
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

આઠમુું સત્ર, ૨૦૨૧ 

તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
બુધિાર, ૩જી માચચ, ૨૦૨૧ (પહેલી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર મુંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી : સામાન્ય વહીવટ, ઉદ્યોગ, ગૃહ, શહેરી વવકાસ, બંદરો, ખાણ-ખવિજ, માહહતી પ્રસારણ, 
પેટર ોકેવમકલ્સ, ક્લાઈમેટ ચેન્જ, આયોજિ, સાયન્સ એન્ડ ટેક્િોલોજી, જળસંપવિ, 
તમામ િીવતઓ અિે કોઇ મંત્રીશ્રીઓિે િ ફાળવેલ હોય તેવી તમામ બાબતો 

(૨) માનનીય મુંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) (સ્િતુંત્ર હિાલો) 

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

૧ 
ડાુંગ વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૯ શ્રી વિજયભાઇ પટેલ (ડાંગ) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
ડાંગ વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 

મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૩૨ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે?   (૨) રૂ. ૭૦૩.૦૭ લાખ 
--------- 

૨ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૮૧ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 
રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા 
કુટંુબીજિોિા આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત 
સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
સેિાપવતશ્રી રાજ્ય અિામત પોલીસ દળ, જુથ-૧૨, 
ગાંધીિગરિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/કમડચારીઓ અિે 
તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્યિી ચકાસણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૬૦૬૪ 

--------- 

૩ 
અમદાિાદ શહેરમાું ગુજરાત િન્ટટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ટડ ઓગનેાઇઝડ ક્રાઇમ હેઠળ નોંધાયેલ ગુના 

* ૩૧૭૮૩ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 
વર્ડમાં GUJCTOC (ગુજરાત કંટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ 
ઓગેિાઇઝડ ક્રાઇમ) ACT હેઠળ ગુિો િોંધવામાં આવે િે તે 
હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા. 

એચબી-૪૯૨-૧ (સીસ-૧૦) 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત 

કાયદા હેઠળ અમદાવાદ શહેર ખાતે કેટલા ગુિા િોંધવામાં 
આવયા અિે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા? 

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત કાયદા હેઠળ 

અમદાવાદ શહેર ખાતે કુલ-૦૨ ગુિા િોંધવામાં આવયા અિે 
કુલ-૧૮ આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા. 

--------- 

૪ 
તાપી અને ડાુંગ વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૬૭ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વિઝર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ તાપી અિે 
ડાંગ વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઇ.ડી.સી. કાયડરત િે,  

  (૧) એકપણ િહીં.   

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઇ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ?  

  (૪) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૫ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૪૭ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઇ (િવસારી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી કેસોિંુ પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી કુલ-૪૩ કેસોમાં ૭૯ વયવક્તઓિું 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૬ 
સુરત અને નિસારી વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૬૧ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ સુરત અિે 
િવસારી વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  
 
 

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

સુરત ૬૯૭૭.૮૫ 

િવસારી ૧૨૧.૦૬ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 

વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 
 
 
 
 
 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

સુરત ૧૮૬૫.૧૨ ૫૧૧૨.૭૩ 

િવસારી શૂન્ય  ૧૨૧.૦૬  
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 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 

હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 

તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તેમજ પોલીસ 
ફહરયાદ દાખલ કરેલ િે.  

--------- 

૭ 
િડોદરા અને ડાુંગ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૫૨ શ્રી જશપાલવસુંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ વડોદરા અિે 
ડાંગ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ કેસો 
પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

વડોદરા ૩૦૩૦.૧૫ 

ડાંગ ૧.૮૩ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

વડોદરા ૨૪૧૦.૦૫ ૬૨૦.૧૦ 

ડાંગ શૂન્ય  ૧.૮૩  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તેમજ 
આર.આર.સી./એલ.આર.સી. ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૮ 
સુરત શહેરમાું ‘ડે-િેર’ સેન્ટટર શરૂ િરિા બાબત 

* ૩૧૮૦૨ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 
વર્ડમાં પોલીસ વવભાગ દ્વારા સુરત શહેરમા ‘ડે-કેર’ સને્ટર શરૂ 
કરવામાં આવયા િે તે હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો તેિી ઉપયોવગતા શી િે ?    (૨) ઔદ્યોવગક એકમોમાં કામ કરતાં પહરવારોિા 
બાળકોિી સુરક્ષા માટે.  

--------- 

૯ 
સુરક્ષા સેતુ યોજના અુંતગચત મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૩૧૭૪૨ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
સુરક્ષા સેતુ યોજિા અંતગડત મહહલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 

આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં પોરબંદર 
વજલ્ામાં કેટલી મહહલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ 
િે ?  

  (૨) ૩૫૦૦. 

--------- 
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૧૦ 
સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૬ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સુરેન્રિગર વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૨૦૮ અરજીઓ.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૨) ૨૦૨ એકમોિે 

  રૂ.૨૫૧૧.૭૨ લાખિી સહાય.  
--------- 

૧૧ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૨૫ શ્રી આર. સી. મિિાણા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 
રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા 
કુટંુબીજિોિા આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત 
સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં પોલીસ 
અવધક્ષકશ્રી, અમરેલીિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/ 
કમડચારીઓ અિે તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્યિી ચકાસણી 
કરવામાં આવેલ િે ?  

  (૨) ૫૦૧૯. 

--------- 
૧૨ 

માલપુર અને બાયડ તાલુિાના તળાિો પાઇપલાઇનથી ભરિા બાબત 
* ૩૧૨૪૬ શ્રી જશુભાઈ પટેલ (બાયડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અરવલ્ી વજલ્ાિા માલપુર અિે બાયડ તાલુકાિા ક્યા તળાવો 
પાઇપલાઇિથી પાણી ઠાલવી ભરવામાં આવયા અિે ક્યા 
તળાવો ભરવાિા બાકી િે, અિે 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 
  કોઇ તળાવ ભરવાિા બાકી િથી.  

 (૨) ઉક્ત બાકી તળાવો ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?    (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી.  

પત્રિ-૧ 

અ.નું.  તાલુિાનુું નામ  ગામનુું નામ  ગામ તળાિનુું નામ  

૧ બાયડ રામપુરાકમ્પા  રામપુરાકમ્પા 

૨ બાયડ ઇન્રાણ  ઇન્રાણ િજીક દુવમયાિી મુવાડી  

૩ બાયડ ઇન્રાણ  ઇન્રાણ-૧  

૪ બાયડ ખારી િારશેલા  ખારી િારશેલા  

૫ બાયડ  મુડીયા  મોડીયા તળાવ  

૬ બાયડ  હઠીપુરા  હઠીપુરા  
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અ.નું.  તાલુિાનુું નામ  ગામનુું નામ  ગામ તળાિનુું નામ  

૭ બાયડ  હઠીપુરા  હઠીપુરા ગામ તળાવ  

૮ બાયડ ચાંપલાવત  ચાંપલાવત  

૯ બાયડ જાલમપુરા  જાલમપુરા (દેવપુરા)  

૧૦ બાયડ ધરમડીવાંટા  ધરમડીવાંટા  

૧૧ બાયડ રૂપિગર  રૂપિગર તળાવ  

૧૨ બાયડ ગાબટ  ગાબટ-૧ (હાઇસ્કુલ િજીક)  

૧૩ બાયડ ગાબટ  ગાબટ-૨ (સિેરી તળાવ)  

૧૪ બાયડ ગાબટ  ગાબટ-૩  

૧૫ બાયડ ખાિેરા  ખાિેરા તળાવ  

૧૬ બાયડ ભાઇપુરા  ભાઇપુરા તળાવ  

૧૭ માલપુર ઉભરાણ  ઉભરાણ તળાવ  

૧૮ માલપુર  ખલીકપુર  ખલીકપુર કેિેડી તળાવ  

૧૯ માલપુર  કોઠીયા  કોઠીયા િાિી તલાવડી  

૨૦ માલપુર  વાડીિાથિા મુવાડા  વાડીિાથિા મુવાડા  

૨૧ માલપુર  અવણયોરકમ્પા અવણયોરકમ્પા લાસેરી તળાવ 

૨૨ માલપુર  અવણયોરકમ્પા  અવણયોરકમ્પા સીહોરી તળાવ 

૨૩ માલપુર  ડામોરિા મુવાડા  ડામોરિા મુવાડા  

૨૪ માલપુર  માંલ્ી  માંલ્ી પરપોટીયા તળાવ  

૨૫ માલપુર  મોરલી કમ્પા  ગોમતી તળાવ  

૨૬ માલપુર  પટેલીયાિા મુવાડા  પટેલીયાિા મુવાડા 

--------- 

૧૩ 
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૫૮ શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જબંુસર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ ભરૂચ અિે 

િમડદા વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ કેસો 
પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  
 
 

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

ભરૂચ ૨૫૦૪.૮૪ 

િમડદા ૨૮૪૪.૭૬ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 
 
 
 
 

 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

ભરૂચ ૧૦૨૯.૭૬ ૧૪૭૫.૦૮ 

િમડદા ૧૭૪૯.૭૪ ૧૦૯૫.૦૨  

 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તેમજ 
એફ.આઇ.આર. દાખલ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 
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૧૪ 
અમદાિાદ શહેરમાું પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૦ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાિગર) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રહેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયંુ, અિે 

  (૧) કુલ-૦૭ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે ?    (૨) રૂ.૩૫૩૬.૯૭ લાખ.  
--------- 

૧૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૦ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ-ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
રાજકોટ વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૧૮૬૨ અરજીઓ.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૨) ૧૭૯૩ એકમોિે 
  રૂ.૧૪૪૮૩.૭૮ લાખિી સહાય.  

--------- 

૧૬ 
અમદાિાદ શહેરમાું સ્માટચ  સીટી યોજનાના િામો 

* ૩૧૪૫૫ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

અમદાવાદ શહેરમાં સ્માટડ  સીટી યોજિા હેઠળ કુલ કેટલી 
રકમિા કામો મંજુર કરવામાં આવેલ િે,  

  (૧) કુલ રૂ.૨૩૬.૭૪ કરોડિાં કામો મંજુર કરવામાં 

આવેલ િે.  

 (૨) આ પૈકી કેટલી રકમિા કામો પૂણડ થયેલ િે, અિે   (૨) રૂ.૫૪.૯૯ કરોડિાં કામો પૂણડ થયેલ િે.  
 (૩) કેટલી રકમિા કામો પ્રગવત હેઠળ િે ?    (૩) રૂ.૧૮૧.૭૫ કરોડિાં કામો પ્રગવત હેઠળ િે.  

--------- 

૧૭ 
િડોદરા વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૪૦ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
વડોદરા વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૯૯ અરજીઓ.  
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૨) ૨૫૮ એકમોિે 

  રૂ.૨૬૯૨.૯૭ લાખિી સહાય.  
--------- 

૧૮ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઇમના િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૩૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઇમિે લગતા કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે ?  

  (૨) કુલ-૧૭૨૭ કેસોિા ૩૩૭૪૩ િમૂિાઓિું. 

--------- 

૧૯ 
અમરેલી વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૪ શ્રી જ.ે િી. િાિકડયા (ધારી) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
અમરેલી વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 

મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે  

  (૧) કુલ-૧૮૧. 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે ?    (૨) રૂ.૩૯૬૧.૪૧ લાખ.  
--------- 

૨૦ 
િડોદરા વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૨ શ્રી શૈલેષભાઈ મહેતા (ડભોઇ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
વડોદરા વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૯૯ અરજીઓ.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૨) ૨૫૮ એકમોિે 
  રૂ.૨૬૯૨.૯૭ લાખિી સહાય.  

--------- 

૨૧ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો  

* ૩૧૨૮૫ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જામિગર અિે દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર 
વવદેશી દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી 
વકંમતિો કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 

ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

જામિગર ૮૧૭૧ ૪૭ 

દેવભૂવમ દ્વારકા ૪૧૧૨ ૨૨  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ 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 કાયડવાહી 

કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા કિુંમત 
વિદેશી 
દારૂ 

(બોટલ) 
કિુંમત 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિુંમત 
વબયર 

(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

કિુંમત 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
કિુંમત 

ચરસ 
(કિ.ગ્રા.) 

કિુંમત 
પોસડોડા/ 

પાિડર 
(કિ.ગ્રા.) 

કિુંમત 
મેફેડર ોન 

(મીલી.) 

જામિગર ૧,૮૪,૩૯,૫૫૦ ૪૬૮૦૮ ૪,૯૦,૮૪૦ ૨૪૮૮૩ ૧,૨૩,૭૫૦ ૧૨૧૩ ૩૫,૦૬૦ ૫.૬૫૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

દેવભુમી 
દ્વારકા 

૧,૨૦,૯૭,૦૫૦ ૪૩૪૭૫ ૧,૫૪,૦૪૦ ૭૭૦૨ ૦ ૦ ૧૮,૬૧૦ ૧.૮૬૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા કિુંમત 
વિદેશી 
દારૂ 

(બોટલ) 
કિુંમત 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિુંમત વબયર 

નશીલા પદાથો 

કિુંમત 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
કિુંમત 

ચરસ 
(કિ.ગ્રા.) 

