરવમયાિ 

પોલીસ તંત્ર સંબંધી કેવા પ્રકારિી ફહરયાદો જોવા મળી, અિે 

  (૩) સ્થળ મુલાકાત દરવમયાિ કોઇ ફહરયાદો જોવા મળેલ 

િથી. 

 (૪) ઉક્ત ફહરયાદોિા વિકાલ માટે શી કાયડવાિી કરવામાં 
આવી ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
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૨૪૭ 
પાટણ વજલ્લાના તાલુિાઓની અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૮૪૫૫ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-૨૦૦૬િા 
ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં પાટણ વજલ્લાિા કયા તાલુકાઓિો સમાવેશ થાય 
િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ તત્સમયે મૂળ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં િાલિા પાટણ વજલ્લાિા િીને 
મુજબિાં તાલુકાઓિો સમાવેશ થયેલ િતો. 

ક્રમ વજલ્લાનુાંનામ તાલુિાનુાં નામ 

૧ પાટણ સાંતલપુર અિે સમી 
 

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું આયોજિ 
કરેલ િે ? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે પાટણ 

વજલ્લામાં તત્સમયે મૂળ સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે િાણાંકીય વર્ડમાં 
વવકાસશીલ તાલુકા યોજિાિી ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ આયોજિ 
(વિીવટી મંજુરી) અંગેિી વવગતો િીને મુજબ િે. 

પાટણ વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િષમ 
જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 
માંજુર િરેલ િામોની રિમ (રૂ.લાખમાાં) માંજુર િરેલ િામોની સાંખ્યા 

૧ સાંતલપુર 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૬૪ ૬૧ 

૨ સમી 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૩૧ ૪૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૨.૦૭ ૫૦  
--------- 

૨૪૮ 
માાંગરોળ નગરપાવલિાને માંજૂર થયેલ સ્ટેટ ફાંડ પાણી પુરિઠા યોજના 

* ૧૮૫૨૨ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ જૂિાગઢ 
વજલ્લામાં આવેલ માંગરોળ િગરપાવલકાિે સ્ટેટ ફંડ પાણી 
પુરવઠા યોજિા મંજૂર થયેલ િે તે િકીકત સાની િે, 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત િગરપાવલકાિે ફંડ પેટે કેટલી 
રકમિા કેટલા િપ્તાિી નૂકવણી ઉક્ત વસ્થવતએ કરવામાં આવી 
અિે કેટલા િપ્તાિી નૂકવણી કયા કારણોસર બાકી િે, અિે 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ પાણી પુરવઠા યોજિાિા મંજુર થયેલ 
રૂ.૨૫૮૯.૯૭ લાખ પૈકી િગરપાવલકાિે રૂ.૧૩૩૫.૯૮ લાખ 
રકમિી નૂકવણી કરવામાં આવેલ િે. રૂ.૧૨૫૩.૯૯ લાખિંુ 
નૂકવણં કામો બાકી િોવાિા કારણે કરવામાં આવેલ િથી. 

 (૩) બાકી િપ્તાિી નૂકવણી ક્યાં સુધીમાં કરવામાં 
આવશે ? 

  (૩) યોજિાિા કામોિી પ્રગવત તથા થયેલ ખનડિે ધ્યાિે 
લઈ નૂકવવામાં આવશે. 

--------- 

૨૪૯ 
અમદાિાદ શહેરને અમૃત યોજના હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

* ૧૬૭૭૩ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (વિકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ અમદાવાદ શિેરિે કુલ કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવેલ 
િે,  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમૃત યોજિા 
િેઠળ અમદાવાદ શિેરિે માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રૂ.૬૭.૪૦ 
કરોડ અિે રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.૪૦.૩૫ કરોડ, આમ કુલ 
રૂ.૧૦૭.૭૫ કરોડ ફાળવવામાં આવેલ િે. 
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 (૨) અમદાવાદ શિેર માટે કુલ કેટલા કામો મંજૂર 

કરવામાં આવેલ િે, અિે  

  (૨) અમદાવાદ શિેર માટે અમૃત યોજિા િેઠળ કુલ ૨૭ 

કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ િે. 
 (૩) ઉક્ત કામો કયા તબકે્ક િે?    (૩) મંજૂર થયેલ કુલ ૨૭ કામો પૈકી ૩ કામો પૂણડ થયેલ 

િે, ૨૦ કામો અમલીકરણ િેઠળ િે અિે ૪ કામો મંજૂરીિા 
વવવવધ તબક્કા િેઠળ િે. 

--------- 

૨૫૦ 
દાહોદ વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ 

* ૧૮૫૭૧ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા  (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દાિોદ વજલ્લામાં 
િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલો દારૂ પકડવામાં આવ્યો, 

  (૧)  

દેશી દારૂ (લીટર) વિદેશી દારૂ (બોટલ) 

૧૦,૬૪૦ ૮,૩૯,૫૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત પકડવામાં આવેલ દારૂમાં કેટલા વાિિો અિે 
તિોમતદારો પકડવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) ૫૨૭ વાિિો અિે ૬૬૨૦ તિોમતદારોિે પકડવામાં 
આવેલ િે. 

 (૩) કેટલા તિોમતદારો પકડવાિા બાકી િે ?   (૩) ૩૯૦ 
--------- 

૨૫૧ 
વનઝર અને િુિરમુાંડા તાલુિામાાંથી ગેરિાયદેસર રેતીની ચોરી 

* ૧૮૫૯૭ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વિઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ અિે ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ તાપી વજલ્લાિા 
વિઝર અિે કુકરમંુડા તાલુકામાંથી ગેરકાયદેસર રેતીિી નોરી 
કરીિે રાજ્ય બિાર સપ્લાય થાય િે તે ફહરયાદથી સરકાર વાફેક 
િે, 

  (૧) િા, ી. તાપી વજલ્લાિા વિઝર અિે કુકરમંુડા 
તાલુકામાંથી ગેરકાયદેસર રેતીિી નોરી કરીિે રાજ્ય બિાર 
સપ્લાય થાય િે તેવી કોઈ ફહરયાદ મળેલ િથી. 

 (૨) જો િા, તો રાજ્ય બિાર રેતી સપ્લાય કરતાં કેટલા 
ઈસમોિે િેલ્લા બે વર્ડમાં પકડવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) િેલ્લા બે વર્ડમાં તાપી વજલ્લાિા વિઝર અિે કુકરમંુડા 
તાલુકામાં ઘણી વખત આકવસ્મક નેકીંગ કરવામાં આવેલ પરંતુ 
ગેરકાયદેસર રેતીિી નોરી કરીિે રાજ્ય બિાર સપ્લાય કરતાં 
કોઈ વકસ્સા પકડાયેલ િથી. 

 (૩) પકડવામાં આવેલ ઈસમો સામે શા પગલાં લેવામાં 
આવ્યા ?  

  (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૫૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૮ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ ગાંધીિગર 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૩૨ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૨૨,૪૬૨ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૧,૨૨,૪૬૨ 

--------- 
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૨૫૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૩૧ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ(સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ અમદાવાદ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૭૫ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૨,૧૯,૨૬૨ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૨,૧૯,૨૬૨ 

--------- 

૨૫૪ 
કહાંમતનગર શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૮૮ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત હિંમતિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત હિંમતિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૬૧૪૪ 
લાખિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉકત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ મંજૂર થયેલ યોજિાિા કામો પૂણડ 
થયેલ િે. 

 (૩) ઉકત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) ઉકત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત રૂ.૬૭૦૦ લાખ 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ?  

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૫૫ 
પાલનપુર શહેરમાાં ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૮૯૬૦ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલિપુર) : ૧૪મી ગુ.વવ.સિા બીજા સત્રમાં તા.૧૯-૯-૧૮િા રોજ ગૃિમાં રજૂ થયેલ *પ્રશ્ર્ન 

ક્રમાંકેઃ ૧૧૧૨૦ (અગ્રતા-૪૩) િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાલિપુર શિેરમાં ભૂગભડ ગટર યોજિાિંુ કામ 
માનડ-૨૦૧૬ સુધીમાં પૂણડ કરવાિી સમયમયાડદા િક્કી 
કરવામાં આવેલ િતી તે સમયમયાડદામાં કામ પૂણડ િ કરવા 
બદલ એજન્સીિંુ રૂ.૪.૧૬૦૩ કરોડિું નુકવણં રોકવામાં 
આવેલ િે તે િકીકત સાની િે, 

  (૧) િા. શરૂઆતિા તબકે્ક રૂ.૪.૧૬૦૩ કરોડિું નુકવણં 
રોકવામાં આવેલ. પંપીગ સ્ટેશિિી જમીિ ફાળવણીિા પ્રશ્ર્નો 
તેમજ એજન્સીએ રજૂ કરેલ કારણો ધ્યાિે લઈ કવમટી દ્વારા 
રૂ.૨.૦૩૨૯ કરોડ એજન્સીિે િૂટા કરવામાં આવેલ. આમ 
િાલિા તબકે્ક રૂ.૨.૧૨૭૪ કરોડિંુ નુકવણં રોકવામાં આવેલ 
િે. 

 (૨) જો િા, તો તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કામ 
િ પૂણડ કરવા બદલ તથા સમયમયાડદામાં કામ િ પૂણડ કરવા 
બદલ ટેન્ડરિી શરત મુજબ અન્ય ક્યા પગલાં લેવામાં આવેલ 
િે, અિે 

  (૨) અન્ય કોઈ પગલાં લેવામાં આવેલ િથી. 

 (૩) આ કામ ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરવાિંુ આયોજિ િે ?    (૩) િગરપાવલકા દ્વારા પમ્પીંગ સ્ટેશિ માટેિી જમીિ 
ઉપલબ્જધ થયા બાદ તમામ પાસાઓિો અભ્યાસ કરી આગળિી 
કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવશે. 

--------- 
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૨૫૬ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૦૫ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજકોટ અિે 
પોરબંદર વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલી હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્યકી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 

િાહન 

વત્રચક્રી 

િાહન 

ચતુષ્યક્રી 

િાહન 

ભારે 

માલિાહિ 
િાહન 

રાજકોટ શિેર ૫૧૭ ૧૩ ૧૫ ૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૧૬ ૩ ૩ ૪ 

પોરબંદર ૩૫ ૦ ૧ ૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
વજલ્લા દ્વીચક્રી 

િાહન 

વત્રચક્રી 

િાહન 

ચતુષ્યક્રી 

િાહન 

ભારે 

માલિાહિ 
િાહન 

રાજકોટ શિેર ૪૦૧ ૮ ૮ ૨ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૮૭ ૧ ૩ ૨ 

પોરબંદર ૪૧ ૧ ૦ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) ઉકત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ?  

  (૩)  
 

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

રાજકોટ શિેર ૬૦૬ ૫૫૪ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૫૯ ૧૨૨ 

પોરબંદર ૬૨ ૩૪ 
 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

રાજકોટ શિેર ૩૮૬ ૩૪૧ ૧૧ ૧૧ ૧૨ ૧૨ ૧ ૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૯૩ ૮૮ ૧ ૧ ૨ ૨ ૧ ૧ 

પોરબંદર ૪૪ ૩૭ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૫૭ 
સુરેન્રનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં ખનીજ ચોરી િરતા પિડાયેલ િાહનો 

* ૧૮૪૯૪ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (નોટીલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર સુરેન્દ્રિગર અિે અમદાવાદ વજલ્લામાં વજલ્લાવાર ખિીજ 
નોરી કરતાં કેટલા વાિિો પકડવામાં આવ્યા, 

  (૧)  

સમયગાળો િાહનોની સાંખ્યા 

સુરેન્રનગર અમદાિાદ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૮૭ ૪૧૯ 
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તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૮૭ ૨૫૬ 

 

 (૨) પકડાયેલ કેટલા વાિિો સામે સ્થળ ઉપર દંડિી 
રકમ વસુલ કરી જતા કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) શૂન્ય. 

 (૩) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલા વાિિોિે જપ્ત 
કરવામાં આવ્યા ?  