કિુંમત 
પોસડોડા/ 

પાિડર 
(કિ.ગ્રા.) 

કિુંમત 
મેફેડર ોન 

(મીલી.) 

જામિગર ૧,૧૩,૨૬,૯૦૦ ૨૨૭૦૯ ૪,૫૫,૯૭૫ ૨૨૨૧૪ ૬૫,૭૦૦ ૬૩૧ ૧,૩૬,૫૦૦ ૫.૫૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨,૬૮,૫૦૦ ૨૬.૮૫ 

દેવભુમી 
દ્વારકા 

૨૩,૩૭,૫૨૦ ૭૪૯૧ ૨,૦૭,૭૬૦ ૧૦૩૮૮ ૧,૦૦૦ ૯ ૭૮,૫૬૧ ૯.૮૬૧ ૧૦,૦૯,૮૦૦ ૬.૭૩૨ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૨ 
થરાદ શહેરની ભૂગભચ ગટર યોજનાના િામો 

* ૩૧૪૪૫ શ્રી શશીિાન્ટત પુંડ્યા (ડીસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જ્યંવત 

મુખ્યમંત્રી શહેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત બિાસકાંઠા વજલ્ાિા 

થરાદ શહેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ માટે મંજૂરી 

આપવામાં આવેલ િે,  

  (૧) બિાસકાંઠા વજલ્ાિા થરાદ શહેરિી ભુગભડ ગટર 

યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં હાથ ધરેલ સીવર કલેકટીંગ 

સીસ્ટમિા કામો માટે રૂ.૩૫૯૮.૪૯ લાખિી સુધારેલ વહીવટી 

મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 બીજા તબક્કામાં હાથ ધરાયેલ STP િા કામો માટે 

રૂ.૧૧૪૪.૩૧ લાખિી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ કામો કયા તબકે્ક િે, અિે    (૨) પ્રથમ તબક્કાિા કામો તથા બીજા તબક્કાિા STP 

િા કામો પૂણડ થયેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખચડ 

થયેલ િે? 

  (૩) પ્રથમ તબક્કા માટે રૂ.૨૫૬૭.૪૪ લાખ તથા બીજા 

તબક્કા માટે રૂ.૭૫૦.૩૪ લાખ ખચડ થયેલ િે. 

--------- 
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૨૩ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૨૨ ગનેીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર બિાસકાંઠા અિે કછિ વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

બિાસકાંઠા 
વજલ્ો 

૫૩ ૩૦ ૧૫ ૨૭૭ ૭૯ ૧૦૧ ૧૦૮ ૧૧૨ ૪૬ ૧૬૬ ૨૭૪ ૪૪ 

પાલિપુર 
શહેર 

૬ ૧ ૨ ૭૨ ૩ ૯ ૧૫ ૨૩ ૧૩ ૧૮ ૩૩ ૧ 

કછિ વજલ્ો ૩૩ ૩૮ ૦૭ ૩૭૦ ૪૬ ૭૪ ૩૩૬ ૧૫૭ ૫૭ ૪૬૭ ૮૦૩ ૩૬ 

ભુજ શહેર ૦ ૧ ૦ ૫૭ ૫ ૨ ૧૬ ૧૩ ૫ ૧૯ ૩૫ ૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

બિાસકાંઠા 
વજલ્ો 

૧૮ ૩૫ ૧૨ ૨૩૪ ૫૧ ૬૦ ૯૭ ૯૬ ૭૬ ૧૦૪ ૨૦૧ ૩૪ 

પાલિપુર 
શહેર 

૪ ૨ ૦ ૫૬ ૭ ૭ ૧૩ ૧૩ ૩ ૨૪ ૩૭ ૨ 

કછિ વજલ્ો ૩૫ ૪૭ ૦૩ ૩૯૦ ૬૮ ૮૭ ૪૨૧ ૧૭૦ ૯૯ ૪૬૩ ૮૮૪ ૪૪ 

ભુજ શહેર ૪ ૧ ૦ ૪૩ ૪ ૪ ૨૩ ૨૧ ૩ ૨૬ ૪૯ ૦ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

બિાસકાંઠા વજલ્ો ૧૦૦૧ ૭૮૪ 

પાલિપુર શહેર ૧૦૫ ૧૨૯ 

કછિ વજલ્ો ૨૦૬૪ ૨૩૭૯ 

ભુજ શહેર ૧૧૭ ૧૫૨ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

બિાસકાંઠા વજલ્ો ૨૬૯૬ ૧૪૯ 

પાલિપુર શહેર ૩૦૨ ૮ 

કછિ વજલ્ો ૩૧૫૯ ૧૪૦ 

ભુજ શહેર ૨૬૪ ૦ 

--------- 
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૨૪ 
ગાુંધીનગર વજલ્લાના માણસા તાલુિાના તળાિો ભરિા પાઇપલાઈન 

* ૩૧૨૫૨ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ગાંધીિગર વજલ્ાિા માણસા તાલુકામાં કયા તળાવો 
પાઇપલાઇિથી પાણી િાંખીિે ભરવામાં આવયા, 

  (૧) વર્ડ ૨૦૧૯માં કુલ ૧૭ તથા વર્ડ ૨૦૨૦માં કુલ ૩૯ 
તળાવો (પત્રક-૧ મુજબ) 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કયા તળાવો પાઈપલાઈિથી 
ભરવાિા બાકી િે, 

  (૨) અિે (૩)  
(અ) િેટવકડ  લાઇિથી ૨૫ તળાવો (પત્રક-૨ મુજબ) 
પાઈપલાઈિથી જોડવાિી કામગીરી તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૨ 
સુધી પૂણડ કરી પાણીિી ઉપલવધધ અિે જરૂરીયાત પ્રમાણે 
ભરવાિંુ આયોજિ િે. 
(બ)  બવલયાિગર (માણેકપુરા)િા ગલાલી તળાવમાં 
એરવાલ્વિી મરામતિી કામગીરી ચાલુ હોઇ, કામગીરી પૂણડ 
થયે ચાલુ વર્ે તળાવ ભરવાિંુ આયોજિ િે.  

 (૩) ઉક્ત બાકી તળાવો ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે, 
અિે 

 

 (૪) ઉક્ત તળાવો પાણીથી ભરવા પાિળ ઉક્ત 
વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી રકમિો ખચડ કરવામાં 
આવયો? 

  (૪) વર્ડ ૨૦૧૯ ખચડ રૂા. ૭૨.૯૨ લાખ. 
  વર્ડ ૨૦૨૦ ખચડ રૂા. ૩૧૬.૪૩ લાખ. 

પત્રિ-૧ 

િષચ-૨૦૧૯ 

અનુ. ગામનુું નામ તળાિનુું નામ અનુ. ગામનુું નામ તળાિનુું નામ 

૧ ભીમપુરા ગામ તળાવ ૧૦ ગલથરા કાલી તળાવ 

૨ ધોળાકુવા બોરી તળાવ ૧૧ 
ઈશ્ર્વરપુરા 

બોડી તળાવ 

૩ પરબતપરુા પેપલા તળાવ ૧૨ મેડી તળાવ 

૪ રાજપુરા ગામ તળાવ ૧૩ 
લોદરા 

ગામ તળાવ 

૫ 

માણસા 

ભીલુદણ તળાવ ૧૪ અંધેરી તળાવ 

૬ મલાવ તળાવ ૧૫ પુંધરા ગામ તળાવ 

૭ ચંરાસણ તળાવ ૧૬ ખડાત ભાળા તળાવ 

૮ તરસામણી તળાવ ૧૭ બલીયાિગર (માણેકપુરા) ગલાલી તળાવ 

૯ મકાકાળ અમ્બલીયારા તળાવ    

 

િષચ-૨૦૨૦ 

અનુ. ગામનુું નામ તળાિનુું નામ અનુ. ગામનુું નામ તળાિનુું નામ 

૧ ભીમપુરા ગામ તળાવ ૨૧ 
સોલૈયા 

ગામ તળાવ 

૨ ધોળાકુવા બોરી તળાવ ૨૨ સીમ તળાવ 

૩ પરબતપરુા પેપલા તળાવ ૨૩ 

પાડુસ્મા 

સીમ તળાવ 

સીમ તળાવ 

૪ રાજપુરા ગામ તળાવ ૨૪ સીમ તળાવ 

૫ 
માણસા 

ભીલુદણ તળાવ ૨૫ સીમ તળાવ 

૬ મલાવ તળાવ ૨૬ 

ચરાડા 

સીમ તળાવ 

૭  ચંરાસણ તળાવ ૨૭ સીમ તળાવ 

૮ તરસામણી તળાવ ૨૮ સીમ તળાવ 

૯ મકાકાળ અમ્બલીયારા તળાવ ૨૯ સીમ તળાવ 

૧૦ ગલથરા કાલી તળાવ ૩૦ પાલડી રાઠોડ સીમ તળાવ 

૧૧ ઈશ્ર્વરપુરા બોડી તળાવ ૩૧ પાલડી વયાસ ગામ તળાવ 
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િષચ-૨૦૨૦ 

અનુ. ગામનુું નામ તળાિનુું નામ અનુ. ગામનુું નામ તળાિનુું નામ 

૧૨ મેડી તળાવ ૩૨ 

વબલોદરા 

ગામ તળાવ 

૧૩ 
લોદરા 

ગામ તળાવ ૩૩ સીમ તળાવ 

૧૪ અંધેરી તળાવ ૩૪ સીમ તળાવ 

૧૫ પુંધરા ગામ તળાવ ૩૫ સીમ તળાવ 

૧૬ ખડાત ભાળા તળાવ ૩૬ વવહાર ગામ તળાવ 

૧૭ બોરૂ ગામ તળાવ ૩૭ 

ચડાસણા 

ગામ તળાવ 

૧૮ ખાંટા આંબા સીમ તળાવ ૩૮ સીમ તળાવ 

૧૯ ઈટાદરા સીમ તળાવ ૩૯ સીમ તળાવ 

૨૦ ખરણા ગામ તળાવ    

પત્રિ-૨ 

અનુ. તાલુિાનુું નામ જોડિામાું આિનાર તળાિોની સુંખ્યા  
(ગામનુું નામ) 

તળાિોની સુંખ્યા 

૧ માણસા ચડાસણા ૩ 

૨ માણસા દેલવાડા ૪ 

૩ માણસા આજોલ ૨ 

૪ માણસા પાટણપુરા ૧ 

૫ માણસા ચરાડા ૨ 

૬ માણસા રીઢર ોલ ૨ 

૭ માણસા ધમેડા ૧ 

૮ માણસા વેડા ૧ 

૯ માણસા લોદરા ૧ 

૧૦ માણસા પ્રેમપુરા (વેડા) ૧ 

૧૧ માણસા આિંદપુરા (વેડા) ૨ 

૧૨ માણસા મોતીપુરા (વેડા) ૧ 

૧૩ માણસા હરણાહોડા ૨ 

૧૪ માણસા સમૌ ૨ 

િુલ ૨૫ 

--------- 

૨૫ 

જુનાગિ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો  
* ૩૧૨૯૦ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જુિાગઢ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જુિાગઢ અિે પોરબંદર વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

જુિાગઢ ૫૯૫૬ ૧૧૦ 

પોરબંદર ૩૯૯૬ ૩૭  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ મેળવી લોકેશિ 
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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 કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા કિુંમત 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિુંમત 
દેશી દારૂ 
 (લીટર) 

કિુંમત 
વબયર  

(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

કિુંમત ગાુંજો (કિ.ગ્રા.) કિુંમત 
પોસડોડા/પાિડર 

(કિ.ગ્રા.) 

જુિાગઢ ૪,૯૭,૬૯,૯૨૫ ૧૨૭૮૧૨ ૬,૫૯,૫૬૦ ૩૨૯૮૦ ૧,૮૩,૦૬૦ ૧૭૩૪ ૩,૯૭,૭૨૦ ૩૯.૭૭૨ ૯,૩૭,૬૩૫ ૩૭૫.૦૫૪ 

પોરબંદર ૧,૦૮,૪૪,૯૦૪ ૩૧૭૮૯ ૪,૯૫,૦૪૦ ૨૪૭૫૩ ૩૦,૪૫૦ ૩૦૪ ૧૮,૪૩૮ ૩૦૭૩ ૧૦,૧૫૦ ૨.૯૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા કિુંમત 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિુંમત 
દેશી દારૂ 
 (લીટર) 

કિુંમત વબયર  

નશીલા પદાથો 

કિુંમત ગાુંજો (કિ.ગ્રા.) કિુંમત 
પોસડોડા/પાિડર 

(કિ.ગ્રા.) 