  (૩)  

સમયગાળો િાહનોની સાંખ્યા 

સુરેન્રનગર અમદાિાદ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

૧૮૭ ૪૧૯ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

૩૮૭ ૨૫૬ 

 

--------- 

૨૫૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૬૩૯ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વલસાડ વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યંુ, અિે 

  (૧) અિે (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં વલસાડ વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૧૪ 
વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યું, 
અિે ઉકત કુલ-૧૪ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૧૫૭૭.૮૪ 
લાખિા પ્રોજકેટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કુલ 
રૂ.૨૭૦.૬૫ લાખિી રકમિો િેલ્લા બે વર્ડમાં ખનડ થયેલ િે. 

 (૨) આ માટે ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કુલ કેટલી 
રકમિો ખનડ થયેલ િે ?  

 

--------- 

૨૫૯ 
દાહોદ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૬૮ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાિોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દાિોદ અિે ડાંગ 
વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલી હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્યકી અિે ભારે 
માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧)  
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

દાિોદ ૧૪૭ ૦ ૫ ૧ 

ડાંગ ૫ ૦ ૦ ૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
વજલ્લા દ્વીચક્રી 

િાહન 
વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

દાિોદ ૧૫૬ ૦ ૮ ૦ 

ડાંગ ૯ ૦ ૦ ૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

ઉકેલાયા પરત કરેલ 
વાિિ 

દાિોદ ૪૯ ૪૯ ૬ ૬ ૧ ૧ 

ડાંગ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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 (૩) ઉકત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 

આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન ચોર િાહન શોધિાના બાિી 
કિસ્સા 

દાિોદ ૬૧ ૨૬૧ 

ડાંગ ૨ ૧૧ 
 

--------- 

૨૬૦ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૬૦ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કેલેન્ડર વર્ડ ૨૦૧૮ દરમ્યાિ અમરેલી વજલ્લામાં 
ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા કાયડક્રમો 
યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૯૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૫૦,૬૧૧ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો? 

  (૪) ૧,૫૦,૫૯૦ 

 (૫) તે પૈકી કેટલી અરીઓ પડતર િે ?   (૫) ૨૧ 
--------- 

૨૬૧ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના  

* ૧૮૫૩૨ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમરેલી અિે 
બોટાદ વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ 
અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ કેટલી 
માંગણીઓ/અરીઓ મળી,  

  (૧) 
િષમ મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

અમરેલી બોટાદ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  

૩૧-૦૫-૧૮ 

૫૩ ૫૫ ૧૯ ૧૮ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  

૩૧-૦૫-૧૯ 

૧૧ ૩૦ ૨૧ ૧૦ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  
િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

અમરેલી બોટાદ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  

૩૧-૦૫-૧૮ 

૧૦ ૧૪ ૦૧ ૦૯ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૦૭ ૦૬ ૦૪ ૦૪ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 

િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

અમરેલી ૦૫ ૧૨ 

બોટાદ ૧૨ ૦૨  
--------- 
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૨૬૨ 
બનાસિાાંઠા જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૩ શ્રી કિતીવસાંહ િાલેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ બિાસકાંઠા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૧૭૯ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી,   (૩) ૨,૩૯,૪૩૯ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો, અિે 

  (૪) ૨,૩૯,૪૩૯ 

--------- 

૨૬૩ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૪૬૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અરવલ્લી અિે 
સાબરકાંઠા વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી,  

  (૧) 
િષમ મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

અરિલ્લી સાબરિાાંઠા 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  

૩૧-૦૫-૧૮ 

૦૪ ૦૯ ૧૫ ૨૨ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  

૩૧-૦૫-૧૯ 

૧૨ ૦૮ ૧૮ ૧૨ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  
િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

અરિલ્લી સાબરિાાંઠા 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૮ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  

૩૧-૦૫-૧૯ 

૦ ૦૧ ૦૩ ૦૩ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 
િે?  

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

અરવલ્લી ૧૨ ૦૯ 

સાબરકાંઠા ૦૪ ૦૪  
--------- 

૨૬૪ 
લોિ ફરીયાદ વનિારણનાાં ઓનલાઈન પોટમલ પર મળેલ ફકરયાદ 

* ૧૬૮૩૪ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભારત સરકાર દ્વારા નાલતાં લોક ફહરયાદ 
વિવારણિા ઓિલાઈિ પોટડલ પર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં ગુજરાત સરકારિે કુલ કેટલી 
ફહરયાદો મળી, 

  (૧)  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮િા 
રોજ પડતર અરીઓ 

૧૬,૮૩૨ 



105 

તા. ૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી 
તા.૩ ૧-૦૩-૨૦૧૯ 

દરમ્યાિ મળેલ અરીઓ 

૩૭,૩૬૦ 

િુલ ૫૪,૧૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં કેટલી 
ફહરયાદોિો વિકાલ થયો, અિે  

  (૨) ૪૮,૩૪૮ 

 (૩) વિકાલિી ટકાવારી કેટલી ?   (૩) ૮૯.૨૨ 

--------- 

૨૬૫ 
મોડાસા શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૮૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દિેગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત મોડાસા શિેરિી ભુગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત મોડાસા શિેરિી ભુગભડ ગટર યોજિાિે તા.૦૫-૦૩-
૨૦૧૯િા પત્રથી રૂ.૬૪.૭૫ કરોડિી મંજુરી આપવામાં આવેલ 
િે, 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થેયેલ યોજિાિા કામો કયા તબકે્ક િે, 

  (૨) યોજિાિા ડી.પી.આર. બિાવવાિી કામગીરી પ્રગવત 
િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે  

  (૩) કોઈ ખનડ થયેલ િથી. 

(૪)   યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે? 

    (૪)    યોજિાિા ડી.પી.આર. મંજુર થયા બાદ ભાવપત્રકો 
મંગાવી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૬૬ 
દાહોદ અને નમમદા વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૬૫ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દાિોદ અિે 
િમડદા વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ 
અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ કેટલી 
માંગણીઓ/અરીઓ મળી,  

  (૧) 
િષમ મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

દાહોદ નમમદા 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  

૩૧-૦૫-૧૮ 

૮૮ ૧૨૮ ૧૭ ૦૨ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  

૩૧-૦૫-૧૯ 

૪૬ ૧૬૩ ૧૩ ૦૪ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  

િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

દાહોદ નમમદા 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  

૩૧-૦૫-૧૮ 

૪૧ ૮૨ ૦૮ ૦૨ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૨૪ ૨૯ ૦૬ ૦૩ 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 

િે?  

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

દાિોદ ૫૫ ૧૧૨ 

િમડદા ૦૭ ૦૦  
--------- 

૨૬૭ 
સુરત જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૧ શ્રી મોહનભાઈ િોકડયા (મિુવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ સુરત 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૬૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૧૬,૯૦૩ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો, અિે 

  (૪) ૧,૧૬,૯૦૩ 

---------  

૨૬૮ 
િાયિન્ટ સવમટ-૨૦૧૯માાં યોજાયેલ પ્રદશમન 

* ૧૬૮૮૨ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)    વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સવમટ-૨૦૧૯ અંતગડત 
યોજવામાં આવેલ પ્રદશડિમાં દેશિી અિે વવદેશિી કુલ કેટલી 
કંપિીઓએ ભાગ લીધો િતો, અિે  

  (૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત વસમટ-૨૦૧૯ અંતગડત યોજવામાં 
આવેલ પ્રદશડિમાં દેશિી અિે વવદેશિી આશરે ૧૩૪૭ જટેલી 
કંપિીઓએ ભાગ લીધો િતો. 

 (૨) કેટલા દેશોએ આ સવમટમાં ભાગ લીધો િતો?   (૨) ૧૩૫ દેશોએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતિી વેબસાઈટ પરથી 
રીસ્ટરેશિ કરીિે આ સવમટમાં ભાગ લીધો િતો. 

--------- 

૨૬૯ 
ડી.એન.એ. પદ્ધવતથી િેસોનુાં પૃથ્થિરણ 

* ૧૮૬૩૧ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા ડી.એિ.એ. પદ્ધવતથી કેસોિંુ પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે  

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં એફ.એસ.એલ. દ્વારા ડી.એિ.એ. પદ્ધવતથી કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રાજયિી એફ.એમ.એલ. દ્વારા તા.૩૦-૦૪-
૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં ડી.એિ.એ. પદ્ધવતથી 
કુલ-૧૮૫૮ કેસોિા ૫૭૦૭ િમૂિાઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 
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૨૭૦ 
બનાસિાાંઠા અને અમદાિાદ જીલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૪૫૩ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ બિાસકાંઠા 
અિે અમદાવાદ ીલ્લામાં ીલ્લાવાર કેટલા હદ્રનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 

કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ? 

  (૩)  

જીલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

બિાસકાંઠા ૧૩૬ ૩૯૭ 

અમદાવાદ શિેર ૧૬૮૨ ૨૦૭૩ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૯૬ ૫૮  
પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા રીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

બિાસકાંઠા ૨૩૨ ૪ ૨૭ ૧૩ 

અમદાવાદ શિેર ૧૪૧૯ ૨૩૨ ૧૬૫ ૨૩ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૫૮ ૨ ૪ ૮ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા રીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

બિાસકાંઠા ૧૯૩ ૧ ૩૪ ૧૩ 

અમદાવાદ શિેર ૧૩૮૭ ૧૯૮ ૮૦ ૧૯ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૪૮ ૬ ૫ ૫ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા કરચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

બિાસકાંઠા ૧૦૬ ૯૮ ૪ ૩ ૪ ૪ ૬ ૬ 

અમદાવાદ શિેર ૧૦૮૬ ૯૭૪ ૨૫૨ ૨૩૪ ૯૯ ૯૧ ૧૩ ૧૨ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૬૦ ૪૮ ૬ ૬ ૩ ૩ ૫ ૩ 

--------- 

૨૭૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૦ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ રાજકોટ 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૯૩ 
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 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 

લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૩,૫૦,૧૬૩ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૩,૫૦,૧૬૩ 

--------- 

૨૭૨ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લાના તાલુિાઓનો અવતપછાત તાલુિાઓમાાં સમાિેશ 

* ૧૮૪૪૩ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સામાન્ય વિીવટ વવભાગિા તા.૨૭-૦૭-૨૦૦૬િા 
ઠરાવથી કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ ૩૦ અવતપિાત 
તાલુકાઓમાં બિાસકાંઠા વજલ્લાિા કયા તાલુકાઓિો સમાવેશ 
થાય િે, અિે 

  (૧) કૌલગી સવમવતએ જાિેર કરેલ તત્સમયિા મૂળ ૩૦ 
અવતપિાત તાલુકાઓમાં બિાસકાંઠા વજલ્લાિા િાલિા િીને 
મુજબિા તાલુકાઓિો સમાવેશ થાય િે.  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ 

૧ બિાસકાંઠા વાવ, થરાદ અિે અમીરગઢ 
 

 (૨) સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર શું 
આયોજિ કરેલ િે? 

  (૨) ઉપરોક્ત પ્રશ્ર્ન ખંડ-૧િા જવાબ પ્રમાણે બિાસકાંઠા 

વજલ્લામાં તત્સમયે મૂળ સમાવવષ્ટ તાલુકાઓિા વવકાસ માટે 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે િાણાંકીય વર્ડમાં 
વવકાસશીલ તાલુકા યોજિાિી ગ્રાન્ટમાંથી કરેલ આયોજિ 
(વિીવટી મંજુરી) અંગેિી વવગતો િીને મુજબ િેેઃ- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લો  
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

િષમ જોગિાઈ 

(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર િરેલ 

િામોની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

માંજુર 

િરેલ 
િામોની 

સાંખ્યા 

૧ વાવ 
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૬૬ 

૨ થરાદ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૬૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૪૮ 

૩ અમીરગઢ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૦૦ ૮૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૦.૦૦ ૨૦૦.૩૭ ૪૨  
--------- 

૨૭૩ 
ખાંભાવળયા શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૮૫ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખંભાવળયા શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખંભાવળયા શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે 
રૂ.૪૧૬૨.૨૨ લાખિી અિે STP િા કામો માટે રૂ.૧૧૩૧.૨૭ 
લાખિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉકત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉકત મંજૂર થયેલ 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર 
કલેકટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે અિે 
STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉકત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 
અંતગડત રૂ.૩૭૧૮.૭૦ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 



109 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 

આયોજિ િે ?  