જુિાગઢ ૨,૧૨,૭૮,૮૫૫ ૭૬૨૧૯ ૮,૦૯,૮૧૦ ૪૦૪૯૧ ૩,૪૦,૫૮૦ ૩૦૨૩ ૨,૨૬,૯૯૦ ૨૨.૬૯૯ ૦ ૦ 

પોરબંદર ૬૫,૬૨,૨૦૦ ૯૮૫૬ ૫,૭૭,૭૦૦ ૨૮૮૮૫ ૧૬,૦૦૦ ૧૫૮ ૧,૮૬,૭૯૪ ૨૦.૪૮૯ ૦ ૦ 

--------- 

૨૬ 
વિદેશમાું ફસાયેલા ગુજરાતીઓને િતનમાું પરત લાિિાની િામગીરી 

* ૩૧૭૩૫ શ્રીમતી માલતી મહેશ્ર્વરી (ગાંધીધામ) : માનનીય વબન-વનિાસી ગુજરાતી પ્રભાગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ કોરોિા 
મહામારીિા કારણે વવદેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓિે વતિમાં 
પરત લાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ વવશેર્ કામગીરી 
કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ કોરોિા 
મહામારીિા કારણે વવદેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓિે વતિમાં 
પરત લાવવા માટે ભારત સરકારિા સંકલિમાં ‘વંદે ભારત 
વમશિ’ અન્વયે હવાઈ અથવા દહરયાઈ માગે પરત ફરતા વબિ-
વિવાસી ગુજરાતીઓિે અિુકૂળ હવાઈ મથક/બંદર ખાતે 
આરોગ્ય ચકાસણી, ગુજરાતમાં આગમિ થયા પિી સરકારિા 
પ્રવતડમાિ ધોરણો મુજબ ક્વોરન્ટાઈિિી કામગીરી અિે હવાઈ 
મથક/બંદરથી તેમિા વજલ્ા સુધી પહોંચાડવાિી કામગીરી 
અંગે સુવવધા પૂરી પાડેલ િે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા એક વર્ડમાં કેટલા 
ગુજરાતીઓિે વતિ પરત લાવવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૮૭,૧૪૪ 

--------- 

૨૭ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૨૩ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાગંધ્રા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 
રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા 
કુટંુબીજિોિા આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત 

સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં પોલીસ 
અવધક્ષકશ્રી, મોરબીિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/ 
કમડચારીઓ અિે તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્યિી ચકાસણી 
કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૨૦૯૮ 

--------- 
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૨૮ 
છોટાઉદેપુર અને નિસારી વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૪૯ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િોટાઉદેપુર 

અિે િવસારી વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 

કાયડરત િે, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.ની 

સુંખ્યા 

િોટાઉદેપુર 
પાવી જતેપુર ૦૧ 

સંખેડા ૦૧ 

િવસારી 

વાંસદા ૦૧ 

િવસારી ૦૧ 

ગણદેવી ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 

ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

પાવી જતેપુર ૦૧ 

સંખેડા ૦૪ 

ઉિાઈ ૦૫ 

િવસારી ૦૩ 

બીલીમોરા ૦૩  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે  

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 

થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 

અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 

રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૯ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમના િેસોનુું પૃથ્થિરણ  

* ૩૧૭૪૦ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 

એફ.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમિે લગતા કેસોિંુ 

પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 

કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) કુલ-૧૭૨૭ કેસોિા ૩૩૭૪૩ િમૂિાઓિું  

--------- 
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૩૦ 
સુરક્ષા સેતુ યોજના અુંતગચત મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૩૧૭૨૪ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ ચાિડા (હહંમતિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી સુરક્ષા 
સેતુ યોજિા અંતગડત મહીલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં અરવલ્ી 
વજલ્ામાં કેટલી મહીલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૭૧૫૫ 

--------- 

૩૧ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૫ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સાબરકાંઠા વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૯૭  અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) ૭૬ એકમોિે રૂ.૧૭૭૩.૭૭ લાખિી સહાય. 

--------- 
૩૨ 

એફ.એસ.એલ. દ્વારા નાિો-એનાવલસીસ પધ્ધવતથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 
* ૩૧૭૪૪ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા િાકો-એિાવલસીસ પધ્ધવતથી કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
િાકો-એિાવલસીસ પધ્ધવતથી કુલ-૭૨ કેસોમાં ૧૩૧ 
વયવકતઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૩૩ 
વસમેન્ટટ ગેરરીવત અન્ટિયે અવધિારી િમચચારી સામેની તપાસ 

* ૩૧૨૪૩ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભાિા પાંચમા સત્રમાં તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૯ (બીજી બેઠક) 
િા રોજ સભાગૃહમાં રજુ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૨૦૦૮૪ (અગ્રતાક્રમ-૨૦૬) િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઉપસવચવશ્રી, િમડદા, જળસંપવિ, પાણી પુરવઠા 
અિે કલ્પસર વવભાગ ગાંધીિગરિા તા.૧૧મી ઓગસ્ટ-
૨૦૦૯ થી સુજલામ-સુફલામ યોજિામાં કરોડોિી વસમેન્ટિી 
ગેરરીવત બાબતિા પત્રથી કારણદશડક િોહટસો પાઠવેલ તે 
અન્વયે ૩૩ આરોપીઓ સામે અધડન્યાવયક પ્રહક્રયા અિુસરીિે 

  (૧) ગુજરાત રાજ્ય સેવા (વશસ્ત અિે અપીલ) વિયમો, 
૧૯૭૧િા  વિયમ-૯(૭) થી ૯(૨૨) મુજબિી તપાસિી 
કાયડવાહી માટે પ્રકરણ ખાતાકીય તપાસિા ખાસ અવધકારીશ્રીિે 
સોંપવાિા તબકે્ક િે. 
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કરવાિી થતી તપાસ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ક્યા 

તબકે્ક િે, અિે  
 (૨) તપાસ પુણડ થયેલ હોઈ  તો ઉક્ત પૈકી કેટલા 
આરોપીઓ સામે શા પગલાં લીધા ? 

  (૨) ઉક્ત-૩૩ આક્ષેવપતો પૈકી-૦૩ આક્ષેવપતોિંુ 
અવસાિ થવાિા કારણે તેઓ સામેિી ખાતાકીય તપાસ પડતી 
મૂકવામાં આવેલ િે. આમ, હાલ કુલ-૩૦ કમડચારીઓ/ 
અવધકારીઓ સામે ખાતાકીય તપાસિી કાયડવાહી પ્રગવત હેઠળ િે.  

--------- 

૩૪ 
અમદાિાદ શહેર, અમદાિાદ વજલ્લા તથા ખેડા વજલ્લામાું ભૂમાકફયા વિરૂધ્ધ ફકરયાદ 

* ૩૧૨૧૩ શ્રી ઈન્ટરજીતવસુંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર તથા અમદાવાદ વજલ્ા ખેડા વજલ્ામાં ફહરયાદ 
િોંધાયેલ હોવા િતાં તેમિે પાસા કે તડીપાર િ કરવામાં આવયા 
હોય તેવા કેટલા ભૂમાહફયાઓ િે,  અિે  

  (૧)  

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૦-૦૧-૨૦૨૧ 

શહેર/વજલ્લો ભૂમાકફયાઓની  સુંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૯ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૩ 

ખેડા ૦ 
 

 (૨) આવા  ઈસમો સામે કાયડવાહી િ કરવાિા કારણો 
શા  િે ? 

  (૨)  ૧૧ (અવગયાર) આરોપીઓ હાલમાં જલેમાં 
 હોવાથી. 
    ૦૧ (એક) આરોપીિી ધરપકડ થયા બાદ 

જામીિ મુક્ત થયેલ હોઈ અિે િામદાર વડી અદાલતમાં 
કવોશીંગ પીટીશિ પડતર હોવાથી. 

--------- 

૩૫ 
ડીપીએસ સ્િુલના િેમ્પસમાું દુષ્િમચની ઘટના 

* ૩૧૨૬૫ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેરિા હાથીજણ િજીક હીરાપુર ગામિી સીમમાં 
ડીપીએસ સ્કુલિા કેમ્પસમાં આવેલ સ્વામી વિત્યાિંદિા 
સવાડજ્ઞપીઠમ આશ્રમમાં હદકરીઓિે ગેરકાયદેસર ગોંધી રાખવા 
અિે તેમિી સાથે દુષ્કમડ કરવા સબબ કેટલા ઈસમો સામે શા 
પગલાં લીધા ? 

  કુલ-૦૩ ઈસમો સામે ગુિો િોંધી કાિુિી કાયડવાહી કરવામાં 
આવેલ િે.  

--------- 

૩૬ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૬ શ્રી ગજને્ટરવસુંહ પરમાર (પ્રાંવતજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સાબરકાંઠા વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૯૭  અરજીઓ. 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) ૭૬ એકમોિે રૂ.૧૭૭૩.૭૭ લાખિી સહાય. 

--------- 

૩૭ 
રાજ્યમાું એસીબી દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િેસો 

* ૩૧૭૮૭ શ્રી જીતેન્ટર સુખડીઆ (સયાજીગંજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિા લાંચ 
રૂશ્ર્વત વવરોધી ધયુરો દ્વારા િેલ્ાં બે વર્ડમાં અપ્રમાણસર 
વમલકતિે લગતાં કુલ કેટલા કેસો િોંધ્યા, અિે 

  (૧) ૬૦. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શોધાયેલા કેસો 
હેઠળ કુલ કેટલી અપ્રમાણસર વમલકત મળી આવી ? 

  (૨) રૂ.૧૧૨,૭૯,૩૧,૪૮૩/-  (એકસો બાર કરોડ 
ઓગણએંસી લાખ એકત્રીસ હજાર ચારસો ત્ર્યાસી) 

--------- 

૩૮ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૨૨૫ શ્રી ગુલાબવસુંહ રાજપૂત (થરાદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર બિાસકાંઠા અિે કછિ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી  અિે  કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરી ધરપિડ િરિાની બાિી 

બિાસકાંઠા ૯૬૪૫ ૨૩૪ 

કછિ ૧૬,૩૧૨ ૨૨  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા  પગલાં લેવામાં 
આવયા ? 

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત જગ્યાઓએ 
તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ેઆરોપીઓિા મોબાઈલ િંબર 
મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ 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 કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે.  

પત્રિ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

       નશીલા પદાથો 

વજલ્લા કિું મત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી 
દારૂ 

(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

વબયર 
(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

અફીણ  
(કિ. ગ્રા. 
મી.લી.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો  
(કિ. ગ્રા. મીલી) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ચરસ  
(કિ. 
ગ્રામ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

પોસડોડા 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

હેરોઈન 
(ગ્રા. મી. 

લી.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

માદિ પદાથચ 
(પાિડર) 

બિાસકાંઠા ૧૦૬૬૭૦૪૬૦ ૫૩૬૩૩૨ ૬૩૭૧૨૦ ૩૧૮૫૬ ૮૦૯૪૪૦૦ ૮૦૯૪૪ ૧૪૦૬૪૬ ૩.૮૨૧.૦૮  ૧૩૯૦૫૬૦ ૨૨૪.૭૯.૦૯૦ ૦ ૦ ૭૨૮૭૫૨ ૩૩૨.૭૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કછિ ૫૬૩૪૦૩૩૧ ૨૬૭૫૪૨ ૭૦૯૮૮૦ ૩૪૫૬૬ ૯૨૫૮૦૦ ૯૨૫૮ ૦ ૦ ૨૧૬૩૧૪ ૩૬.૮૯૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૫૦૮૦૦ ૨૬.૨૭૦ ૦ ૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

       નશીલા પદાથો 

વજલ્લા કિું મત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી 
દારૂ 

(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

વબયર  કિું મત 
(રૂવપયા) 

અફીણ  
(કિ. ગ્રા. 
મી.લી.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો  
(કિ. ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ચરસ  
(કિ. 
ગ્રામ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

પોસડોડા 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

 ફેટા મેન્ટટ 
(ગ્રામ. 
મીલી.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

માદિ પદાથચ 
(પાિડર) 

(ગ્રા.મીલી.) 

બિાસકાંઠા ૫૧૫૯૮૩૩૫ ૨૦૯૫૧૭ ૫૦૮૭૮૦ ૨૫૪૩૯ ૪૫૫૪૯૦૦ ૪૫૫૪૯ ૫૩૮૫૩૯ ૭.૧૩૯.૩૯ ૪૭૮૪૭૪૭ ૪૮૬.૮૧૨.૬૪૧ ૧૧૪૨૦૭૦૦ ૨૧.૪૬૬ ૨૬૬૧૧૦૮ ૫૮૯.૯૫૬ ૪૯૮૪૦૦ ૪૯.૮૪૦ ૧૪૭૮૫૦ ૨૯.૫૭૦ 

કછિ ૭૨૩૮૨૯૦૨ ૨૦૦૯૭૪ ૭૯૭૪૫૦ ૩૭૬૦૩ ૧૩૨૩૬૨૦ ૧૩૨૧૮ ૦ ૦ ૧૭૬૫૩૨ ૨૫.૩૧૬ ૨૦૬૪૪૫૦૦૦ ૧૩૭૬.૫ ૮૫૭૫૧૪ ૨૮૫.૮૩૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
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૩૯ 
ડાુંગ વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૫ શ્રી અરવિુંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે  વર્ડમાં 
ડાંગ વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 
મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૩૨. 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે ?   (૨) રૂ.૭૦૩.૦૭ લાખ. 
--------- 

૪૦ 
સાયબર આશ્ર્વસ્ત પ્રોજિેટ હેઠળ નાગકરિોના નાણાું પરત અપાિિા બાબત 

* ૩૧૭૮૯ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એવલસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સાયબર 
આશ્ર્વસ્ત પ્રોજકેટ હેઠળ રાજ્યિા િાગહરકોિા ફસાયેલા િાણાં 

પરત અપાવવા અંગે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે િે તે હકીકત 
સાચી િે,  અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો  ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા એક વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર ખાતે િાણાંકીય િેતરપીંડીિો ભોગ 

બિિારિા કેટલા િાણાં પરત અપાવયા ? 