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 

અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી શરૂ કરવાિંુ 
આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૨૭૪ 
િડોદરા વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૨૮ શ્રીમતી સીમાબેન મોહીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ વડોદરા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 

કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૮૩ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૩,૮૧,૯૫૭ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૩,૮૧,૯૫૭ 

--------- 

૨૭૫ 
મોડાસા શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૯૧ શ્રી ગજને્રવસાંહ પરમાર (પ્રાંવતજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત મોડાસા શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત મોડાસા શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે  
તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૯િા પત્રથી રૂ.૬૪.૭૫ કરોડિી મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉકત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) યોજિાિા ડી.પી.આર. બિાવવાિી કામગીરી પ્રગવત 
િેઠળ િે. 

 (૩) ઉકત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) કોઈ ખનડ થયેલ િથી. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ?  

  (૪) યોજિાિા ડી.પી.આર. મંજૂર થયા બાદ ભાવપત્રકો 
મંગાવી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૭૬ 
ગુજરાત રાજ્યની અન્ય રાજ્યને જોડતી સીમાઓ પરથી પિડાયેલ દારૂ 

* ૧૮૫૨૯ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉિા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુજરાત રાજ્યિી મિારાષ્ટર , મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાિ, 
દીવ અિે દમણિે જોડતી સીમાઓ ઉપરિી કઈ કઈ નેકપોસ્ટ 
ઉપરથી નેકપોસ્ટવાર તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લાં 
બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલો વવદેશી દારૂ, વબયરિી બોટલો 
પકડવામાં આવી, 

  (૧) *પત્રક-૧ અિે ૨ મુજબ. 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ ઉકત પકડાયેલ દારૂ, વબયર સંદભ ે
કેટલા આરોપી પકડવામાં આવ્યા અિે કેટલા પકડવાિા બાકી 
િે, અિે 

  (૨) ૧,૫૭૩ આરોપી પકડાયા અિે ૨૧૯ પકડવાિા 
બાકી િે. 
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 (૩) ઉકત િોંધાયેલ ફરીયાદો પૈકી એક કરતા વધારે 

ફરીયાદ િોંધાઈ િોઈ તેવા આરોપી કેટલા િે અિે તેઓ સામે શું 
કાયડવાિી કરવામાં આવી ? 

  (૩) કુલ-૫ આરોપીઓ સામે િશાબંધી ધારા િેઠળ 

ગુિાઓ િોંધી તેઓ વવરૂદ્ધ પ્રોિી-૯૩, તડીપાર, પાસા જવેા 
અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ િે. 

(*પત્રકો સવનવશ્રીિી કનેરીમાં રાખવામાં આવેલ િે.) 
--------- 

૨૭૭ 
ભરૂચ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૮૯ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જબંુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ભરૂન અિે ડાંગ 
વજલ્લામાં િેલ્લાં બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ અિે 
પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ કેટલી 
માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧)  
િષમ મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

ભરૂચ ડાાંગ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧/૦૬/૧૭ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૮ 

૩૪ ૦૩ ૧૨ ૦૩ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૯ 

૩૮ ૦૬ ૦૯ ૦૬ 

 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં ઉકત વજલ્લાવાર 
કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે 
આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  
િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

ભરૂચ ડાાંગ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧/૦૬/૧૭ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૮ 

૧૪ ૦૨ ૧૧ ૦૧ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૯ 

૦૫ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

 
 (૩) ઉકત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 
િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

ભરૂન ૩૪ ૦૦ 

ડાંગ ૦૦ ૦૦  
--------- 

૨૭૮ 
નમમદા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૮૬ શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (િાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િમડદા અિે 
ભરૂન વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્યકી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧)  

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 
વજલ્લા દ્વીચક્રી 

િાહન 
વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

િમડદા ૨૧ ૦ ૦ ૨ 

ભરૂન ૧૯૫ ૦ ૩૩ ૧૦ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
વજલ્લા દ્વીચક્રી 

િાહન 

વત્રચક્રી 

િાહન 

ચતુષ્યક્રી 

િાહન 

ભારે 

માલિાહિ 
િાહન 

િમડદા ૨૬ ૦ ૦ ૫ 

ભરૂન ૨૦૨ ૦ ૧૨ ૧૭ 
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 (૨) તે પૈકી ઉકત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 

ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા દ્વીચક્રી િાહન ચતુષ્યક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

િમડદા ૧૯ ૧૮ ૦ ૦ ૩ ૪ 

ભરૂન ૧૮૭ ૧૩૨ ૧૭ ૧૦ ૧૧ ૯ 
 

 (૩) ઉકત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહનચોર િાહન શોધિાના બાિી 
કિસ્સા 

િમડદા ૩૫ ૩૧ 

ભરૂન ૨૦૪ ૨૫૪ 
 

--------- 

૨૭૯ 
િચ્છ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૪૪૧ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કછિ અિે 
અમદાવાદ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મુકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે, 

  (૧) ૧૩૨ (એકસો બત્રીસ) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશ,ે અિે 

  (૨) ૧૩૨-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૯૧-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૪૧-બંધ 

કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 
 (૩) ઉકત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શાં િે ?   (૩) ૧૫-કેમેરા એફ.એસ.એલ. માં કેસિી તપાસ અથે 

સવડર લઈ ગયેલ િોઈ, ૨૫-કેમેરા પોલીસ સ્ટેશિ ભાડાિા 
મકાિમાં શીફટ થયેલ િોઈ, તેમજ ૦૧-કેમેરા સીસીટીવી 
ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ 
રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૨૮૦ 
ચોરિાડ શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૯૦ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત નોરવાડ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત નોરવાડ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૨૭૨૩.૩૭ લાખ અિે STP િા કામો માટે રૂ.૭૫૩.૭૮ 
લાખ રકમિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉકત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ મંજૂર થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા 
પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર કલેકટીંગ વસસ્ટમ અિે 
આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે. 
  STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉકત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 

થયેલ િે, અિે 

  (૩) રૂ.૨૩૭૬.૫૪ લાખ રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ?  

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો માટે ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી કામો શરૂ 
કરવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 
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૨૮૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં પોલીસ સાંિગમની જગ્યાઓ 

* ૧૮૪૮૫ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : નૌદમી વવધાિસભાિા પ્રથમ સત્રમાં, તા.૨૭-૨-૨૦૧૮િા રોજ રજૂ થયેલ 
તારાંવકત પ્રશ્ર્ન ક્રમાંક-૧૭૫૧ (અગ્રતા ક્રમ-૪૮)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ ીલ્લામાં પોલીસ સંવગડિી એક વર્ડ 
કરતાં વધુ સમયથી ૬૨ અિે અમદાવાદ શિેરમાં ૨૨૨૦ 
જગ્યાઓ ખાલી િતી તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
સંવગડવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી,  

  (૧)  

ક્રમ જીલ્લો/શહેર સાંિગમ 
ભરેલ 

જગ્યાઓ 

૧ અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ૧ 

૨ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ  ૨૪ 

૧ 

અમદાવાદ 
શિેર 

વબિ િવથયારી પોલીસ સબ 
ઇન્સ્પેક્ટર 

૧૬૩ 

૨ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ 
ઇન્સ્પેક્ટર 

૩૦૮ 

૩ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૪૧૦ 

૪ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૨૦ 

૫ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૧૨ 
 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ, ઉક્ત ીલ્લામાં સંવગડવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી િે, અિે 

  (૨) સામેલ પત્રક-અ મુજબ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિા ફાળે 
આવતી જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી અિે બઢતીિા ફાળે આવતી 
જગ્યાઓ બઢતીથી ભરવા અંગેિી વિયત પ્રક્રીયા િાથ ધરી 
જગ્યાઓ ભરવામાં આવતી િોય િે. જગ્યાઓ ખાલી પડવાિી 
અિે ભરવાિી પ્રક્રીયા સતત નાલતી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ 

જગ્યાઓ ભરવા બાબતે નોક્કસ સમયમયાડદા વિયત કરી 
શકાય િહિ. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ જીલ્લો/શહેર સાંિગમ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ ખાલી જગ્યાઓ 

૧ 

અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૧૦ 

૨ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦૭ 

૩ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦ 

૪ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૨૪ 

૫ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦૯ 

૬ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૮૧ 

૭ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૦૩ 

૮ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૧૭ 

૯ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૫૪ 
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ક્રમ જીલ્લો/શહેર સાંિગમ 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ ખાલી જગ્યાઓ 

૧ 

અમદાવાદ શિેર 

વબિ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૩૮ 

૨ િવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૦૨ 

૩ વબિ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૨૯૫ 

૪ િવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર ૦ 

૫ વબિ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૨૮૭ 

૬ િવથયારી આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર ૨૨ 

૭ વબિ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧૩૮ 

૮ િવથયારી િેડ કોન્સ્ટેબલ ૧૩ 

૯ વબિ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૧૧૯ 

૧૦ િવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૦૩૩ 

--------- 

૨૮૨ 
લોિ ફરીયાદ વનિારણનાાં ઓનલાઈન પોટમલ પર મળેલ ફકરયાદ 

* ૧૬૮૩૫ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી  (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભારત સરકાર દ્વારા નાલતાં લોક ફહરયાદ 
વિવારણિાં ઓિલાઈિ પોટડલ પર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮થી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં ગુજરાત સરકારિે કુલ કેટલી 
ફહરયાદો મળી, 

  (૧)  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િા 

રોજ પડતર અરીઓ 

૧૬,૮૩૨ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
દરમ્યાિ મળેલ અરીઓ 

૩૭,૩૬૦ 

િુલ ૫૪,૧૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ સુધીમાં કેટલી 
ફહરયાદોિો વિકાલ થયો, અિે 

  (૨) ૪૮,૩૪૮ 

 (૩) વિકાલિી ટકાવારી કેટલી ?   (૩) ૮૯.૨૨% 
--------- 

૨૮૩ 
દેિભૂવમ-દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૧૪ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ દેવભૂવમ-
દ્વારકા અિે પોરબંદર વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, 
વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા 
મેળવવા સારૂ કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧) 

િષમ 

માાંગેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

દેિભુવમ-દ્વારિા પોરબાંદર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૩૫ ૩૬ ૬૪ ૧૮ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૩૧ ૩૦ ૧૭ ૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

િષમ 

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

દેિભુવમ-દ્વારિા પોરબાંદર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૦૬ ૩૦ ૨૬ ૦૪ 
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૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૦૪ ૦૩ ૦૬ ૦૩ 
 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 
િે? 

  (૩)  

વજલ્લા 
પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

દેવભુવમ-દ્વારકા ૩૪ ૧૭ 

પોરબંદર ૦૮ ૦૬  
--------- 

૨૮૪ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૫૭ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ ખેડા અિે 
પંનમિાલ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૪૩ (તેંતાલીસ)  

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૪૩-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૩૯-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૦૪-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?    (૩) ૦૪-સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૨૮૫ 
મોરબી વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનની હદમાાં પિડાયેલ દારૂ 

* ૧૮૪૯૭ શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મોરબી વજલ્લામાં 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર પોલીસ સ્ટેશિિી િદમાં કેટલો દેશી 
દારૂ, વવદેશી દારૂ અિે વબયરિો કેટલી વકંમતિો કેટલો જથ્થો 
પકડાયો, અિે 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 

 (૨) જ ે પોલીસ સ્ટેશિિી િદમાં દારૂ પકડાયો િોય તે 
અવધકારી/કમડનારીઓ સામે શું પગલાં લેવામાં આવ્યા? 