  (૨) રૂ.૪,૧૧,૪૦,૫૯૬/- 

--------- 

૪૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૧ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

રાજકોટ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૧) ૧૮૬૨ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૧૭૯૩ એકમોિે રૂ.૧૪૪૮૩.૭૮ લાખિી સહાય 

--------- 
૪૨ 

સાયબર ક્રાઈમને અટિાિિા રાજ્ય સરિારે લીધેલ પગલાું 
* ૩૧૭૯૨ શ્રી બલરામ થાિાણી (િરોડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
સાયબર ક્રાઈમિે અટકાવવા રાજ્ય સરકાર તરફથી જિજાગૃવત 
માટે વવશેર્ પગલા હાથ ધરવામાં આવેલ િે તે હકીકત સાચી 
િે, અિે 

  (૧) હા, જી 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

અમદાવાદ વજલ્ામાં જિજાગૃવત માટે શા પગલાં ભરવામાં 
આવયા? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં અમદાવાદ વજલ્ામાં 

જિજાગૃવત માટે િીચે મુજબિાં પગલાં ભરવામાં આવયાઃ 
અમદાિાદ શહેરઃ 

૧. સાયબર ક્રાઈમ અંગે જિજાગૃવત લાવવા માટે અલગ-અલગ 
શાળાઓ તથા કોલેજોમાં કુલ-૯૪ કાયડક્રમો કરવામાં આવેલ 
િે. જ ે કાયડક્રમોમાં કુલ-૧૮૦૨૯ વવદ્યાથીઓ સામેલ થયેલ 
તેમજ ૧૦૦૦ જટેલા કમડચારીઓ દ્વારા પણ આ કાયડક્રમોિો 
લાભ લેવામાં આવેલ િે. ઉપરાંત, લોકડાઉિિા સમયગાળામાં 
વેબ સેવમિાર યોજીિે પણ વવદ્યાથીઓમાં સાયબર ક્રાઈમ વવશે 
જાગૃવત લાવવા પ્રયત્િો કરવામાં આવેલ િે. 

૨. સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા થતી િેતરપીંડીિો ભોગ લોકો િ બિે 
તે માટે તથા આવા ગુિાઓ બિતા અટકે તે માટે જાહેર જિતામાં 
લોકજાગૃવત લાવવા માટે વવવવધ કાયડક્રમો, બેિરો તેમજ 
સોવશયલ વમડીયા મારફતે જરૂરી તકેદારીિા સૂચિો જાહેર 
કરવામાં આવેલ િે. 

૩. આવા ગુિાઓ બિતા અટકાવવા કોઈપણ અજાણ્યા 
ઈસમિો ફોિ આવે તો ઓ.ટી.પી., પાસવડડ  કે ડેબીટ કાડડ  
િંબર િ આપવા અંગેિી સૂચિાઓ માટે જાહેર જગ્યાઓ પર 
પેમ્પલેટ લગાવવામાં આવેલ િે. 

૪. રીઝવડ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાિા સહયોગથી આર.બી.આઈ.િા 
કમડચારીઓ તેમજ વવવવધ બેંકિા કમડચારીઓમાં સાયબર ક્રાઈમ 

વવશે જાગૃતતા લાવવા તેમજ તેમિે માહહતગાર કરવા સેમીિારો 
યોજવામાં આવેલ િે. 

૫. રેહડયો, ટેવલવવઝિિી વવવવધ ચેિલો, સમાચારપત્રો જવેા 
પ્રચાર પ્રસારિા માધ્યમો પર લોકોમાં સાયબર ક્રાઈમ અંગે 
જાગૃતતા લાવવા ઈન્ટરવયુ આપવામાં આવેલ િે તેમજ આ 
અંગેિા લેખ પ્રસાહરત કરવામાં આવેલ િે. 

અમદાિાદ ગ્રામ્યઃ 

૧. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશિ, અમદાવાદ રેન્જમાં યોજાતા 
લોકદરબારમાં સાયબર ક્રાઈમિે લગતા બિાવો રોકવા માટેિી 

તકેદારી અંગે લોકોિે જાણકારી આપવામાં આવેલ િે. 

૨. વર્ડ ૨૦૧૯-૨૦માં શાળા કોલેજો ખાતે કુલ-૧૫ કાયડક્રમો 
યોજવામાં આવેલ િે. જ ે અંતગડત શાળા-કોલેજોિા 
વવદ્યાથીઓિે ઈન્ટરિેટિા ઉપયોગ અંગે તેમજ ઈલેક્ટર ોવિક 
ઉપકરણોિા વપરાશ (સદર ઉપકરણો ઉપયોગિા ફાયદા 
તેમજ ગેરફાયદા) અંગેિી માહહતી આપવામાં આવેલ િે. 

૩. વજલ્ા પોલીસિી વેબસાઈટ (ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ) પર 
સાયબર ક્રાઈમિે લગતી માહહતી તેમજ જાગૃવત અંગેિા પોસ્ટર 
અપલોડ કરવામાં આવેલ િે. 

૪. સરકારશ્રીિી યોજિા મુજબ િાગરીકોિી લોકભાગીદારીથી 

તથા લોકોમાં સાયબર ક્રાઈમ અંગેિી માહહતી તેમજ જાગૃવત 
ફેલાવવા સારૂ િાગરીકોમાંથી ઈછિુક લોકોિે સાયબર 
વોલેવન્ટયર, સાયબર વોરીયર અિે સાયબર ગુરૂ તરીકે તૈયાર 
કરી તેમિા મારફતે સાયબર ક્રાઈમ અંગે જિજાગૃવત માટે 
અવેરિેસ કેમ્પેઈિ ચલાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૪૩ 
સુરક્ષા સેતુ યોજના અુંતગચત મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૩૧૭૫૧ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી સુરક્ષા 
સેતુ યોજિા અંતગડત મહીલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં સુરત 
ગ્રામ્ય વજલ્ામાં કેટલી મહીલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં 
આવેલ િે? 

  (૨) ૬૭૧૦ 

--------- 

૪૪ 
અમદાિાદ શહેરમાું પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૧ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રહેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયંુ, અિે 

  (૧) કુલ-૦૭ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે?   (૨) રૂ. ૩૫૩૬.૯૭ લાખ 

--------- 

૪૫ 
રાજ્યમાું એબીસી દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િેસો  

* ૩૧૭૮૬ શ્રી વિિેિભાઈ પટેલ (ઉધિા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિા લાંચ 
રૂશ્ર્વત વવરોધી ધયુરો દ્વારા િેલ્ાં બે વર્ડમાં અપ્રમાણસર 
વમલકતિે લગતાં કુલ કેટલા કેસો િોંધ્યા, અિે 

  (૧) ૬૦ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શોધાયેલા કેસો 
હેઠળ કુલ કેટલી અપ્રમાણસર વમલકત મળી આવી?  

  (૨) રૂ. ૧૧૨,૭૯,૩૧,૪૮૩/- (એકસો બાર કરોડ 
ઓગણએંસી લાખ એકત્રીસ હજાર ચારસો ત્ર્યાસી) 

--------- 

૪૬ 
દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૩૩૭ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર દાહોદ અિે પંચમહાલ વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 

ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 
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 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 

કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરિામાું 
આિી 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી 

દાહોદ વજલ્ો ૧૭૨૪ ૨૯૩ 

દાહોદ શહેર ૨૪૭ ૩ 

પંચમહાલ વજલ્ો ૧૧૩૪ ૬૦ 

ગોધરા શહેર ૩૪૩ ૪૭  
પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ આિવસ્મિ 
મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 
િોવશશ 

દાહોદ વજલ્ો ૨૯ ૩૧ ૧૦ ૧૪૭ ૩૨ ૧૦૦ ૬૭ ૫૩ ૩૬ ૧૩૨ ૧૯૯ ૦૩ 

દાહોદ શહેર ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૯૧ ૦૧ ૦૫ ૦૩ ૦૯ ૦૨ ૦૯ ૧૨ ૦૧ 

પંચમહાલ વજલ્ો ૦૪ ૨૫ ૦૧ ૧૨૦ ૧૫ ૭૨ ૧૦૧ ૩૮ ૧૯ ૨૧૭ ૩૧૮ ૧૩ 

ગોધરા શહેર ૦૪ ૦૬ ૦૦ ૬૦ ૦૧ ૧૬ ૨૬ ૧૬ ૦૬ ૩૧ ૫૭ ૦૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશશ 

દાહોદ વજલ્ો ૧૧ ૩૪ ૦૯ ૧૩૦ ૨૮ ૧૨૯ ૧૦૭ ૪૦ ૪૩ ૧૫૮ ૨૬૫ ૧૧ 

દાહોદ શહેર ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૫૯ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૬ ૦૫ ૦૬ ૧૦ ૦૨ 

પંચમહાલ વજલ્ો ૦૭ ૨૯ ૦૩ ૯૬ ૨૫ ૪૭ ૯૯ ૨૯ ૩૦ ૧૯૪ ૨૯૩ ૧૧ 

ગોધરા શહેર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૪૪ ૦૨ ૧૧ ૧૪ ૧૩ ૦૯ ૩૬ ૫૦ ૦૩ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

દાહોદ વજલ્ો ૬૪૭ ૮૦૧ 

દાહોદ શહેર ૬૭ ૫૮ 

પંચમહાલ વજલ્ો ૮૨૫ ૭૯૪ 

ગોધરા શહેર ૧૬૬ ૧૪૦ 

--------- 

૪૭ 
આણુંદ અને મોરબી વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૩૨૩ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર આણંદ અિે મોરબી વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરેલ 
ઈસમોની સુંખ્યા 

ધરપિડ િરિાના 
બાિી ઈસમોની સુંખ્યા  

આણંદ ૭૯૦૪ ૧૦૧ 

મોરબી ૪૬૫૮ ૪૦  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ મેળવી લોકેશિ 
પર તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓ બાબતે 
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સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબિંુ વોરંટ મેળવવામાં આવેલ 

િે તેમજ સી.આર.પી.સી. કલમ-૮૨, ૮૩ મુજબિી કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ 
વિદેશી દારૂની 

કિુંમત (રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

વબયરની 
કિુંમત 

(રૂવપયા)  

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

અકફણની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

અકફણનો 
જથ્થો (ગ્રામ) 

ગાુંજાની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

ગાુંજાનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા.) 

ચરસની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

ચરસનો જથ્થો 
(ગ્રામ) 

આણંદ ૨,૬૧,૫૦,૬૮૦ ૯૫૧૬૯ ૨,૩૭,૬૬૦ ૧૧૮૮૩ ૩,૯૨,૧૪૭ ૩૪૪૯ ૨,૨૪,૦૦૫ ૧.૯૨૦ ૪,૩૦,૩૭૫ ૫૪.૭૨૫ ૭૯,૨૮૬ ૭૯૨.૮૬ 

મોરબી ૨,૯૪,૨૪,૩૦૫ ૮૨૯૭૬ ૫,૬૭,૫૫૦ ૩૧૫૪૪ ૧૧,૨૫,૩૦૦ ૧૧૨૫૩ ૦ ૦ ૧,૨૪,૪૧૦ ૨૦.૭૩૫ ૦ ૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લાનુું નામ 
વિદેશી દારૂની 

કિુંમત (રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

વબયરની 
કિુંમત 

(રૂવપયા)  

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

ગાુંજાની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજાનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા.) 

પોશડોડા/ 
પાિડરની  

કિુંમત 
(રૂવપયા) 

પોશડોડા/ 
પાિડરનો 

જથ્થો  
(કિ.ગ્રા.) 

િોડીન 
ધરાિતી 
નશીલી 
દિાની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

િોડીન 
ધરાિતી 

નશીલી દિાનો 
જથ્થો 

(બોટલ) 

આણંદ ૩,૧૧,૩૧,૪૭૦ ૧૨૫૧૨૯ ૩,૨૩,૯૦૦ ૧૬૧૯૫ ૬,૮૧,૮૬૬ ૬૬૦૦ ૭,૪૦,૩૯૫ ૭૪.૧૦૬ ૨૫,૫૫,૭૧૫ ૮૫૧.૯૦૫ ૫૨,૧૨૫ ૩૮૫ 

મોરબી ૧,૫૦,૭૬,૫૭૫ ૪૩૯૬૪ ૪,૪૦,૮૪૦ ૨૨૦૪૨ ૮૧,૪૨૦ ૧૩૩૮ ૫૭,૧૯૦ ૫.૧૯ ૮,૮૮૦ ૨૯૬૦ ૦ ૦ 

--------- 

૪૮ 
અમરેલી વજલ્લામાું ગુજરાત િન્ટટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ટડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ હેઠળ નોંધાયેલ ગુના 

* ૩૧૮૦૦ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 

વર્ડમાં GUJCTOC(ગુજરાત કંટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ 

ઓગેિાઈઝડ ક્રાઈમ) ACT હેઠળ ગુિા િોંધવામાં આવે િે તે 

હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત 

કાયદા હેઠળ અમરેલી વજલ્ા ખાતે કેટલા ગુિા િોંધવામાં આવયા 

અિે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત કાયદા હેઠળ 

અમરેલી વજલ્ા ખાતે ૦૧ ગુિો િોંધવામાં આવયો અિે કુલ-

૦૯ આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા. 

--------- 

૪૯ 
સુરક્ષા સેતુ યોજના અુંતગચત મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૩૧૭૨૨ શ્રી િરસનભાઈ સોલુંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી સુરક્ષા 

સેતુ યોજિા અંતગડત મહીલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 

આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં અરવલ્ી 

વજલ્ામાં કેટલી મહીલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં આવેલ 

િે? 

  (૨) ૭૧૫૫ 

--------- 
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૫૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૪૧ શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અરવલ્ી અિે સાબરકાંઠા વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૭૨ (બોતેર) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૦૫ (પાંચ) 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ 
ગૌમાુંસનો જથ્થો 

(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

અરવલ્ી બાયડ ૩૧.૫૦૦ ૧૦ ૦૪ ૬૬ ૦૦ 

સાબરકાંઠા હહંમતિગર ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

ખેડબ્રહ્મા ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

અરવલ્ી મોડાસા ૦૦ ૪૫ ૧૨ ૧૪૭ ૩૨ 

વભલોડા ૦૦ ૧૧ ૦૧ ૩૮ ૦૦ 

મેઘરજ ૦૦ ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

માલપુર ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

ધિસુરા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સાબરકાંઠા હહંમતિગર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ઈડર ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૦ ૦૩ 

--------- 

૫૧ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૩૨ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધિપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર પાટણ અિે મહેસાણા વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ ચોરી, 
રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી કોવશશિા 
કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧  મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨  મુજબ. 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે ? 

  (૩) પત્રક-૩  મુજબ. 
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પત્રિ-૧  
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/ શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશશ 

પાટણ વજલ્ો ૪ ૧૩ ૧ ૧૨૪ ૪૩ ૨૬ ૩૩ ૬૦ ૩૭ ૯૦ ૧૨૩ ૨૦ 

પાટણ શહેર ૩ ૧ ૧ ૬૯ ૧૧ ૬ ૧૨ ૧૬ ૧ ૨૦ ૩૨ ૬ 

મહેસાણા વજલ્ો ૩૩ ૨૯ ૧૩ ૨૧૪ ૧૪ ૯૫ ૧૪૦ ૭૨ ૩૮ ૧૮૯ ૩૨૯ ૧૮ 

મહેસાણા શહેર ૭ ૨ ૦ ૮૪ ૪ ૯ ૧૨ ૧૬ ૨ ૩૫ ૪૭ ૩ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/ શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશશ 

પાટણ વજલ્ો ૭ ૧૮ ૦ ૧૧૯ ૫૦ ૨૧ ૪૯ ૩૫ ૪૮ ૯૭ ૧૪૬ ૧૮ 

પાટણ શહેર ૪ ૧ ૨ ૫૨ ૧૧ ૨ ૧૦ ૧૨ ૧૦ ૧૨ ૨૨ ૦૪ 

મહેસાણા વજલ્ો ૧૩ ૨૫ ૩ ૧૩૮ ૧૮ ૫૮ ૬૫ ૬૭ ૩૦ ૧૭૦ ૨૩૫ ૨૪ 

મહેસાણા શહેર ૨ ૧ ૦ ૪૮ ૬ ૧૧ ૯ ૯ ૫ ૪૬ ૫૫ ૫ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/ શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

પાટણ વજલ્ો ૪૩૬ ૪૮૧ 

પાટણ શહેર ૧૨૬ ૧૦૧ 

મહેસાણા વજલ્ો ૯૬૮ ૬૦૮ 

મહેસાણા શહેર ૧૬૧ ૧૬૭ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/ શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

પાટણ વજલ્ો ૧૬૭૦ ૭૬ 

પાટણ શહેર ૪૧૧ ૧૦ 

મહેસાણા વજલ્ો ૧૮૦૭ ૫૩ 

મહેસાણા શહેર ૨૮૫ ૫ 

--------- 
૫૨ 

િાયબ્રન્ટટ સવમટ-૨૦૧૯માું પાટચનર િન્ટટર ી તરીિે જોડાિા બાબત 
* ૩૧૨૯૨ શ્રી હષચદિુમાર રીબડીયા (વવસાવદર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ વાયબ્રન્ટ 
સવમટ-૨૦૧૯માં પાટડિર કન્ટર ી તરીકે જોડાવા રાજ્ય સરકારે 
મોકલેલ ઓફરિો ક્યા દેશોએ અસ્વીકાર કરેલ, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ વાયબ્રન્ટ 
સવમટ-૨૦૧૯માં પાટડિર કન્ટર ી તરીકે જોડાવા રાજ્ય સરકારે 
મોકલેલ ઓફરિો કોઈપણ દેશ દ્વારા અસ્વીકાર કરવામાં 
આવેલ િથી. 

 (૨) ઉક્ત દેશો દ્વારા તે ઓફરિો અસ્વીકાર કરવાિા 
મુખ્ય કારણો શા િે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો  િથી. 

--------- 

૫૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૨ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે  વર્ડમાં 
અમદાવાદ વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 
મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૪૯૭. 
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 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે ?   (૨) રૂ.૯૭૮૬.૫૩ લાખ. 

--------- 

૫૪ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૪૬ શ્રી વિરેન્ટરવસુંહ જાડેજા (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી કેસોિંુ પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી કુલ-૪૩ કેસોમાં ૭૯ વયવકતઓિું 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૫૫ 
િલ્લભ વિદ્યાનગર શહેરની પાણી પુરિઠા યોજનાના બાિી રહેતા િામો 

* ૩૧૪૪૯ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જ્યંવત 
મુખ્યમંત્રી શહેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત આણંદ વજલ્ાિા 

વલ્ભ વવદ્યાિગર શહેરિી પાણી પુરવઠા યોજિાિે કેટલી રકમ 
માટે મંજુરી આપવામાં આવેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જ્યંવત 
મુખ્યમંત્રી શહેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત આણંદ વજલ્ાિા 

વલ્ભ વવદ્યાિગર શહેરિી પાણી પુરવઠા યોજિા માટે 
રૂ.૯૭૫.૬૬ લાખ રકમિી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ કામો ક્યા તબકે્ક િે,  અિે   (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ કામો પૂણડ થયેલ િે.  
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખચડ 
થયેલ િે ? 

  (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત રૂ.૮૮૦.૭૮ 
લાખિો ખચડ થયેલ િે.  

--------- 

૫૬ 
પાલનપુર શહેરમાું ભૂગભચ ગટર યોજનાના િામો 

* ૩૨૨૯૩ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલિપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાલિપુર શહેરમાં ભૂગભડ ગટર યોજિાિી કામગીરી 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ પૂણડ કરવામાં આવી  િથી 
તે હકીકત સાચી િે,  

  (૧) હા, તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ પાલિપુર 
શહેરમાં ભૂગભડ ગટર યોજિાિી ત્રણ અલગ અલગ કામગીરીઓ 
પ્રગવત હેઠળ િે.  

 (૨) જો હા, તો તેિાં શાં કારણો િે, અિે    (૨) પાલિપુર શહેર માટેિી ભૂગભડ ગટર યોજિા અંતગડત 
સ્વવણડમ જ્યંતી મુખ્યમંત્રીશ્રી શહેરી વવકાસ યોજિા હેઠળ હાથ 
ધરવામાં આવેલ સીવર કલેકટીંગ સીસ્ટમિા પમ્પીંગ સ્ટેશિ 
વસવાયિા કામો પૂણડ થયેલ િે. પમ્પીંગ સ્ટેશિ માટે તાજતેરમાં 
કલેકટરશ્રી દ્વારા જમીિ ફાળવણીિા હુકમ થયેલ િે જ ે
જમીિિો DILR દ્વારા માપણી થઈ કબજો ઉપલધધ કરાવયેથી 

કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે. AMRUT યોજિા હેઠળ હાથ  
ધરવામાં આવેલ  STP િા કામો સદર જગ્યા પર બિાવવાિા 
હોઈ આ કામગીરી જમીિ ઉપલધધ થયે સત્વરે શરૂ કરવામાં 
આવશે. AMRUT યોજિા હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલ સીવર 
કલેકટીંગ સીસ્ટમ તથા આિુર્ંવગક કામો ૫૦ ટકા પૂણડ થયેલ 
િે.  
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 (૩) તે ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરવામાં આવિાર િે ?   (૩) AMRUT યોજિા હેઠળ હાથ ધરવામાં સીવર કલેકટીંગ 

સીસ્ટમિા કામો સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ સુધીમાં પૂણડ કરવાિંુ 
આયોજિ િે તથા સ્વવણડમ જ્યંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વવકાસ 
યોજિા હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલ ભૂગભડ ગટર  યોજિા પૈકીિા 
બાકી રહેતા એક પંપીંગ સ્ટેશિ તથા AMRUT યોજિા હેઠળ હાથ 
ધરવામાં આવેલ STPિી કામગીરી જમીિ ફાળવણીિી પ્રહક્રયા 
પૂણડ થયેથી સત્વરે હાથ ધરવામાં આવિાર િે.  

--------- 

૫૭ 
સુરક્ષા સેતુ યોજના અુંતગચત મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૩૧૭૫૨ શ્રીમતી ઝુંખના પટેલ (ચોયાડસી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી સુરક્ષા 

સેતુ યોજિા અંતગડત મહહલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 

આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં સુરત 

ગ્રામ્ય વજલ્ામાં કેટલી મહહલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં 

આવેલ િે ? 

  (૨) ૬૭૧૦. 

--------- 

૫૮ 
તારાપુર ખાતે પોલીસ સ્ટાફના જજચરીત િિાટસચ  

* ૩૧૩૨૫ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ આણંદ 

વજલ્ામાં તારાપુર ખાતે આવેલ પોલીસ સ્ટાફ કવાટસડ જજડરીત 

હાલતમાં િે તે હકીકત સાચી િે, અિે  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જજડરીત કવાટસડ ક્યાં સુધીમાં ક્યા 

સ્થળે િવા બિાવવામાં આવશે ? 

  (૨) (૧) સાવડજવિક હાઈસ્કુલિી સામે, પાણીિી ટાંકી 

િજીક તારાપુર ખાતે િવા કવાટસડ બિાવવાિા િે. 

  (૨) બિતી ત્વરાએ. 

--------- 

૫૯ 
દાહોદ નગરપાવલિાની ભૂગભચ ગટર યોજના 

* ૩૧૩૪૦ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભાિા પાંચમા સત્રમાં તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૯ (બીજી બેઠક) 

િા રોજ સભાગૃહમાં રજુ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૨૦૨૬૦ (અગ્રતાક્રમાંક-૨૬૫) િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી 

વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દાહોદ િગરપાવલકામાં ભૂગભડ ગટર યોજિા STPિી  

કામગીરી માટે અપાયેલ વકડ  ઓડડ ર મુજબ કામો મે-૨૦૨૦ માં  

પૂણડ કરવાિંુ આયોજિ હતું તે કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી 

વસ્થવતએ ક્યારે પૂણડ થયેલ િે,  

  (૧) STPિી કામગીરી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૦િા રોજ પૂણડ 

થયેલ િે.   
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 (૨) ઉક્ત કામો સમયસર પૂણડ િ થયેલ હોઈ  તો તેિા 

કારણો શા િે, અિે 

  (૨) જમીિ વવલંબમાં મળવાથી તેમજ કોરોિા 

મહામારીિા લીધે કામગીરીમાં વવલંબ થયેલ િે.  

 (૩) ઉક્ત કામ સમયસર પૂણડ િ કરવા બદલ કઈ 
એજન્સી સામે શા પગલાં લીધાં ? 

  (૩) કામગીરીમાં વવલંબ થવાિા ઉપરોકત કારણો 
એજન્સીિા પક્ષે િ હોય એજન્સી સામે પગલાં લેવાિો પ્રશ્ન 
ઉપવસ્થત થતો િથી.  

--------- 

૬૦ 
રાજ્યમાું એસીબી દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િેસો 

* ૩૧૭૮૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરંજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિા લાંચ 
રૂશ્ર્વત વવરોધી ધયુરો દ્વારા િેલ્ાં બે વર્ડમાં અપ્રમાણસર 
વમલકતિે લગતાં કુલ કેટલા કેસો િોંધ્યા, અિે 

  (૧) ૬૦. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શોધાયેલા કેસો 
હેઠળ કુલ કેટલી અપ્રમાણસર વમલકત મળી આવી ? 