  (૨) જવાબદારો વવરૂદ્ધ રોકડ દંડ, ઈજાફો અટકાવવો, 
ખાતાકીય/પ્રાથવમક તપાસ અિે ફરજ મોકુફી જવેાં પગલા 
લેવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

દેશી દારૂ વિદેશી દારૂ વબયર 

કિાંમત 
(રૂવપયા) 

જથ્થો 
(વલટર) 

કિાંમત 
(રૂવપયા) 

જથ્થો 
(બોટલ) 

કિાંમત 
(રૂવપયા) 

જથ્થો 
(બોટલ) 

૫,૧૮,૧૨૦ ૨૫,૯૦૬ ૨,૯૧,૩૩,૧૭૦ ૮૫,૧૯૫ ૨૦,૦૬,૨૫૦ ૨૦,૦૦૭ 

 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

દેશી દારૂ વિદેશી દારૂ વબયર 

કિાંમત 
(રૂવપયા) 

જથ્થો 
(વલટર) 

કિાંમત 
(રૂવપયા) 

જથ્થો 
(બોટલ) 

કિાંમત 
(રૂવપયા) 

જથ્થો 
(બોટલ) 

૫,૯૧,૩૦૦ ૨૯,૫૬૫ ૩,૬૩,૨૫,૪૩૦ ૧,૩૩,૯૦૩ ૧૨,૧૦,૯૫૦ ૧૨,૦૫૫ 
--------- 
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૨૮૬ 
સાંતરામપુર શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૩૮ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સંતરામપુર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સંતરામપુર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા િે રૂ.૧૬.૪૬ 
કરોડિી અિે STP િા કામો માટે રૂ.૮.૪૦ કરોડિી મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર 

કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે અિે 
STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 
અંતગડત રૂ.૧૬.૧૦ કરોડિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

--------- 

૨૮૭ 
િડોદરા જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૨૯ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાીગંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ વડોદરા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૮૩ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૩,૮૧,૯૫૭ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 

અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૩,૮૧,૯૫૭ 

--------- 

૨૮૮ 
િડોદરા જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૩૦ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ વડોદરા 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૮૩ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૩,૮૧,૯૫૭ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૩,૮૧,૯૫૭ 

--------- 
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૨૮૯ 
સાસગુજ પ્રોજક્ટ અાંતગમત ખેડા જીલ્લાના ધાવમમિ સ્થળો 

* ૧૮૬૩૭ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ખેડા ીલ્લાિા ધાવમડક સ્થળો આવરી લેવામાં આવેલ િે 
કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તેિી વવગતો શી િે?    (૨) સાસગુજ (સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકે્ટ 
અંતગડત ખેડા ીલ્લાિા ડાકોર ધાવમડક સ્થળિે આવરી લેવામાં 

આવેલ િે. 
--------- 

૨૯૦ 
સુરક્ષા પાાંખને ગુન્હાઓના સાંશોધન માટે સેિા 

* ૧૮૬૩૪ શ્રી રાજને્રવસાંહ ચાિડા (હિંમતિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા દેશિી સુરક્ષા પાંખિે 
સાયબર ક્રાઇમ, આગ અિે દસ્તાવેજોિે લગતા ગુન્િાઓિા 
સંશોધિ માટે સેવા પૂરી પાડવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧)  િા, ી  

 (૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં દેશિી કઇ સુરક્ષા એજન્સીઓિે રાજ્યિી સેવા પુરી 
પાડવામાં આવેલ િે? 

  (૨) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
દેશિી આમી, એરફોસડ, િેવી, CRPF, બી.એસ.એફ., 
આર.પી.એફ., એિ.આઇ.એ., કોસ્ટલ ગાડડ  જવેી સુરક્ષા 
એજન્સીઓિે રાજ્યિી ફોરેવન્સક સાયન્સ લેબોરેટરી દ્વારા 
સાયબર ક્રાઇમિા કેસોિી તપાસમાં સેવા પૂરી પાડવામાં આવેલ 
િે. 

--------- 

૨૯૧ 
મહેસાણા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૪૬૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેનરાી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મિેસાણા અિે 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્રનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા 
િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

મિેસાણા ૨૮૨ ૩૧૫ 

ગાંધીિગર ૧૮૭ ૨૬૮  
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પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા રીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

મિેસાણા ૨૪૭ ૯ ૨૭ ૧૨ 

ગાંધીિગર ૧૮૭ ૧૩ ૩૬ ૫ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા રીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

મિેસાણા ૧૭૪ ૨ ૨૮ ૧૧ 

ગાંધીિગર ૧૯૩ ૭ ૨૧ ૮ 

પત્રિ-૨ 
વજલ્લા રીચક્રી િાહન  વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ િાહન ઉિેલાયા પરત િરેલ િાહન ઉિેલાયા પરત િરેલ િાહન ઉિેલાયા પરત િરેલ િાહન 

મિેસાણા ૧૫૨ ૧૩૦ ૦૮ ૦૭ ૨૧ ૧૬ ૦૯ ૦૫ 

ગાંધીિગર ૧૩૨ ૧૬૭ ૦૭ ૧૩ ૧૭ ૨૨ ૦૧ ૦૦ 

--------- 

૨૯૨ 
િલ્લભ વિદ્યાનગર શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૯૨ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વલ્લભ વવદ્યાિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા માટે 
કેટલી રકમિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત વલ્લભ વવદ્યાિગર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૪૦૨.૩૨ લાખિી મજુંરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજુર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) રૂ.૪૧૨.૮૪ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટે શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૯૩ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૪૫૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (વસધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પાટણ અિે 
મિેસાણા વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે, 

  (૧) ૧૦૩(એકસો  ત્રણ) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ૧૦૩-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૮૬-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૧૭-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શાં િે?   (૩) ૧૫-કેમેરા પોલીસ સ્ટેશિ ભાડાિા મકાિમાં શીફ્ટ 
થયેલ િોઈ, તેમજ ૦૨-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી 
તકવિકી ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 
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૨૯૪ 
મહીસાગર અને નિસારી વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૫૬૨ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાવસિોર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મિીસાગર અિે 
િવસારી વજલ્લામાં વજલ્લાવાર કેટલા હદ્રનક્રી, વત્રનક્રી, નતુષ્નક્રી 
અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા વકસ્સા િેલ્લા બે 
વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧) 
તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા રીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્ચક્રી 
િાહન 

ભારે માલિાહિ 
િાહન 

મિીસાગર ૨૩ ૦ ૨ ૧ 

િવસારી ૧૨૦ ૦ ૧૧ ૨ 

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા રીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્ચક્રી 
િાહન 

ભારે માલિાહિ 
િાહન 

મિીસાગર ૧૭ ૦ ૧ ૧ 

િવસારી ૫૪ ૦ ૫ ૪ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી ક્યા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨) 
વજલ્લા રીચક્રી િાહન  ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત િરેલ 
િાહન 

મિીસાગર ૧૪ ૧૯ ૩ ૩ ૧ ૧ 

િવસારી ૬૫ ૫૯ ૦ ૪ ૦ ૧  
 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા પિડાયેલ િાહન 
ચોર 

િાહન શોધિાના 
બાિી કિસ્સા 

મિીસાગર ૨૩ ૨૮ 

િવસારી ૧૦૯ ૧૨૦  
--------- 

૨૯૫ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૪૪૭ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાિેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ બિાસકાંઠા 

અિે કછિ વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી,  

  (૧) 
િષમ માાંગેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

બનાસિાાંઠા િચ્છ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૨૫ ૭૮ ૬૪ ૧૩૩ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૫૬ ૭૯ ૧૦૩ ૫૯ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર, ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે  

  (૨)  
િષમ આપિામાાં આિેલ પરિાના 

બનાસિાાંઠા િચ્છ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી  
૩૧-૦૫-૧૮ 

૧૧ ૫૩ ૫૨ ૭૧ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી  
૩૧-૦૫-૧૯ 

૧૨ ૪૩ ૬૪ ૩૦ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 
િે?  

  (૩)  
વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 
બનાસિાાંઠા ૩૪ ૩૩ 

િચ્છ ૪૧ ૬૬  
--------- 
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૨૯૬ 
ખેડા વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૧૦ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લામાં 
સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી કયા તબકે્ક િે, 
અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા ખેડા વજલ્લા (પીએિીઆરબી, િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં)માં કુલ ૨૦ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત કરવામાં આવે િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા કયા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા ખેડા 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા ખેડા, મિેમદાવાદ, મિુધા, 

િહડયાદ તથા માતર તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 
--------- 

૨૯૭ 
સાંતરામપુર શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૯૭ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સંતરામપુર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જયંવત 
મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત સંતરામપુર શિેરિી 

ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ.૧૬.૪૬ કરોડિી અિે STP િા કામો 
માટે રૂ.૮.૪૦ કરોડિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર 
કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક  કામો પૂણડ થયેલ િે અિે 
STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 
અંતગડત રૂ.૧૬.૧૦ કરોડિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજુર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

--------- 

૨૯૮ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગિ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૨૬ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમિાથ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગીર સોમિાથ 
અિે જૂિાગઢ વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે, 

  (૧) ૭૫ (પંનોતેર) 

 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 
કરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ૭૫-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૬૦-કેમેરા 
કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૧૫-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?   (૩) ૧૫-કેમેરા સીસીટીવી ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી 
ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ રિેવા પામેલ િે. 

--------- 
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૨૯૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૮૭૮ શ્રી શાંભુજી ઠાિોર (ગાંધીિગર દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં ખિીજ પહરવિિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ 
માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે સરકારે િાણાકીય 
૨૦૧૮-૧૯િા વર્ડમાં કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 રૂ.૧૪૦૨.૦૦ લાખિી ગ્રાન્ટિી જોગવાઈ કરવામાં 
આવેલ. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
ગાંધીિગર વજલ્લામાં કેટલી ગ્રાન્ટિી ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) રૂ.૨૪૯.૯૩ લાખ 

--------- 

૩૦૦ 
િડોદરા વજલ્લામાાં એમએસએમઈ એિમોને વ્યાજ સહાય યોજના હેઠળ સહાય 

* ૧૬૮૮૧ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
વડોદરા વજલ્લામાં માઈક્રો સ્મોલ એન્ડ વમહડયમ એન્ટરપ્રાઈઝ 
(MSME) એકમોિે વ્યાજ સિાય યોજિા િેઠળ કેટલા 
એકમોિી અરી મળી, 

  (૧) ૪૫૧ અરીઓ મળી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા એકમોિી વર્ડવાર અરીઓ મંજૂર 
કરવામાં આવી, અિે 

  (૨)  

ક્રમ િષમ માંજૂર અરજીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૬૯ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૬  
 (૩) તે પૈકી કેટલા એકમોિે કેટલી વ્યાજ સિાય 
નૂકવવામાં આવી? 

  (૩) 

ક્રમ િષમ એિમો વ્યાજ સહાય રૂ.લાખમાાં 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૬ ૪૬.૯૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૩ ૬૪.૩૯ 

િુલ ૫૯ ૧૧૧.૩૭  
--------- 

૩૦૧ 
સુરત જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૪૨ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (નોયાડસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ સુરત 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૬૪ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 

લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૧૬,૯૦૩ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૧,૧૬,૯૦૩ 

--------- 
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૩૦૨ 
જીલ્લા મુખ્ય મથિો તથા ધાવમમિ સ્થળો માટે સીસીટીિી લગાિિા અાંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 

* ૧૮૬૨૮ શ્રી િનુભાઇ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક 
વર્ડમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રાજ્યિા ીલ્લા મુખ્ય મથકો તથા 
ધાવમડક સ્થળો માટે સીસીટીવી લગાવવા અંગે સાસગુજ પ્રોજકે્ટ 
અમલમાં મૂકેલ િે તે િકીકત સાની િે, અિે   

  (૧) િા, ી  

 (૨) જો િા, તો આ પ્રોજકે્ટિી વવગતો શી િે ?    (૨) રાજ્યમાં કાયદો અિે વ્યવસ્થાિે સુદ્રઢ કરવા અિે 
બિતા ગુન્િાઓ રોકવા અિે બિેલ ગુન્િાઓિું વૈજ્ઞાવિક ઢબે 
ડીટેક્શિ કરવા તેમજ ટર ાહફક વિયમિ પર સીસીટીવીિા 
માધ્યમથી દેખરેખ અિે વિયંત્રણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
અંદાીત રૂવપયા ૩૨૯.૧૯ કરોડિા ખને અગત્યિો સેફ એન્ડ 
સીક્યોર ગુજરાત (સાસગુજ) પ્રોજકે્ટ અમલમાં મુકેલ િે અિે 
આ પ્રોજકે્ટ અંતગડત રાજ્યિા ૩૪ વજલ્લા મથકો, ૬ ધાવમડક 
સ્થળો તેમજ સ્ટેછયુ ઓફ યુવિટી (કેવડીયા કોલોિી)િે આવરી 
લેવાયેલ િે. 