  (૨) રૂ.૧૧૨,૭૯,૩૧,૪૮૩/-  (એકસો બાર કરોડ 
ઓગણએંસી લાખ એકત્રીસ હજાર ચારસો ત્ર્યાસી) 

--------- 

૬૧ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સસ્પેક્ટ કડટેક્શન વસસ્ટમથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૩૬ શ્રી આત્મારામ પરમાર (ગઢડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સસ્પેક્ટ હડટેક્શિ વસસ્ટમથી કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે ?  

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
સસ્પેક્ટ હડટેક્શિ વસસ્ટમથી કુલ-૧૫૬ કેસોમાં ૪૨૯ 
વયવક્તઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૬૨ 
મહેસાણા અને ગીર સોમનાથ વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૩૭ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર મહેસાણા અિે ગીર સોમિાથ વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, 

ખૂિ, ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 

ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 

કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા,  

  (૧) પત્રક-૧  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 

કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 

કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે ?  

  (૩) પત્રક-૩ 
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પત્રિ-૧ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર  લૂુંટ  ખૂન  ધાડ ચોરી બળાત્િાર  અપહરણ આત્મહત્યા  ઘરફોડ 

ચોરી  

રાયોટીંગ  આિવસ્મિ 

મૃત્યુ  

અપમૃત્યુ  ખૂનની 

િોવશશ  

મહેસાણા વજલ્ો  ૩૩ ૨૯ ૧૩ ૨૧૪ ૧૪ ૯૫ ૧૪૦ ૭૨ ૩૮ ૧૮૯ ૩૨૯ ૧૮ 

મહેસાણા શહેર  ૦૭ ૦૨ ૦૦ ૮૪ ૦૪ ૦૯ ૧૨ ૧૬ ૦૨ ૩૫ ૪૭ ૦૩ 

ગીર સોમિાથ વજલ્ો  ૦૪ ૦૯ ૦૭ ૧૪૦ ૩૧ ૨૮ ૧૦૯ ૩૫ ૬૦ ૧૯૮ ૩૦૭ ૦૯ 

વેરાવળ શહેર  ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૧૦ ૦૩ ૦૪ ૧૭ ૦૬ ૦૬ ૨૪ ૪૧ ૦૩ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર  લૂુંટ  ખૂન  ધાડ ચોરી બળાત્િાર  અપહરણ આત્મહત્યા  ઘરફોડ 

ચોરી  

રાયોટીંગ  આિવસ્મિ 

મૃત્યુ  

અપમૃત્યુ  ખૂનની 

િોવશશ  

મહેસાણા વજલ્ો  ૧૩ ૨૫ ૦૩ ૧૩૮ ૧૮ ૫૮ ૬૫ ૬૭ ૩૦ ૧૭૦ ૨૩૫ ૨૪ 

મહેસાણા શહેર  ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૪૮ ૦૬ ૧૧ ૦૯ ૦૯ ૦૫ ૪૬ ૫૫ ૦૫ 

ગીર સોમિાથ વજલ્ો  ૦૪ ૧૩ ૦૦ ૩૫ ૩૯ ૧૨ ૧૧૯ ૨૨ ૧૭ ૧૯૯ ૩૧૮ ૦૯ 

વેરાવળ શહેર  ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧૩ ૦૧ ૦૨ ૨૫ ૧૨ ૦૨ ૨૮ ૫૩ ૦૦ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેરનુું નામ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

મહેસાણા વજલ્ો  ૯૬૮ ૬૦૮ 

મહેસાણા શહેર  ૧૬૧ ૧૬૭ 

ગીર સોમિાથ વજલ્ો  ૮૯૩ ૭૬૯ 

વેરાવળ શહેર  ૧૧૦ ૧૩૫ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેરનુું નામ ધરપિડ િરેલ ઇસમોની સુંખ્યા  ધરપિડ િરિાની બાિી ઇસમોની સુંખ્યા  

મહેસાણા વજલ્ો  ૧૮૦૭ ૫૩ 

મહેસાણા શહેર  ૨૮૫ ૦૫ 

ગીર સોમિાથ વજલ્ો  ૧૨૯૩ ૩૮ 

વેરાવળ શહેર  ૧૭૧ ૦૦ 

--------- 

૬૩ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું મોટા ચેિડેમો 

* ૩૧૪૫૪ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
પંચમહાલ વજલ્ામાં કુલ કેટલા િવા મોટા ચેકડેમો બિવવામાં 
આવયા, અિે  

  (૧) ૩ (ત્રણ)  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પેટે કેટલો ખચડ થયો ?    (૨) રૂ.૧૦૫૮ લાખ.  
--------- 

૬૪ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૮૨ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ગાંધીિગર-દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 
રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા 
કુટંુબીજિોિા આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત 
સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી.  
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

સેિાપવતશ્રી રાજ્ય અિામત પોલીસ દળ, જુથ-૧૨, 
ગાંધીિગરિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/કમડચારીઓ 
અિે તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવેલ 
િે ?  

  (૨) ૬૦૬૪. 

--------- 

૬૫ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સસ્પેક્ટ કડટેક્શન વસસ્ટમથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ  

* ૩૧૭૩૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (વવજાપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સસ્પેક્ટ હડટેક્શિ વસસ્ટમથી કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે ?  

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
સસ્પેક્ટ હડટેક્શિ વસસ્ટમથી કુલ-૧૫૬ કેસોમાં ૪૨૯ 
વયવક્તઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૬૬ 
બોરસદ તાલુિાના જળસુંપવત્ત પ્રભાગની િચેરીમાું િરાર આધાકરત/આઉટ સોસીંગથી વનમણૂિ  

* ૩૧૩૧૬ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ આણંદ 
વજલ્ાિા બોરસદ તાલુકામાં જળસંપવિ પ્રભાગ હસ્તકિી 
કચેરીઓમાં સંવગડવાર કેટલા કમડચારીઓ કરાર આધાહરત/ 
આઉટસોસીંગથી ફરજ બજાવે િે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ આણંદ વજલ્ામાં 
કરાર આધારીત કોઇ કમડચારી ફરજ બજાવતા િથી. જ્યારે 
બોરસદ તાલુકામાં બોરસદ વસંચાઇ પેટા વવભાગ અિે ભાદરણ 
વસંચાઇ પેટા વવભાગમાં સંવગડવાર ડર ાઇવર-૨ અિે પટાવાળા/ 
ચોકીદાર (સેવકો)-૪ મળીિે કુલ-૬ કમડચારીઓ આઉટ 
સોસીંગથી ફરજ બજાવે િે.  

 (૨) ઉક્ત કમડચારીઓ પૂરા પાડવાિી કામગીરી કઇ 
એજન્સીિે સોંપવામાં આવેલ િે, અિે 

  (૨) શ્રી એન્ટરપ્રાઇઝ (હાડગુડ) આણંદિે સોંપવામાં 
આવેલ િે.  

 (૩) ઉક્ત સંવગડવાર, કમડચારીદીઠ માવસક કેટલંુ વેતિ 
એજન્સીિે ચૂકવવામાં આવે િે ?  

  (૩) સંવગડવાર ડર ાઇવરિે રૂ.૧૨૫૮૮/- અિે 
પટાવાળા/ચોકીદાર (સેવકો) િે રૂ.૧૦૬૨૬/- માવસક 
વેતિ કમડચારીદીઠ ચૂકવવામાં આવે િે.  

--------- 

૬૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૫૮ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (આણંદ) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 

અમદાવાદ વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 
મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૪૯૭. 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે ?    (૨) રૂ.૯૭૮૬.૫૩ લાખ.  
--------- 
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૬૮ 
મહેસાણા અને પાટણ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૩૦ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ મહેસાણા અિે 
પાટણ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ કેસો 
પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

મહેસાણા ૨૩૭૦.૦૯ 

પાટણ ૩૯૫.૪૨ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

મહેસાણા ૫૫૫.૨૨ ૧૮૧૪.૮૭ 

પાટણ ૨૭૯.૩૭ ૧૧૬.૦૫  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તેમજ 
પોલીસ ફહરયાદ દાખલ કરેલ િે.  

--------- 

૬૯ 
ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૩૧ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ ખેડા અિે 
મહીસાગર વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઇ.ડી.સી. 
કાયડરત િે,  

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી. ની સુંખ્યા 

ખેડા  કપડવંજ  ૦૧ 

 માતર  ૦૧ 

 િહડયાદ  ૦૩ 

 ઠાસરા  ૦૧ 

મહીસાગર  બાલાવસિોર  ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઇ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે,  

  (૨)  
જી.આઇ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

કપડવંજ  ૦૯ 

માતર  ૦૬ 

િહડયાદ-૧  ૦૪ 

િહડયાદ-૨  ૦૦ 

િહડયાદ બેંઝો મીલ ઔદ્યોવગક વસાહત  ૦૦ 

ઠાસરા  ૦૪ 

બાલાવસિોર  ૦૧  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે.  

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ?  

  (૪)  ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 
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૭૦ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સુખી જળાશય યોજનામાું સુંપાદન િરેલ જમીન 

* ૩૧૩૪૬ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (િોટાઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િોટાઉદેપુર 
વજલ્ામાં સુખી જળાશય યોજિામાં ડૂબાણમાં જતી િ હોય અિે 
સંપાદિ કરેલ હોય તેવી ગામવાર કેટલી જમીિ િે,  

  (૧)  

તાલુિો ગામનુું નામ એચ.એફ.એલ. ઉપરની 
ડુબાણ હેઠળ ન આિતી 
સુંપાદન િરેલ જમીન 

પાવી જતેપુર  ધિપુર  ૧૮-૭૬-૭૨ 

 બાર  ૨૧-૨૧-૩૪ 

 ઉઢણીયા  ૨-૩૪-૭૫ 

 વડોથ  ૫-૯૯-૯૫ 

 ગંુદી  ૧૧-૬૦-૫૬ 

 ખેડા  ૯-૬૮-૬૫ 

 સટુિ  ૩૬-૧૦-૮૪ 

 મોતીપુરા  ૨-૪૦-૦૫ 

 વસંતગઢ  ૭-૯૨-૧૮ 

 આંબાખૂટ  ૬૪-૫૭-૯૮ 

 ચેથાપુર  ૩-૫૪-૭૦ 

 કંુડલ  ૩૨-૯૮-૭૩ 

 લુણાજા  ૧૩-૫૯-૬૧ 

 મુથાઇ  ૧૨-૬૭-૨૯ 

િોટાઉદેપુર  વચલીભીત  ૩-૧૮-૬૮ 

 ઝોઝ  ૦-૫૦-૪૭ 

 ઝીંઝરવાણી  ૩-૫૯-૧૬ 

 તેિાવલયા  ૭-૯૩-૩૪ 

 બોડીભીત  ૨૦-૨૮-૩૭ 

િુલ વિસ્તાર હેક્ટરમાું  ૨૭૮-૯૩-૨૭ 
 

 (૨) આ જમીિો મુળ માલીકોિે પરત મળે તે માટે 
સરકાર પાસે માંગણી ક્યારે આવેલી િે,  

  (૨) એક અજદારિી માંગણી વર્ડ ૨૦૦૮ માં આવેલી િે.  

 (૩) આ જમીિો મુળ માલીકિે પરત આપવા માટે કેવા 
પ્રકારિી કાયડવાહી કરવાિી થાય િે, અિે 

  (૩) આ જમીિો મુળ માલીકિે પરત આપવા માટે મહેસૂલ 
વવભાગિા તા.૩૧-૦૮-૨૦૦૧ િા પહરપત્ર ક્રમાંકઃ 
એલ.એ.ક્યુ.-૨૨૯૮-૬૧૪-ઘ મુજબ કાયડવાહી કરવાિી 
થાય િે.  

 (૪) આવી જમીિો આપવા સરકારિંુ શું આયોજિ િે ?   (૪) માંગણી આવયેથી મુદ્દા િં.૩ મુજબ કાયડવાહી કરવાિી 
થાય િે.  

--------- 

૭૧ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા નાિો-એનાવલસીસ પધ્ધવતથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૪૩ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા િાકો-એિાવલસીસ પધ્ધવતથી કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 

કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

િાકો-એિાવલસીસ પધ્ધવતથી કુલ-૭૨ કેસોમાં ૧૩૧ 
વયવક્તઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 
૭૨ 

અમદાિાદ શહેર તથા વજલ્લામાું વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આપઘાતના બનાિો 
* ૩૧૨૬૧ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ શહેર અિે વજલ્ામાં વયાજખોરોિા ત્રાસથી 
આપઘાત કયાડિા કે આપઘાતિો પ્રયાસ કયો હોય તેવા કેટલા 
બિાવો બન્યા, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (૧)  

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

 આપઘાત 
િયાચના બનાિ 

આપઘાતના 
પ્રયાસના બનાિો 

અમદાવાદ શહેર ૫ ૫ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૦ ૦ 
 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

 આપઘાત 
િયાચના બનાિ 

આપઘાતના 
પ્રયાસના 
બનાિો 

અમદાવાદ શહેર ૨ ૭ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત બિાવોમાં જવાબદારો સામે શી કાયડવાહી 
કરવામાં આવી, 

  (૨) જવાબદારો વવરૂદ્ધ ગુિો દાખલ કરીિે કાિૂિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) આવા બિાવોમાં મૃત્યુ પામિાર વયવક્તઓએ 
આપઘાત કરતા અગાઉ કોઈ પોલીસ ફહરયાદ કરી હતી કે કેમ, 
અિે 

  (૩) િાજી. 

 (૪) જો કોઈ પોલીસ ફહરયાદ થઈ હોય તો પોલીસ તંત્ર 
દ્વારા શું કાયડવાહી કરવામાં આવી અિે જો કોઈ કાયડવાહી િ થઈ 
હોય તો તેિા કારણો શા િે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૭૩ 
આણુંદ અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૧૯ શ્રી િાુંવતભાઈ સોિાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
િોટા ઉદેપુર વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં 
આવેલ કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ 
(રૂ. લાખમાું) 

આણંદ ૫૦૭.૧૭ 

િોટા ઉદેપુર ૨૮૨૬.૧૫ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 
(રૂ. લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ. લાખ) 

આણંદ ૨૧૨.૯૫ ૨૯૪.૨૨ 

િોટા ઉદેપુર ૧૦૩૧.૨૪ ૧૭૯૪.૯૧  



32 

 (૩) ખિીજચોરીિા ઈસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 

હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી? 

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 

તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૭૪ 
મહીસાગર અને અમરેલી વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૩૪ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાવસિોર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર મહીસાગર અિે અમરેલી વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૧૧૩ (એકસો તેર) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૦૩ (ત્રણ) 

પત્રિ-અ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

મહીસાગર લુણાવાડા ૦૦ ૦૧ ૧૩ ૦૦ ૦૦ 

 ખાિપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

 સંતરામપુર ૦૦ ૦૦ ૨૩ ૦૦ ૦૦ 

 કડાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 બાલાવસિોર ૧૫૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

 વવરપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમરેલી અમરેલી ૨૨૪ ૦૦ ૦૦ ૧૬ ૦૦ 

 લાઠી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 લીલીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 બાબરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 બગસરા ૩૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 વડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 સાવરકંુડલા ૩૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 ધારી ૦૦ ૦૦ ૧૭ ૦૦ ૦૦ 

 ખાંભા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 જાફરાબાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 રાજુલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

મહીસાગર લુણાવાડા ૦૦ ૦૫ ૨૪ ૦૧ ૦૦ 

 ખાિપુર ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

 સંતરામપુર ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૦૦ 

 કડાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 બાલાવસિોર ૦૦ ૧૦ ૦૮ ૦૦ ૦૦ 

 વવરપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમરેલી અમરેલી ૨૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

 લાઠી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

 લીલીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 બાબરા ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૦ ૦૦ 

 બગસરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 વડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 સાવરકંુડલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 ધારી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 ખાંભા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 જાફરાબાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 રાજુલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૭૫ 
અમદાિાદ શહેરને ૨૪ િલાિ પાણી પુરૂ પાડિાનો પ્રોજકે્ટ 

* ૩૧૨૫૮ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુિગર) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભા પાંચમાં સત્રમાં તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૯ (બીજી 
બેઠક)િા રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંક ૨૦૦૯૩ (અગ્રતાક્રમાંક-૫૫)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી 
(શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ શહેરિે ચોવીસ કલાક પાણી પુરુ 
પાડવાિા પ્રોજકે્ટ અન્વયે પાયલોટ પ્રોજકે્ટ તરીકે જોધપુર વોડડ  

પસંદ કરેલ, તે વોડડમાં હાઉસ સવવડસ કિેક્શિ કરવાિી 
કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં પુણડ કરવાિંુ 
આયોજિ હતું તે કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ 
ક્યારે પુણડ કરવામાં આવેલ િે, અિે 

  (૧) અમદાવાદ શહેરિે ચોવીસ કલાક પાણી પુરુ 
પાડવાિા પ્રોજકે્ટ અન્વયે પોયલોટ પ્રોજકે્ટ તરીકે જોધપુર 

વોડડમાં િીચે મુજબ કામગીરી કરવામાં આવેલ િે. 
આિંદ િગર ડીએમએ, િોવેક્ષ ડીએમએ, ઘર વવહોણા 
ડીએમએ અિે ગોકુલ આવાસ ડીએમએ તથા ગામતળ િા બે 
સબડીએમએમાં હાઉસ સવવડસ કિેક્શિમાં વોટર મીટર 
લગાવવાિી કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯િા રોજુ પુણડ 
થયેલ િે. 
િોંધઃ૧) સ્લમ વવસ્તારમાં હયાત વોટર કિેક્શિ ચાલુ 
રાખવામાં આવેલ િે. જથેી િવા વોટર મીટર સહહતિા કિેક્શિ 
હાલમાં કરવામાં આવેલ િથી. 
૨) જ ે સોસાયટીમાં અંદરિી લાઈિ પીવીસી િે અિે 

આર.સી.સી. રોડ િે અિે સોસાયટી દ્વારા પીવીસી લાઈિિી 
જગ્યાએ ડી.આઈ. પાઈપ લાઈિ િાખવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 
તેવી સોસાયટીમાં િવી ડીઆઈ પાઈપ લાઈિ તેઓ દ્વારા 
િાંખ્યા બાદ વોટર મીટર સહહતિા હાઉસ સવવડસ કિેક્શિ 
કરવામાં આવશે. 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી પુણડ થયેલ હોઈ ઉક્ત વસ્થવતએ ૨૪ 
કલાક પાણી પુરુ પાડવામાં આવતું િ હોવાિા કારણો શા િે? 

  (૨) જોધપુર વોડડમાં આિંદિગર ડીએમએમાં હાલમાં ૨૦ 
કલાક પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે િે. િોવેક્ષ ડીએમએમાં 
હાલમાં ૧૪.૩૦ કલાક પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે િે. ગોકુલ 
આવાસ ડીએમએ અિે ઘરવવહોણા ડીએમએમાં ૬.૩૦ કલાક 
પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે િે. ગામતળ ઓવરહેડ ટાંકી 

બુસ્ટીગ તરીકે ચાલુ િે. 
વોટર મીટર આધાહરત પાણીિા વપરાશિા રેટિી િીતી 
અમલમાં િ હોઈ, હાલમાં ઉપરોક્ત જણાવેલ વોટર સપ્લાયિા 
કલાકો દરમ્યાિ પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પુરૂ પાડવામાં આવે િે. 

--------- 
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૭૬ 
દેિભૂવમ દ્વારિામાું સાની ડેમનુું પુનઃ બાુંધિામ 

* ૩૧૨૮૭ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાવળયા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ દેવભૂવમ દ્વારકા 
વજલ્ાિા કલ્યાણપુર તાલુકામાં આવેલ સાિી ડેમિા 
પુિઃબાંધકામિંુ કામ કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧)  

 સાિી ડેમિા પુિઃબાંધકામિી વસવીલ કામગીરી માટે 
એજન્સી િક્કી કરવામાં આવેલ િે. 

 યાંવત્રક વવભાગ દ્વારા ગેઈટ હડસ્મેન્ટલીંગિંુ કામ 
પ્રગવત હેઠળ િે. 

 (૨) ઉક્ત ડેમિી કામગીરી કઈ એજન્સીિે, કેટલા ખચે, 

ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરવાિી શરતે સોંપવામાં આવેલ િે ? 

  (૨)  

 સીવીલ કામિી એજન્સીઃ વેલજી રત્િા સોરઠીયા 
ઈન્રા. પ્રાઈવેટ લી., અંજાર-કછિ 

 ટેન્ડર રકમઃ રૂ. ૧૯૦૪.૯૩ લાખ 

 કામ પૂણડ કરવાિી તારીખઃ ૦૬-૧૨-૨૦૨૨ 
--------- 

૭૭ 
સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૫ શ્રી કિરીટવસુંહ રાણા (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સુરેન્રિગર વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૨૦૮ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૦૨ એકમોિે રૂ.૨૫૧૧.૭૨ લાખિી સહાય 

--------- 

૭૮ 
આુંબાપાણીથી િરું જિેલ-િાટિુઈ-મીરપુર ગામોને વસુંચાઈનુું પાણી પૂરું  પાડિા બાબત 

* ૩૧૩૬૪ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભાિા પાંચમા સત્ર તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૯ (બીજી બેઠક)િા 
રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંક ૨૦૨૦૨ અગ્રતા-૨૩૪ િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આંબાપાણીથી કરંજવેલ-કાટકુઈ-મીરપુર ગામોિે 
પુણાડ િદીિંુ પાણી વસંચાઈિા હેતુસર પાઈપલાઈિ દ્વારા પૂરૂ 
પાડવા માટે શક્યતાદશી સવેિો રીપોટડ  મળ્યા બાદ કરવાિી 
થતી કાયડવાહી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ કયા તબકે્ક 
િે, 

  (૧) આ અંગેિા શક્યતાદશી સવેમાં પુણાડ િદી તથા સદર 
ગામો વછચે ગીચ જગંલ વવસ્તાર તેમજ ઓફટેઈક પોઈન્ટથી 
વવસ્તાર ઘણો દુર હોઈ યોજિા તાંવત્રક અિે આવથડક રીતે સક્ષમ 
િથી. 

 (૨) ઉક્ત સવેિો રીપોટડ  કઈ એજન્સીિે તૈયાર કરવા 
ક્યારે કામગીરી સોંપવામાં આવેલ િે, અિે 

  (૨) ઉક્ત સવે ખાતાકીય રીતે કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરીિે ઉક્ત 
ગામોિે પૂણાડ િદીિંુ પાણી વસંચાઈિા હેતુસર પાઈપલાઈિ 
દ્વારા પૂરુ પાડવામાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
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૭૯ 
વિદેશમાું ફસાયેલા ગુજરાતીઓને િતનમાું પરત લાિિાની િામગીરી 

* ૩૧૭૩૩ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય વબન વનિાસી ગુજરાતી પ્રભાગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ કોરોિા 
મહામારીિા કારણે વવદેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓિે વતિમાં 
પરત લાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઇ વવશેર્ કામગીરી 
કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ કોરોિા 
મહામારીિા કારણે વવદેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓિે વતિમાં 
પરત લાવવા માટે ભારત સરકારિા સંકલિમાં ‘વંદે ભારત 
વમશિ’ અન્વયે હવાઈ અથવા દહરયાઈ માગે પરત ફરતા વબિ-
વિવાસી ગુજરાતીઓિે અિુકૂળ હવાઈ મથક/બંદર ખાતે 
આરોગ્ય ચકાસણી, ગુજરાતમાં આગમિ થયા પિી સરકારિા 
પ્રવતડમાિ ધોરણો મુજબ ક્વોરન્ટાઇિિી કામગીરી અિે હવાઈ 
મથક/બંદરથી તેમિા વજલ્ા સુધી પહોંચાડવાિી કામગીરી 
અંગે સુવવધા પૂરી પાડેલ િે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા એક વર્ડમાં કેટલા 
ગુજરાતીઓિે વતિ પરત લાવવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૮૭,૧૪૪ 

--------- 

૮૦ 
સુરત વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૪૨ શ્રી મોહનભાઈ િોકડયા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સુરત વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝ) 
એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) ૪૧૩૫ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૩૦૫૮ એકમોિે રૂ.૨૫૮૦૯.૯૧ લાખિી સહાય 

--------- 

૮૧ 
રાજ્યમાું મકહલાઓની સુરક્ષા માટે ‘‘SHE TEAM ’’ ની રચના 

* ૩૧૭૯૬ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (મવણિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
મહહલાઓિી સુરક્ષા માટે પોલીસ ખાતે SHE TEAM િી રચિા 
કરવામાં આવી  િે તે હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર ખાતે SHE TEAM દ્વારા ક્યા પ્રકારિી કામગીરી 
કરેલ િે ? 

  (૨) આ ટીમ દ્વારા જાહેર સ્થળો પર સતત પેટર ોલીંગ 
કરવામાં આવેલ િે. 

 મહહલાઓ અિે બાળકો વવરૂધ્ધ બિતા ગુિાઓ 
અટકાવવાિી તેમજ કાયદાકીય માગડદશડિ તથા 
કાઉન્સીલીંગ સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ િે. 

 બાળાઓ/મહહલાઓ માટે જાહેર સ્થળોએ જરૂરી 
અવેરિેસિા કાયડક્રમો કરી જાગૃતતા લાવી, તેઓ 
શહેરમાં મુક્તપણે હરી-ફરી શકે તે માટે પેટર ોલીંગિી 
કામગીરી કરવામાં આવેલ િે. 
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 સીિીયર સીટીઝિિી SHE TEAM દ્વારા રૂબરૂ 

મુલાકાત લઈ તેઓિે પુરતી સુરક્ષા અિે મદદ મળી  
રહે તે અંગે ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલ િે.  