--------- 

૩૦૩ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૬૦૧ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િવસારી અિે 
વલસાડ વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ાડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ 
અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ કેટલી 
માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧) 

િષમ 

મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

નિસારી િલસાડ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૧૫ ૦૦ ૧૯ ૦૫ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૧૬ ૦૧ ૨૪ ૦૨ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં ઉક્ત વજલ્લાવાર 
કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે 
આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

િષમ 

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

નિસારી િલસાડ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 
૩૧-૦૫-૧૮ 

૦૨ ૦૦ ૦૪ ૦૨ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૦૩ ૦૦ ૦૮ ૦૧ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 

િે ? 

  (૩)  

વજલ્લા 
પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

િવસારી ૦૯ ૦૧ 

વલસાડ ૧૪ ૦૧  
--------- 
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૩૦૪ 
અમદાિાદ અને રાજિોટ શહેરની પડતર ટી.પી.સ્િીમો બાબત 

* ૧૮૪૭૬ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (વવરમગામ) : ૧૪મી ગુ.વવ.સિા પ્રથમ સત્રમાં તા.૨૭-૨-૧૮િા રોજ ગૃિમાં રજૂ થયેલ *પ્રશ્ર્ન 
ક્રમાંક:૧૭૪૬ (અગ્રતા-૯૦) િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ શિેરિી એક વર્ડ કરતા વધુ સમયથી 
૩૩, ત્રણ વર્ડથી ૪૫ અિે ત્રણ વર્ડ કરતા વધુ સમયથી ૯ 
ટાઉિ પ્લાિ (ટીપી) સ્કીમોિી મંજૂરી માટેિી દરખાસ્તો પડતર 
િતી તે પૈકી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ કેટલી ટાઉિ 
સ્કીમિી મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ૫૮ 

   

 (૨) ઉક્ત મંજૂરી આપ્યા બાદ તે પૈકી ઉક્ત વર્ડવાર 
કેટલી ટાઉિ સ્કીમોિી દરખાસ્તો ઉક્ત વસ્થવતએ પડતર િે, 
અિે 

  (૨) ૧ વર્ડ કરતા વધુ સમયિી – ૦૬ 

૩ વર્ડ સુધીિી                - ૦૯ 

૩ વર્ડથી વધુ સમયિી     - ૦૪ 

 (૩) ઉક્ત પડતર દરખાસ્તોિી મંજૂરી િિીં આપવાિા 
કારણો શા િે અિે કેટલા સમયમાં મંજુરી આપવાિંુ આયોજિ 
િે ? 

  (૩)  

૧. યોજિાિી દરખાસ્તો પરત્વે મળતી અલગ અલગ રજુઆતો 

ધ્યાિે લઈ ન્યાય આપવાિો થતો િોવાથી તેમજ કોઈિું અહિત 

થતુ અટકાવવાિંુ રિેતુ િોઈ. 

૨. સત્તામંડળ દ્વારા વિયમો અિે અવધવિયમિી જોગવાઇઓ 

મુજબ જમીિ માવલકોિે યોજિાિી ઓિસડ વમહટંગમાં સમજણ 

આપી વાંધા સૂનિો મેળવી, મુસદ્દારૂપ યોજિા તૈયાર કરવામાં 

આવે િે. સત્તામંડળ દ્વારા મુસદ્દારૂપ યોજિામાં  મૂળ રજુઆતો 

અિે યોજિાિંુ સાહિત્ય સાથે યોજિાિે અવધવિયમિી કલમ-

૪૮ િેઠળ સરકારશ્રીિી મંજૂરી અથે સાદર કરવામાં આવે િે. રજુ 

થયેલ મુસદ્દારૂપ યોજિા અિે તેિા સાહિત્યિી નકાસણી 

યોજિા સંદભે સરકારશ્રીિે મળેલ વાંધા સુનિો ધ્યાિે લઇ 

યોજિાિે મંજુર/િા મંજુર અથવા પરત મોકલવાિી જોગવાઈ 

િે. જથેી સરકારશ્રી દ્વારા યોજિા કેટલા મંજુર કરી શકાશે કે કેમ 

તે અંગે સમયમયાડદા િક્કી કરી શકાય િહિ. 

૩. િગર રનિા અવધકારીશ્રી દ્વારા જરૂરી કાયડવાિી કયાડ બાદ 

અવધિયમ ૧૯૭૬ િી કલમ-૬૪ િેઠળ સરકારશ્રીમાં યોજિા 

મંજૂરી અથે રજુ કરવામાં આવતી િોય િે. અિે તે િગર રનિા 

યોજિાિે સરકારશ્રીએ કાયદાિી જોગવાઈઓ મુજબ ક્ષવત, 

અવવવધસરતા અિે અવિયવમતતા વવગેરે ધ્યાિે રાખી જરૂરી 

નકાસણી કરવાિી રિે િે. અિે દરેક િગર રનિા યોજિામાં તે 

વવસ્તારિા જમીિ માવલકો તરફથી થતી રજુઆતોિા સંદભેમાં 

વિણડય લઈ કાયદાિી જોગવાઇ મુજબ યોજિા મંજુર/િા-મંજુર 

કરી શકાય િે, જથેી સરકારશ્રી દ્વારા યોજિા કેટલા સમયમાં મંજુર 

કરી શકાશે કે કેમ તે અંગે સમયમયાડદા િક્કી કરી શકાય િિી. 

--------- 
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૩૦૫ 
િડોદરા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૮૩ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વડોદરા અિે 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ાડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧) 

િષમ 

મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

િડોદરા છોટાઉદેપુર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૧૧ ૧૪ ૧૬ ૯૬ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૧૩ ૨૩ ૩૮ ૫૪ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં ઉક્ત વજલ્લાવાર 
કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે 
આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

િષમ 

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

િડોદરા છોટાઉદેપુર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૦૨ ૦૭ ૦૭ ૦૪ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૦૧ ૧૩ ૦૫ ૦૬ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણી પડતર િે ?   (૩)  

વજલ્લા 
પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

વડોદરા ૧૦ ૦૬ 

િોટાઉદેપુર ૧૨ ૦૦  
--------- 

૩૦૬ 
ચોરિાડ શહેરમાાં સ્િવણમમ જયાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૮૯ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત નોરવાડ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જયંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત નોરવાડ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૨૭૨૩.૩૭ લાખ અિે STP િા કામો માટે રૂ.૭૫૩.૭૮ લાખ 
રકમિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ મંજૂર થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા 
પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર કલેક્ટીંગ વસસ્ટમ અિે 
આિુર્ંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 

થયેલ િે, અિે 

  (૩) રૂ.૨૩૭૬.૫૪ લાખ રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો માટે ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથા ધરી કામો શરૂ 
કરવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 

 --------- 
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૩૦૭ 
 જામનગર જીલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૬૨ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ જામિગર 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો  યોજવામાં આવેલ િે, 

  (૧) ૪૮ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી, 

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૬૪૬૮૦ 

 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૬૪૬૮૦ 

--------- 

૩૦૮ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૦૨ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાિેર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મોરબી અિે 
રાજકોટ વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ાડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ 
અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ કેટલી 
માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧) 

િષમ 

મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

મોરબી રાજિોટ વજલ્લો 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૧૧૦ ૩૩ ૫૨ ૫૧ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૮૬ ૪૬ ૭૧ ૩૩ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

િષમ 

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

મોરબી રાજિોટ વજલ્લો 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 
૩૧-૦૫-૧૮ 

૫૧ ૧૬ ૪ ૨૮ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૩૫ ૯ ૯ ૧૫ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણી પડતર િે ?   (૩)  

વજલ્લા 
પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

મોરબી ૫૦ ૧૦ 

રાજકોટ વજલ્લો ૫૦ ૧૭  
--------- 

૩૦૯ 
જામનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સીસીટીિી િેમેરા 

* ૧૮૫૦૮  શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ િી વસ્થવતએ જામિગર અિે 
પોરબંદર વજલ્લામાં પોલીસ સ્ટેશિોમાં મૂકવામાં આવેલ 
સીસીટીવી કેમેરા પૈકી કેટલા બંધ િાલતમાં િે,  

  (૧) ૬૨ (બાસંઠ)  
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 (૨) તમામ બંધ સીસીટીવી કેમેરા ક્યાં સુધીમાં નાલુ 

કરવામાં આવશે, અિે  

  (૨) ૬૨-બંધ કેમેરા પૈકી િાલિી વસ્થવતએ ૨૩-કેમેરા 

કાયડરત કરવામાં આવેલ િે. જ્યારે બાકીિા માત્ર ૩૯-બંધ 
કેમેરા સત્વરે કાયડરત કરવાિી કાયડવાિી િાથ ધરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કેમેરાઓ બંધ રિેવાિા કારણો શા િે?    (૩) ૧૦-કેમેરા એફ.એસ.એલ. ખાતે કેસિી તપાસ અથે 
સવડર લઈ ગયેલ િોઇ, ૧૮-કેમેરા પોલીસ સ્ટેશિ ભાડાિા 
મકાિમાં શીફ્ટ થયેલ િોઇ, તેમજ ૧૧-કેમેરા સીસીટીવી 
ઉપકરણોમાં સજાડતી તકવિકી ખામીઓિા કારણે કેમેરા બંધ 
રિેવા પામેલ િે. 

--------- 

૩૧૦ 
અમદાિાદ ખાતે એસજીિી ઇન્રાસ્ટરચર પ્રા.વલ. ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજુરી 

* ૧૮૪૭૧ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાંધીિગર-ઉત્તર) : માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. એસીવી 
ઇન્રાસ્ટરનર પ્રા.વલ.િે અમદાવાદ ખાતે આઈ.ટી/આઈ.ટી. 
ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે મંજૂરી આપવામાં આવી, 

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા તા.૩૦-૧૦-૨૦૦૮િા 
રોજ મે. એસીવી ઇન્રાસ્ટરનર પ્રા.વલ.િે અમદાવાદ ખાતે 
આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ફોમડલ 
એપ્રુવલ આપવામાં આવી િે. 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે, 

  (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ િે કુલ 
૧૧.૪૨૨૪ િેક્ટર વવસ્તાર માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િતી. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ.આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. 
સેઝ પાકડ  કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય  અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ દ્વારા આ આઈ.ટી./આઈ.ટી. 
ઈ.એસ. સેઝિી ફોમડલ એપ્રુવલ રદ કરવાિી પ્રહક્રયા નાલુ િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે ? 

  (૪) આ આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝિી ફોમડલ 
એપ્રુવલ રદ કરવાિી પ્રહક્રયા નાલુ િે. 

--------- 

૩૧૧ 
ગાાંધીનગર ખાતે એક્િાલાઈન પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ.ને સેઝ પાિમ  સ્થાપિા માટે માંજૂરી 

* ૧૮૪૬૫ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મે. એક્વાલાઈિ 
પ્રોપટીઝ પ્રા.વલ.(રાિેજા ગ્રુપ)િે કોબા, ગાંધીિગર ખાતે 
આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે ક્યારે 
મંજૂરી આપવામાં આવી,  

  (૧) ભારત સરકારશ્રીિા વાવણજ્ય અિે ઉદ્યોગ 
મંત્રાલયિા વાવણજ્ય વવભાગ (એસ.ઈ.ઝેડ સેક્શિ) દ્વારા  
તા. ૨૩/૦૭/૨૦૦૮િા િોટીફીકેશિથી મે. એક્વાલાઈિ 

પ્રોપટીઝ પ્રા.લી. (રાિેજા ગ્રુપ) િે કોબા, ગાંધીિગર ખાતે 
આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  સ્થાપવા માટે મંજૂરી 
આપવામાં આવી િે. 

 (૨) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  કેટલા 
વવસ્તારમાં વિમાડણ પામિાર િે,  

  (૨) ૨૭.૮૪ િેક્ટર 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઈ.ટી., આઈ.ટી., 
આઈ.ટી.ઈ.એસ. પાકડ  ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડ  
કાયડરત િે. 

 (૪) ઉક્ત આઈ.ટી./આઈ.ટી.ઈ.એસ. સેઝ પાકડિી 
કામગીરી કયાં સુધીમાં પૂણડ કરી કાયડરત કરવામાં આવિાર િે ? 

  (૪) ઉક્ત આઇ.ટી./આઇ.ટી.ઇ.એસ. સેઝ પાકડ  કાયડરત 
િે. 

--------- 
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૩૧૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૦૯ શ્રી અજૂમનવસાંહ ચૌહાણ (મિેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લામાં 
સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા ખેડા ીલ્લા(પીએિીઆરબી. િવી હદલ્િી દ્વારા 
અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં) માં કુલ ૨૦ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ખેડા વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો 
દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા ખેડા 
ીલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા ખેડા, મિેમદાવાદ, મિુધા, 

િહડયાદ તથા માતર તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 
--------- 

૩૧૩ 
અમરેલી જીલ્લામાાં ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા િાહનો ડીટેઈન િરિા 

* ૧૮૫૪૧ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમરેલી 
ીલ્લામાં ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા વાિિો નેકીંગ દરમ્યાિ સ્થળપર 
માંડવાળ કરવાિા બદલે હડટેઈિ કરવામાં આવે િે તે િકીકત 
સાની િે, ? 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા તો ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં આવા હડટેઈિ કરવામાં 
આવેલા વાિિોિો દંડ ક્યાં સ્થળે ભરવાિો થાય િે. 

  (૨) ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં ટર ાહફક વિયમિિી કામગીરી 
દરવમયાિ એમ.વી. એક્ટ-૨૦૭ િી જોગવાઈિો ભંગ કરતાં 
વાિિ નાલકોિાં વાિિો જ ડીટેઈિ કરવામાં આવે િે, જ ે
વાિિોિો દંડ આર.ટી.ઓ. કનેરી ખાતે ભરપાઈ કરવાિો િોય 
િે. 

 (૩) આવા ભરવાિો થતો દંડ સ્થાવિક જગ્યાએ ભરપાઈ 
થઈ શકે તે માટે સરકાર દ્વારા શી કાયડવાિી કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૩) ટર ાહફક વિયમિ કામગીરી દરવમયાિ એમ.વી.એક્ટ-
૨૦૭ િી જોગવાઈિો ભંગ કરતાં વાિિ નાલકોિાં ડીટેઈિ કરેલ 
વાિિો િો દંડ રવજસ્ટર આર.ટી.ઓ. કનેરી ખાતે ભરપાઈ 
કરવાિો િોય િે. કોટડ  એિ.સી. કેસોમાં સ્થાવિક તાલુકા કોટડમાં 
પણ દંડ ભરી શકાય િે.  

--------- 

૩૧૪ 
સાંતરામપુર શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના  

* ૧૬૮૯૮ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત સંતરામપુર શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જ્યંવત 
મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત સંતરામપુર શિેરિી 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિે રૂ ૧૬.૪૬ કરોડિી અિે STP િા કામો 
માટે  રૂ. ૮.૪૦ કરોડિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૨) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉક્ત મંજૂર થયેલ 
ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર 
કલેકટીંગ વસસ્ટમ અિે આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે અિે 
STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 
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 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 

થયેલ િે, અિે 

  (૩) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી વસ્થવતએ આ યોજિા 

અંતગડત રૂ.૧૬.૧૦ કરોડિો ખનડ થયેલ િે. 
     (૪)    યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ? 

     (૪)    પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે.  

--------- 

૩૧૫ 
પાટણ વજલ્લા ખાતે િાયદો અને વ્યિસ્થા જાળિિા સીસીટીિી લગાિિા આયોજન 

* ૧૮૬૩૮શ્રી રમણભાઈ પટેલ (વવજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મિેસાણા અિે 

પાટણ વજલ્લા ખાતે કાયદો અિે વ્યવસ્થા જાળવવા સીસીટીવી 
લગાવવા અંગેિંુ રાજ્ય સરકારિંુ કોઈ આયોજિ િે કે કેમ, અિે  

  (૧) િા, ી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા 
કેમેરા લગાવવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) સેઈફ એન્ડ સીક્યોર પ્રોજકે્ટ અંતગડત 
તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં મિેસાણા 
વજલ્લામાં કુલ ૧૮૬ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ ૧૮૭ અિે તે જ રીતે તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં પાટણ વજલ્લામાં કુલ ૧૮૩ કેમેરાઓ 
સહિત તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ૨૩૪ કેમેરાઓ 
લગાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૩૧૬ 
િડોદરા શહેરમાાં ટી.પી. સ્િીમોની માંજૂરી 

* ૧૬૮૮૦ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોહડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮િી વસ્થવતએ વડોદરા શિેરમાં 
ટી.પી. સ્કીમોિી મંજૂરી માટે કેટલી દરખાસ્તો સરકારમાં પડતર 
િે, 

  (૧)                             ૦૯ 

 (૨) તે પૈકી તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯િી વસ્થતએ કેટલી 

દરખાસ્તોિે મંજુરી આપવામાં આવી, અિે    

  (૨)                          ૦૨ 

 (૩) કેટલી દરખાસ્તો મંજૂરી માટે પડતર િે ?   (૩)                        ૦૭ 

--------- 

૩૧૭ 
જામનગર અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને  પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૧૧ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ જામિગર અિે 

ગાંધીિગર  વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ાડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧) 

િષમ 

મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

જામનગર ગાાંધીનગર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૭૧ ૩૫ ૨૫ ૦૩ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૭૯ ૨૭ ૫૮ ૦૪ 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર ઉક્ત 

વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

િષમ 

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

જામનગર ગાાંધીનગર 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૧૬ ૦૭ ૧૨ ૦૨ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૦૯ ૦૪ ૧૦ ૦૧ 

 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણી પડતર િે ?   (૩)  

વજલ્લા 
પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

જામિગર ૫૪ ૦૩ 

ગાંધીિગર ૩૫ ૦૦  
--------- 

૩૧૮ 
સુરેન્રનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૪૯૧ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર અિે 
ભાવિગર  વજલ્લામાં િેલ્લા બે વર્ાડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 
કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧) 

િષમ 

મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

સુરેન્રનગર ભાિનગર   

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૧૮૭ ૧૩૦ ૪૦ ૩૦ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 

૩૧-૦૫-૧૯ 
૨૧૨ ૧૪૧ ૨૬ ૩૩ 

 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર ઉક્ત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

િષમ 

આપિામાાં આિેલ પરિાના 

સુરેન્રનગર ભાિનગર   

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 

૩૧-૦૫-૧૮ 
૨૦ ૪૭ ૧૧ ૧૦ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 
૩૧-૦૫-૧૯ 

૬૨ ૩૦ ૫ ૧૩ 
 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણી પડતર િે ?   (૩)  

વજલ્લા 
પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

સુરેન્દ્રિગર ૯૩ ૪૪ 

ભાવિગર   ૨૧ ૧૪  
--------- 

૩૧૯ 
અમદાિાદ શહેર અને જીલ્લામાાં ગુમ થયેલ બાળિો 

* ૧૮૪૭૯ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ શિેર 
અિે ીલ્લામાં િેલ્લાં બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલા બાળકો ગુમ થયા, 
ખોવાયા કે લાપતા થયા, 

  (૧) અિે   (૨)  પત્રક મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ શિેર અિે ીલ્લાવાર કેટલા 
બાળકોિે શોધવાિા બાકી િે, અિે 
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 (૩) ઉક્ત બાળકોિે શોધવા શા પગલાં લેવામાં આવ્યા ?   (૩) ૧૦ વર્ડ સુધીિા બાળકોિા ગુમ થવાિંુ મુખ્ય કારણ 

સામાન્ય રીતે પરીક્ષામાં અસફળતા, વડીલોિો ઠપકો કે 
સામાવજક કારણોસર માતાિી સાથે ઘર િોડવું તેમ જણાયેલ 
િે. જ્યારે બાકીિા મોટાભાગિા વકસ્સાઓમાં પ્રેમ પ્રકરણિા 
કારણે િાસી ગયા િોવાિુ જણાયેલ િે. 

વવશેર્માં જ ે બાળકો મળી શકતા િથી તેિે શોધવા માટે 
અવાર-િવાર ડર ાઈવ રાખવામાં આવે િે. સદર ડર ાઈવમાં 
વજલ્લાિા પોલીસ સ્ટેશિિા અવધકારીિી ટીમ બિાવી બાળ 
સુરક્ષા એકમ અિે વજલ્લાિા એિ.ી.ઓ. સાથે મળીિે ગુમ 
થયેલ બાળકોિે શોધી કાઢવાિી કામગીરી કરવામાં આવેલ િે. 
ગુમ થયેલ બાળકોિી એન્ટર ી પોટડલ પર કરવામાં આવેલ િે 
તેમજ ગુમ થિાર બાળકોિા ફોટા, વણડિિી મીડીયામાં જાિેરાત 
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 
(૧) ૧૦ િષમ સધુીના બાળિો  

શહેર/વજલ્લો 

તા.૦૧ /૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧ /૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

ગુમ/ખોિાયા/લાપતા શોધિાના બાિી ગુમ/ખોિાયા/લાપતા શોધિાના બાિી 

અમદાવાદ શિેર ૩૯ ૦૧ ૧૬ ૦૦ 

અમદાવાદ વજલ્લો ૧૧ ૦૩ ૧૩ ૦૨  
(૨) ૧૦ િષમ થી ૧૪ િષમ સુધીના બાળિો  

શહેર/વજલ્લો 

તા.૦૧ /૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧ /૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

ગુમ/ખોિાયા/લાપતા શોધિાના બાિી ગુમ/ખોિાયા/લાપતા શોધિાના બાિી 

અમદાવાદ શિેર ૮૫ ૦૨ ૬૭ ૦૬ 

અમદાવાદ વજલ્લો ૦૧ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

(૩) ૧૪ િષમ થી ૧૮ િષમ સુધીના બાળિો  

શહેર/વજલ્લો 

તા.૦૧ /૦૬/૨૦૧૭ થી 
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૮ 

તા.૦૧ /૦૬/૨૦૧૮ થી 
તા. ૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

ગુમ/ખોિાયા/લાપતા શોધિાના બાિી ગુમ/ખોિાયા/લાપતા શોધિાના બાિી 

અમદાવાદ શિેર ૨૮૫ ૧૮ ૩૪૮ ૫૬ 

અમદાવાદ વજલ્લો ૩૮ ૦૦ ૪૪ ૦૯ 

--------- 

૩૨૦ 
નિસારી વજલ્લામાાં સીએનજી સ્ટેશનો 

* ૧૬૮૨૬ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િવસારી 
વજલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો ઉભા કરવાિી કામગીરી ક્યા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯િી વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ 
વલવમટેડ દ્વારા િવસારી ીલ્લા(પીએિીઆરબી. િવી હદલ્િી 
દ્વારા અવધકૃત કરેલ વવસ્તારમાં) માં કુલ ૧૯ સીએિી સ્ટેશિો 
કાયડરત િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િવસારી વજલ્લામાં સીએિી 

સ્ટેશિો દ્વારા ક્યા તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડ દ્વારા િવસારી 
ીલ્લામાં સીએિી સ્ટેશિો દ્વારા િવસારી, જલાલપોર, 
ગણદેવી અિે નીખલી તાલુકાઓિે આવરી લેવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૩૨૧ 
ખેરાલુ શહેરમાાં સ્િવણમમ જ્યાંવત મુખ્યમાંત્રી શહેરી વિિાસ યોજના અાંતગમત ભૂગભમ ગટર યોજના 

* ૧૬૮૬૭ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (વવસિગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખેરાલુ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ માટે 
મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) સ્વવણડમ જ્યંવત મુખ્યમંત્રી શિેરી વવકાસ યોજિા 
અંતગડત ખેરાલુ શિેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અન્વયે 
રૂ.૧૭૫૮.૪૧ લાખ અિે STP િા કામો માટે રૂ.૬૨૮.૯૭ 
લાખ રકમિી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮િી વસ્થવતએ ઉકત મંજૂર 
થયેલ યોજિાિા કામો ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ મંજૂર થયેલ ભૂગભડ ગટર યોજિાિા 
પ્રથમ તબક્કામાં િાથ ધરેલ સીવર કલેકટીંગ વસસ્ટમ અિે 

આિુર્ાંવગક કામો પૂણડ થયેલ િે. 

  STP િા કામો ટેન્ડર પ્રહક્રયા િેઠળ િે. 

 (૩) ઉકત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખનડ 
થયેલ િે, અિે 

  (૩) ખેરાલુ િગરપાવલકા માટે રૂ.૧૩૪૧.૮૮ લાખિી 
રકમિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૪) યોજિાિા બાકી રિેતા કામો પૂણડ કરવા માટેિંુ શું 
આયોજિ િે ?  

  (૪) પ્રથમ તબક્કામાં મંજૂર થયેલ કામો પૂણડ થયેલ િે 
અિે STP િા કામો માટે ટેન્ડર પ્રહક્રયા િાથ ધરી કામો શરૂ 
કરવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 

--------- 

૩૨૨ 
િચ્છ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રહેણાાંિના મિાનો 

* ૧૮૬૪૦ શ્રીમતી માલતી મહેિરી (ગાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
કછિ વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યંુ, અિે 

  (૧) અિે (૨)  તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે વર્ડમાં કછિ વજલ્લામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ-૧૬ વબિ-
રિેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ િાથ ધરવામાં આવ્યું, અિે ઉકત 
કુલ-૧૬ વબિ-રિેણાંકિા મકાિોિા રૂ.૧૩૧૭.૨૨ લાખિા 
પ્રોજકેટ પૈકી તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ બે વર્ડમાં કુલ 
રૂ.૪૦૬.૪૧ લાખિો ખનડ થયેલ િે. 

 (૨) આ માટે ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કુલ કેટલી 

રકમિો ખનડ થયેલ િે ?  

 

--------- 

૩૨૩ 
અમદામાદ ગ્રામ્યમાાં મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૧૮૬૪૩ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજ્યમાં સુરક્ષા સેતુ યોજિા અંતગડત તા.૩૦-
૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ મહિલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં કેટલી મહિલાઓિે આવી તાલીમ 
આપવામાં આવેલ િે ?  

  (૨) ૨૨૧૩ 

--------- 
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૩૨૪ 
દાાંતા અને અમીરગિ તાલુિામાાં દારૂની હેરાફેરીના બનાિો 

* ૧૮૪૫૦ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બિાસકાંઠા વજલ્લાિા દાંતા અિે અમીરગઢ 
તાલુકામાં રાજસ્થાિમાંથી દારૂિી િેરાફેરીિા કેટલા બિાવો 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં િોંધાયા, 

  (૧) ૮૭ 

 (૨) ઉકત બિાવોમાં દારૂિો કેટલો જથ્થો પકડાયો,   (૨) ૧,૯૮,૨૭૦ બોટલ. 
 (૩) ઉકત દારૂિી વકંમત કેટલી િતી, અિે   (૩) રૂ.૪,૩૦,૯૪,૪૨૫. 
 (૪) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવ્યા?   (૪) ૧૨૭ 

--------- 

૩૨૫ 
સુરેન્રનગર અને િડોદરા જીલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

* ૧૮૪૮૮ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સુરેન્દ્રિગર 
અિે વડોદરા ીલ્લામાં ીલ્લાવાર કેટલા હદ્વનક્રી, વત્રનક્રી, 
નતુષ્નક્રી અિે ભારે માલવાિક વાિિોિી નોરીિા કેટલા 
વકસ્સા િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર બન્યા, 

  (૧)  

પત્રિ-૧ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્ચક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

સુરેન્દ્રિગર ૬૪ ૪ ૨ ૧ 

વડોદરા શિેર ૬૨૮ ૧ ૧૧૩ ૧૨ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૧૨ ૧ ૧૧ ૧ 

તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

વજલ્લા દ્વીચક્રી 
િાહન 

વત્રચક્રી 
િાહન 

ચતુષ્યક્રી 
િાહન 

ભારે 
માલિાહિ 

િાહન 

સુરેન્દ્રિગર ૬૪ ૦ ૪ ૩ 

વડોદરા શિેર ૪૪૦ ૫ ૪૫ ૭ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૨૦ ૦ ૩ ૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલા વકસ્સાઓ 
ઉકેલી કયા પ્રકારિા કેટલા વાિિો વાિિમાવલકિે પરત 
કરવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા 

દ્વીચક્રી િાહન વત્રચક્રી િાહન ચતુષ્ચક્રી િાહન ભારે માલિાહિ 

િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

ઉિેલાયા પરત 
િરેલ 
િાહન 

સુરેન્દ્રિગર ૪૪ ૩૯ ૪ ૪ ૨ ૨ ૩ ૩ 

વડોદરા 
શિેર 

૩૨૨ ૩૦૪ ૩ ૩ ૨૬ ૧૬ ૩ ૩ 

વડોદરા 

ગ્રામ્ય 

૫૦ ૪૨ ૦ ૦ ૨ ૨ ૩ ૩ 

 
 (૩) ઉક્ત વજલ્લાવાર કેટલા વાિિનોરોિે પકડવામાં 
આવ્યા અિે કેટલા વકસ્સામાં વાિિો શોધવાિા બાકી િે? 

  (૩)  
વજલ્લા પિડાયેલ િાહન ચોર િાહન શોધિાના 

બાિી કિસ્સા 

સુરેન્દ્રિગર  ૭૬ ૮૭ 

વડોદરા શિેર ૪૬૫ ૮૯૭ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૮૧ ૧૯૫  
--------- 
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૩૨૬ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાાં ટી.પી. સ્િીમ 

* ૧૮૪૮૨ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શિેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
મિાિગરપાવલકામાં કઈ-કઈ ટી.પી.સ્કીમ િે, 

  (૧) *પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ત ે પૈકી કઈ ટીપીઓ ફાઈિલ િે અિે કઈ ટીપી 
ડર ાફટ ટીપી િે, 

  (૨) *પત્રક-૨ અિે *૩ મુજબ. 

 (૩) ડર ાફટ ટીપી પૈકી કઈ ટીપીઓ િેલ્લા બે વર્ડથી 
સરકાર સમક્ષ પડતર કે વવનારણા િેઠળ િે, અિે 

  (૩) ટી.પી. સ્કીમ િં.૨૮ (ઘાટલોડીયા-નાંદલોડીયા- 
સોલા), ટી.પી. સ્કીમ િં.૨૯ (ગોતા-નાંદલોડીયા-સોલા) 

ટી.પી. સ્કીમ િં.૧૫૧/એ (ભાડજ). 
 (૪) ટીપી ૩૮/૧ અિે ટીપી ૩૮/૨ કેટલા સમયથી 
પડતર િે અિે કેટલા સમયમાં તેિે ફાઈિલ કરવામાં આવશે ?  

  (૪) ટી.પી. ૩૮/૧ એક વર્ડથી. 
  ટી.પી. ૩૮/૨ બે વર્ડ ૬ માસથી. 
  િગર રનિા યોજિાઓમાં કાયદાિી જોગવાઈઓ 
મુજબ ક્ષવત, અવવવધસરતા અિે અવિયવમતતા વવગેરે બાબતો 
ધ્યાિે રાખી, નકાસણી કરવાિી રિે િે અિે દરેક િગર રનિા 
યોજિામાં તે વવસ્તારિા જમીિ માવલકો તરફથી રજુઆતોિા 

અિુસંધાિે વિણડય લઈ કાયદાિી જોગવાઈ મુજબ િગર રનિા 
યોજિા મંજૂર/િામંજૂર કરવાિી રિે િે. જથેી સમય મયાડદા 
િક્કી કરી શકાય િિીં. 

(*પત્રક સવનવશ્રીિી કનેરીમાં રાખવામાં આવેલ િે.) 
--------- 

૩૨૭ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૪૫૬ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ પાટણ અિે 
મિેસાણા વજલ્લામાં િેલ્લાં બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર 
સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ 

કેટલી માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧)  
િષમ પાટણ મહેસાણા 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧/૦૬/૧૭ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૮ 

૩૭ ૩૩ ૪૭ ૨૧ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૯ 

૩૨ ૪૪ ૪૪ ૧૦ 

 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં વર્ડવાર ઉકત 
વજલ્લાવાર કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ 
માટે આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  
િષમ પાટણ મહેસાણા 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧/૦૬/૧૭ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૮ 

૬ ૧૭ ૨૪ ૬ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૯ 

૩ ૧૧ ૧૧ ૨ 

 
 (૩) ઉકત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 
િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

પાટણ ૧૯ ૧૦ 

મિેસાણા ૩૩ ૨  
--------- 
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૩૨૮ 
ટાટા મોટસમ લી. ના પ્રથમ ફેઝમાાં નેનો િારનુાં મહત્તમ ઉત્પાદન 

* ૧૮૫૨૩ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઉદ્યોગોિે પ્રોત્સાિિ આપવાિા િેતુસર સરકારિા 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરતો પૈકી શરત િં.૧૨ 
અન્ય શરતો મુજબ ટાટા મોટસડ લી.િે પ્રથમ ફેઝમાં દર વર્ે 
૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરવાિંુ િતું, તો તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કેટલી િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયેલ િે, અિે 

  (૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૦૯િા ઠરાવિી શરત િંબર-૧૨ 
માં ૨,૫૦,૦૦૦ િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ કરી શકે તેવો પ્લાન્ટ 
િાંખવાિી જોગવાઈ િે. તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે વર્ડમાં અિુક્રમે ૧૪૪૬ અિે ૬૧૩ િેિો કારિંુ 
ઉત્પાદિ થયંુ. 

 (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય, તો ઉકત 
વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં કંપિી સામે શું પગલાં લીધાં ?  

  (૨) િેિો કારિંુ ઉત્પાદિ ઓિંુ થતું િોય તો પગલા લેવા 
બાબતે ઠરાવમાં કોઈ જોગવાઈ િ િોઈ પ્રશ્ર્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી. 

--------- 

૩૨૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયમક્રમ 

* ૧૬૮૫૦ શ્રી જગદીશ પાંચાલ (વિકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વિીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાણાંકીય વર્ડ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાિ ગાંધીિગર 
વજલ્લામાં ગ્રામ્ય વવસ્તારમાં સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલા 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ૩૨ 

 (૨) આ સેવાસેતુ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી સેવાઓ આવરી 
લેવામાં આવી,  

  (૨) ૫૫ 

 (૩) આ કાયડક્રમ િેઠળ કેટલી અરીઓ આવી, અિે   (૩) ૧,૨૨,૪૬૨ 
 (૪) તે પૈકી ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ કેટલી 
અરીઓિો વિકાલ કરવામાં આવ્યો ? 

  (૪) ૧,૨૨,૪૬૨ 

--------- 

૩૩૦ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં સ્િરક્ષણ અને પાિરક્ષણ માટે હવથયાર પરિાના 

* ૧૮૫૯૮ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વિઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ તાપી અિે સુરત 
વજલ્લામાં િેલ્લાં બે વર્ડમાં વર્ડવાર, વજલ્લાવાર સ્વરક્ષણ અિે 
પાકરક્ષણ માટે િવથયાર પરવાિા મેળવવા સારૂ કેટલી 
માંગણીઓ/અરીઓ મળી, 

  (૧)  
િષમ મળેલ માાંગણીઓ/અરજીઓ 

તાપી સુરત 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

૦૧/૦૬/૧૭ થી 

૩૧/૦૫/ ૧૮ 

૧૩ ૦૫ ૨૦ ૦૪ 

૦૧/૦૬/૧૮ થી 
૩૧/૦૫/ ૧૯ 

૧૧ ૦૦ ૦૯ ૦૧ 

 

 (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં ઉકત વજલ્લાવાર 
કેટલા િવથયાર પરવાિા સ્વરક્ષણ અિે પાકરક્ષણ માટે 
આપવામાં આવ્યા, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા આપિામાાં આિેલ પરિાના 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

તાપી ૦૯ ૦૧ 

સુરત ૦૬ ૦૩  
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 (૩) ઉકત વસ્થવતએ વજલ્લાવાર કેટલી માંગણીઓ પડતર 

િે ?  

  (૩)  
વજલ્લા પડતર માાંગણીઓ 

સ્િરક્ષણ પાિરક્ષણ 

તાપી ૦૮ ૦૦ 

સુરત ૦૫ ૦૦  
--------- 

૩૩૧ 
અમદાિાદ મધ્યસ્થ જલેમાાં અને મહેસાણા જલેમાાં િેદીઓને િાયદાિીય સલાહ 

* ૧૮૬૩૫ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ મધ્યસ્થ જલે તથા મિેસાણા જલેમાં કેદીઓિે 

કાયદાકીય સલાિ અિે સિાય આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો કુલ કેટલા કેદીઓિે કાયદાકીય સલાિ 
અિે સિાય આપવામાં આવેલ િે ?  

  (૨)  
ક્રમ િાયદાિીય સલાહ િાયદાિીય સહાય 

૧ ૮૭૫ ૫૧૧  
--------- 

૩૩૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સાસગુજ પ્રોજિેટ હેઠળ િેમેરા 

* ૧૮૬૨૯ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ સાસગુજ (સેઈફ 

એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત) પ્રોજકેટ િેઠળ ગાંધીિગર વજલ્લામાં 
સીસીટીવી િેટવકડ  કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો િેલ્લા એક વર્ડમાં કેટલા કેમેરા 
કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે ?  

  (૨) સેઈફ એન્ડ સીક્યોર ગુજરાત પ્રોજકેટ અંતગડત 
તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ િેલ્લા એક વર્ડમાં ગાંધીિગર 
વજલ્લામાં કુલ ૧૪૯ કેમેરાઓ સહિત તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯િી 
વસ્થવતએ કુલ ૧૫૨ કેમેરાઓ કાયાડવન્વત કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૩૩૩ 
શ્રી ડી.િે.વત્રિેદી પાંચનો અહેિાલ 

* ૧૮૯૬૧ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલિપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ ખાતે આશારામ આશ્રમમાં અભ્યાસ 
કરતા બે બાળકોિા તાંવત્રક વવદ્યાથી મોત િીપજાવવાિી 

ગુિાહિત ઘટિામાં રાજ્ય સરકારે િીમેલ શ્રી ડી.કે.વત્રવેદી 
પંનિો અિેવાલ રાજ્ય સરકારિે લાંબા સમયથી મળ્યા પિી 
પણ તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૯િી વસ્થવતએ વવનારણા પૂણડ કરી 
જાિેર કરવામાં આવ્યો િથી તે િકીકતથી રાજ્ય સરકાર વાકેફ 
િે કે કેમ, 

  (૧) િા, ી. 

 (૨) જો િા, તો કમીશિ ઓફ ઈન્કવાયરી એકટ-૧૯૫૨ 
િેઠળ રનાયેલ કમીશિિો એકશિ ટેકિ સાથે અિેવાલ રાજ્ય 
સરકારિે મળ્યા પિી િ માસમાં સભાગૃિ સમક્ષ િ મૂકવાિા શા 
કારણો િે, અિે  

  (૨) અિેવાલ સરકારિી વવનારણા િેઠળ િોઈ સભાગૃિ 
સમક્ષ મુકવામાં આવેલ િથી. 

 (૩) આ કમીશિિો અિેવાલ ક્યાં સુધીમાં રજૂ કરવામાં 
આવશે ? 

  (૩) વવનારણા િેઠળ િે. 

--------- 
સરકારી મધ્યસ્થ મુદ્રણાલય, ગાંધીિગર. 



પાછળ....... 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ુ વાર, તા.૧૮ મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા મ પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૬૯૪૦ ૨ ૨ જવાબ ખડં-૪ ની પાચંમી 

લીટ  

સામ ક સામા ક 

૨ ૧૬૮૫૯ ૪ ૨  ખડં-૪ ની થમ લીટ  તે પૈક  ઉ ત 

સમયગાળા દર યાન 

કટલી 

તે પૈક  કટલી  

૩ ૧૮૫૩૩ ૧૩ ૬ જવાબ ખડં-૨ ના બી  

કોલમની બી  રૉ 

૦ ૧૦ 

૪ ૧૮૪૬૬ ૧૫ ૭  ખડં-૩ કારણો શા ંછે? કારણો શા છે? 

૫ ૧૮૫૬૩ ૧૮ ૮  ખડં-૧ ની બી  લીટ  છે, હક કતથી  છે, તે હક કતથી  

૬ ૧૬૭૬૧ ૨૨ ૯  ખડં-૧ ની થમ લીટ  છે લા વષમા ં છે લા બે વષમા ં

૭ ૧૮૫૨૭ ૩૫ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ૂં ભાઇ વશં  

 
 

ી ું ભાઇ વશં  

 ખડં-૪ ની છે લી લીટ  લીધા, લીધા?  

 
 

જવાબ ખડં-૨ ની થમ 

લીટ  

ાર  ારા  
 

૮ ૧૮૫૮૭ ૩૮ ૧૫  ખડં-૧ ની ચોથી લીટ  કાર ુ ંઉ પાદન કાર ુ ંમહ મ ઉ પાદન 

૯ ૧૮૪૫૭ ૬૨ ૨૬ ુ ંિશષક  મહા મા ં મહા મા  

૧૦ ૧૮૫૬૦ ૬૩ ૨૬  ખડં-૧ ની ચોથી લીટ  કાર ુ ંઉ પાદન કાર ુ ંમહ મ ઉ પાદન 

૧૧ ૧૬૭૬૩ ૭૪ ૩૨  ખડં-૧ ની થમ લીટ  છે લા વષમા ં છે લા બે વષમા ં

૧૨ ૧૮૫૩૭ ૧૦૧ ૪૧ સમ   તથા જવાબમા ં ચ ુ ય  ચ ુ ચ  

૧૩ ૧૮૫૦૯ ૧૦૯ ૪૫ સમ   તથા જવાબમા ં ચ ુ ય  ચ ુ ચ  

૧૪ ૧૬૮૧૩ ૧૧૭ ૪૮ સ ય ી ુ ંનામ અને 

મતિવ તાર 

ી શં ુ  

ઠાકોર(ગાધંીનગર-

દ ણ)  

ી ક ભુાઇ પટલ 

(સાણદં) 

૧૫ ૧૬૮૬૬ ૧૩૧ ૫૩ ુ ંિશષક  ગૂભ ગટર યોજના  ગૂભ ગટર યોજના   

૧૬ ૧૮૯૫૯ ૧૩૨ ૫૩  ખડં-૧ ની સાતમી લીટ  તેમજ નાઇટ  તેમજ ેનાઇટ  

૧૭ ૧૬૮૧૮ ૧૩૪ ૫૪ સ ય ી ુ ંનામ 
 
 

ી અરિવદભાઇ 

રાણા 

ી અરિવદ રાણા  

જવાબ ખડં-૧ ની છે લી 

લીટ   

કરવીમા ંઆવેલ છે. કરવામા ંઆવેલ છે.  

૧૮ ૧૮૪૯૨ ૧૩૫ ૫૪ જવાબ ખડં-૨ ની છે લી 

લીટ  

તમામ તપાસ  

૧૯ ૧૮૮૩૪ ૧૩૬ ૫૫  ખડં-૧ ની બી  લીટ  તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ 

ની છે લા બે વષમા ં 

તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ ની 

થિતએ છે લા બે 

વષમા ં

૨૦ ૧૬૮૬૯ ૧૫૪ ૬૨  ખડં-૨  ઉ ત મં ૂર તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ની 

થિતએ ઉ ત મં ૂર  

 ખડં-૩ આ યોજના ઉ ત થિતએ આ 

યોજના 



૨૧ ૧૮૫૨૮ ૧૬૫ ૬૬  ખડં-૨  અ વયે શા અ વયે જવાબદારો 

સામે શા  

૨૨ ૧૮૬૩૩ ૧૬૭ ૬૭  ખડં-૧ ની થમ લીટ  રા યમા ં રા યની  

૨૩ ૧૮૪૬૧ ૧૮૬ ૭૫  ખડં-૧ ની ચોથી લીટ  કાર ુ ંઉ પાદન કાર ુ ંમહ મ ઉ પાદન 

૨૪ ૧૮૪૪૬ ૧૯૩ ૭૭ સ ય ી ુ ંનામ  ી નાથાભાઇ પટલ  ી નથાભાઇ પટલ 

૨૫ ૧૮૪૭૩ ૧૯૫ ૭૮ જવાબ ખડં-૩ ના કો ટકમા ં

ી  કોલમની ચોથી રૉ  

દ કોઇ દ ોઇ  

૨૬ ૧૮૫૪૪ ૨૨૧ ૮૮ જવાબ ખડં-૨ ની થમ 

લીટ  

મેર ટાઇમ બોદ ારા મેર ટાઇમ બોડ  ારા 

૨૭ ૧૬૮૬૩ ૨૩૭ ૯૪  ખડં-૪ ની છે લી લીટ   આ યો. આ યો?  

૨૮ ૧૮૪૪૯ ૨૪૩ ૯૬ જવાબ ખડં ના પ કમા ં

સાબરકાઠંા જ લાની 

મા હતીમા ં 

જ લા ુ ંનામ  તા કુા  

૨૯ ૧૮૪૫૫ ૨૪૭ ૯૮ ુ ંિશષક  તા કુાઓની  તા કુાઓનો  

૩૦ ૧૮૫૦૫ ૨૫૬ ૧૦૧  ખડં-૧ ની બી  લીટ   
 

કટલી  કટલા  

સમ   તથા જવાબમા ં ચ ુ ય  ચ ુ ચ  

 

૩૧ ૧૬૮૪૩ ૨૬૨ ૧૦૪ 

 ખડં-૩  

 

આવી, આવી, અને  

 

 ખડં-૪ ની છે લી લીટ  આ યો, અને  આ યો?  

૩૨  ૧૬૮૩૪ ૨૬૪ ૧૦૫ જવાબ ખડં-૩ ૮૯.૨૨ ૮૯.૨૨ % 

૩૩  ૧૬૮૪૧ ૨૬૭ ૧૦૬  ખડં-૪ ની છે લી લીટ   આ યો, અને  આ યો?  

૩૪  ૧૮૫૮૬ ૨૭૮ ૧૧૦ સમ   તથા જવાબમા ં ચ ુ ય  ચ ુ ચ  

૩૫  ૧૮૫૮૩ ૩૦૫ ૧૨૩  ખડં-૧ ની બી  લીટ  
 

વષામા ં વષમા ં 

 ખડં-૩  

 

માગંણી માગંણીઓ  

૩૬  ૧૮૫૦૨ ૩૦૮ ૧૨૪  ખડં-૧ ની બી  લીટ  
 

વષામા ં વષમા ં 

 ખડં-૩  

 

માગંણી માગંણીઓ  

૩૭ ૧૮૪૭૧ ૩૧૦ ૧૨૫ સમ    તથા જવાબમા ં 
 

ઇ ા ચર  ઇ ા ચર  

 ખડં-૩ ની થમ લીટ   આ.આઇ.ટ . આ આઇ.ટ . 

૩૮  ૧૮૪૬૫ ૩૧૧ ૧૨૫  ખડં-૩ ની થમ લીટ  આ આઇ.ટ .,  

આઇ.ટ .  

આ આઇ.ટ / 

૩૯ ૧૮૫૪૧ ૩૧૩ ૧૨૬  ખડં-૧ ની છે લી લીટ   
 

સાચી છે,? સાચી છે,  

 ખડં-૨ ની છે લી લીટ  થાય છે. થાય છે, અને  

૪૦ ૧૮૫૧૧ ૩૧૭ ૧૨૭   ખડં-૧ ની બી  લીટ  
 

વષામા ં વષમા ં 

 ખડં-૩  

 

માગંણી માગંણીઓ  

૪૧ ૧૮૪૯૧ ૩૧૮ ૧૨૮  ખડં-૧ ની બી  લીટ  
 

વષામા ં વષમા ં 

 ખડં-૩  

 

માગંણી માગંણીઓ  

૪૨ ૧૮૪૮૮ ૩૨૫ ૧૩૧ જવાબ ખડં-૧ ના કો ટકમા ં

ચોથી કોલમની ી  રૉ 

૨ ૦ 

૪૩ ૧૮૫૨૩ ૩૨૮ ૧૩૩  ખડં-૧ ની ચોથી લીટ  કાર ુ ંઉ પાદન કાર ુ ંમહ મ ઉ પાદન 

 

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

 