 કોઈપણ વપડીતા મુશ્કેલીમાં જણાય તો ત્વરીત 
પોલીસ મદદ મળી રહે તે માટે સતકડ  રહી કામગીરી 
કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 
૮૨ 

ભાિનગર અને અમરેલી વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ  

* ૩૧૩૧૩ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ ભાવિગર અિે 

અમરેલી વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 

કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

ભાવિગર ૨૨૪૦.૭૨ 

અમરેલી ૬૪૭૧.૮૯  
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 

વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 

દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

ભાવિગર ૭૨૨.૭૦ ૧૫૧૮.૦૨ 

અમરેલી ૧૯૭.૭૯ ૬૨૭૪.૧૦   
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 

હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 

આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 

તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તેમજ 

પોલીસ ફરીયાદ દાખલ કરેલ િે.  

--------- 

૮૩ 
માકહતી અને પ્રસારણ વિભાગમાું ભરતી પ્રકક્રયા પૂણચ િરી વનમણૂિો 

* ૩૧૨૭૩ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભાિા ચોથુ સત્ર તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૯િા રોજ સભાગૃહમાં 

રજૂ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૧૯૬૯૦ (અગ્રતાક્રમ-૩૧૮) િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (માહહતી અિે પ્રસારણ) 

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ડ ૨૦૧૫માં ભરતી માટે આપેલ જાહેરાત અન્વયે 

સહાયક માહહતી વિયામક(સંપાદિ) વગડ-૨ િી વિમણંૂક 

આપવાિી કાયડવાહી આખરી તબક્કામાં હતી તે કાયડવાહી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૧) તા.૨૪-૦૭-૨૦૧૯િા રોજ આઠ ઉમેદવારોિે 

સહાયક માહહતી વિયામક (સંપાદિ) તરીકે વિમણૂંક આપી 

દેવામાં આવેલ િે. આમ, તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ 

કાયડવાહી પૂણડ થઈ ચૂકેલ િે. 

 (૨) ઉક્ત વિમણંૂક આપવામાં ચાર વર્ડ કરતાં વધુ  

સમય થવાિા કારણો શા િે, અિે 

  (૨) વહીવટી કારણોસર વવલંબ થયેલ િે.  

 (૩) ઉક્ત ભરતી પ્રહક્રયા પૂણડ કરી વિમણૂંક ક્યાં સુધીમાં 

આપવામાં આવશે ? 

  (૩) ખંડ (૧) િા જવાબિા સંદભડમાં પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો 

િથી.  

--------- 
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૮૪ 
િાયબ્રન્ટટ સવમટ-૨૦૧૯માું પાટચનર િન્ટટર ી તરીિે જોડાિા બાબત 

* ૩૧૨૨૭ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાિેરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ વાયબ્રન્ટ 
સવમટ-૨૦૧૯માં પાટડિર કન્ટર ી તરીકે જોડાવા રાજ્ય સરકારે 
મોકલેલ ઓફરિો ક્યા દેશોએ અસ્વીકાર કરેલ, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ વાયબ્રન્ટ 
સવમટ-૨૦૧૯માં પાટડિર કન્ટર ી તરીકે જોડાવા રાજ્ય સરકારે 
મોકલેલ ઓફરિો કોઈપણ દેશ દ્વારા અસ્વીકાર કરવામાં 
આવેલ િથી. 

 (૨) ઉક્ત દેશો દ્વારા તે ઓફરિો અસ્વીકાર કરવાિા 
મુખ્ય કારણો શા િે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો  િથી. 

--------- 

૮૫ 
િલાસણા બેરેજ બનાિિાની િામગીરી 

* ૩૧૪૫૧ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ વલાસણા 
બેરેજ બિાવવાિી કામગીરી ક્યા તબકે્ક િે,  

  (૧) પ્રગવત હેઠળ િે. 

 (૨) વલાસણા બેરેજ બિાવવાથી કેટલા વવસ્તારિે 
લાભ થશે, અિે 

  (૨) અંદાજીત ૨૯૦૦ હેકટર વવસ્તારિે પ્રત્યક્ષ અિે 
પરોક્ષ રીતે લાભ થશે. 

 (૩) ઉક્ત બેરેજ માટે અંદાજીત કેટલો ખચડ કરવામાં 
આવેલ િે ? 

  (૩) રૂ.૪૪૩૫.૭૯ લાખ. 

--------- 

૮૬ 
ખેડા અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૨૮ શ્રી િાવન્ટતભાઈ  પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર ખેડા અિે પંચમહાલ વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૩૬૧ (ત્રણસો એકસઠ). 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરૂધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે.  

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે ? 

  (૪) ૪૨ (બેતાલીસ). 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

ખેડા ઠાસરા ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 ગળતેશ્ર્વર ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૦ 

 માતર ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

 કઠલાલ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

 મહુધા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
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 મહેમદાવાદ ૦૦ ૦૦ ૦૮ ૦૨ ૦૫ 

 ખેડા ૦૦ ૦૯ ૦૫ ૧૬ ૦૦ 

પંચમહાલ ગોધરા ૦૦ ૮૩ ૧૦૫ ૨૨ ૦૦ 

 શહેરા ૨૫ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 મોરવા ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 હાલોલ ૦૦ ૦૪ ૧૯ ૦૨ ૦૦ 

 કાલોલ ૦૦ ૦૫ ૦૭ ૧૧ ૦૦ 

 ઘોઘંબા ૦૦ ૨૨ ૧૮ ૦૨ ૦૦ 

 જાંબુઘોડા ૦૦ ૧૦ ૦૫ ૦૭ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ખેડા િડીયાદ ૩૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

 ઠાસરા ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૦૦ 

 ગળતેશ્ર્વર ૧૫૦ ૦૦ ૦૨ ૦૩ ૦૦ 

 માતર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

 વસો ૫૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કપડવંજ ૪૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૨ 

 કઠલાલ ૨૫૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 મહુધા ૨૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 મહેમદાવાદ ૧૨૦ ૧૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

 ખેડા ૦૦ ૦૮ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

પંચમહાલ ગોધરા ૧૧૫ ૮૬ ૧૩૭ ૪૫ ૦૦ 

 શહેરા ૦૦ ૧૧ ૦૬ ૨૫ ૦૦ 

 મોરવા ૦૦ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 હાલોલ ૦૦ ૧૨ ૦૯ ૦૦ ૦૦ 

 કાલોલ ૦૦ ૧૯ ૧૫ ૦૬ ૦૦ 

 ઘોઘંબા ૦૦ ૧૯ ૩૭ ૦૨ ૦૦ 

 જાંબુઘોડા ૦૦ ૧૭ ૦૨ ૦૦ ૦૦  

--------- 

૮૭ 
મહેમદાિાદ શહેરની ભૂગભચ ગટર યોજનાના િામો 

* ૩૧૪૪૬ શ્રી અજુચનવસુંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જ્યંવત 
મુખ્યમંત્રી શહેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત ખેડા વજલ્ાિા 
મહેમદાવાદ શહેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ  માટે 
મંજુરી આપવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ભૂગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં હાથ ધરેલ 
સીવર કલેકટીંગ સીસ્ટમિા કામો માટે રૂ.૨૧૯૬.૮૩ લાખિી 
સુધારેલ વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે. 
  બીજા તબક્કામાં હાથ ધરાયેલ STP િા કામો માટે 
રૂ.૧૭૧૭.૨૪ લાખિી વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ કામો ક્યા તબકે્ક િે, અિે   (૨) પ્રથમ તબક્કાિા કામો પૂણડ થયેલ િે.  
  બીજા તબક્કાિા STP િા કામો ૪૦ ટકા પૂણડ થયેલ 
િે.  

 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખચડ 
થયેલ િે ? 

  (૩) પ્રથમ તબક્કા માટે રૂ.૨૨૫૯.૬૬ લાખ તથા  બીજા 
તબક્કા માટે રૂ.૩૬૮.૦૦ લાખ ખચડ થયેલ િે.  

--------- 
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૮૮ 
મકહસાગર અને દાહોદ વજલ્લામાું તળાિો ઉંડા િરિા બાબત 

* ૩૧૪૫૦ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
મહહસાગર અિે દાહોદ વજલ્ામાં કેટલા તળાવો ઉંડા કરવામાં 
આવયા, અિે 

  (૧) અિે  (૨)  
વજલ્લો ઉંડા િરિામાું આિેલ 

તળાિોની સુંખ્યા 
ખચચ રૂ.લાખમાું 

મહહસાગર ૧૫૬ ૨૧૬.૭૦ 

દાહોદ ૪૬૧ ૬૪૫.૫૨ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં તેિી પાિળ કેટલો 
ખચડ  કરવામાં આવયો ? 

 

--------- 

૮૯ 
જૂનાગિ વજલ્લામાું ખનીજોના નમૂનાઓનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૨૩૫૧ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 

રાજ્યમાં ખિીજોિા િમૂિાઓિા પૃથ્થકરણ માટે રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કોઈ વયવસ્થા ઉભી કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ આવી વયવસ્થાઓ 
અંતગડત જૂિાગઢ વજલ્ાિા કુલ કેટલા િમૂિાઓિંુ પૃથ્થકરણ 

કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં ખિીજોિા િમૂિાઓિા પૃથ્થકરણિી વવગત િીચે 

મુજબ િે.  
પૃથ્થિરણનો સમયગાળો પૃથ્થિરણ થયેલ નમૂનાઓની 

સુંખ્યા 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩૯૨૭ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

૪૧  

 
--------- 

૯૦ 
રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.  

* ૩૧૨૭૯ શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજકોટ અિે 
પોરબંદર વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. કાયડરત 
િે,  

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

ની સુંખ્યા 

રાજકોટ 

રાજકોટ ૦૪ 

ધોરાજી ૦૧ 

ગોંડલ ૦૨ 

જસદણ ૦૧ 

જતેપુર ૦૧ 

કોટડા સાંગાણી ૦૧ 

લોધીકા ૦૧ 

ઉપલેટા ૦૧ 

પડધરી ૦૧ 

પોરબદંર પોરબદંર ૦૧ 

રાણાવાવ ૦૧  
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 

ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

ભવકતિગર ૨૦ 

કુવાડવા ૧૩ 

આજી ૩૧ 

બામણબોર ૬૪ 

ધોરાજી ૦૦ 

ગોંડલ-૧ ૦૦ 

ગોંડલ-૨ ૦૫ 

જસદણ ૦૦ 

જતેપુર ૦૦ 

કોટડા સાંગાણી ૦૦ 

લોધીકા ૨૧ 

ઉપલેટા ૦૦ 

પડધરી ૦૦ 

પોરબંદર ૬૪ 

વિાણા ૪૬  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત થાય 
તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૯૧ 
દહેજ-ઘોઘા રો-પેક્ષ ફેરી સવિચસ 

* ૩૧૨૪૯ ડૉ. સી.જ.ે ચાિડા (ગાંધીિગર ઉિર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર દહેજથી ઘોઘા રો-પેક્ષ ફેરી સવવડસ ધ્વારા દૈવિક કેટલી 
ટર ીપ થાય િે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

રો-પેક્ષ ફેરી સવવડસિી ઘોઘા થી દહેજ વછચે દૈવિક ચાર ફેરા 
(બે રાઉન્ડ ટર ીપ) થતી હતી. 

 (૨) એક ટર ીપમાં કેટલા મુસાફરો અિે કેટલા વાહિો લઈ 
જવાિી ક્ષમતા ધરાવે િે, અિે 

  (૨) રો-પેક્ષ જહાજિી એક ટર ીપમાં ૫૦૦ જટેલા મુસાફરો 
અિે આશરે ૧૦૦ જટેલા માલ વાહક ટરકો, પેસેન્જર બસ, કાર, 
ટુ વહીલર વગેરે લઈ જવાિી ક્ષમતા ધરાવતી હતી. 

 (૩) મુસાફરદીઠ તથા વાહિદીઠ કેટલંુ ભાડુ વસુલવામાં 
આવે િે? 

  (૩) ઘોઘા-દહેજ વછચે િીચે મુજબિા દરોએ ભાડુ 
વસુલવામાં આવતું હતું. 
મુસાફર દીઠઃ ઈકોિોમી કલાસઃ રૂા.૨૦૦ 
   એવકઝકયુટીવ કલાસઃ રૂા.૩૫૦ 
   વબઝિેસ કલાસઃ  રૂા.૫૦૦ 

િાહન દીઠઃ  ટરકઃ  રૂા.૪૫૦૦ 
   પેસેન્જર બસઃ  રૂા.૪૫૦૦ 
   ટેમ્પો ટર ાવેલરઃ  રૂા.૨૦૦૦ 
   કારઃ  રૂા.૧૦૦૦ 
   બાઈકઃ  રૂા.૨૦૦   

--------- 



41 

૯૨ 
ધુંધુિા શહેરમાું પીએનજી ગેસ િનિેશન 

* ૩૧૨૬૭ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પીએિજીઆરબી દ્વારા ધંધુકા શહેર જ ેઅમદાવાદ 
ગ્રામ્ય વવસ્તારિો ભાગ િે તે વવસ્તાર અદાણી ગેસ લીમીટેડિે 
અવધકૃત કરેલ િે તે વવસ્તાર વસવાયમાં પાઈપલાઈિ દ્વારા ગેસ 
પૂરો પાડવા માટેિંુ ઓથોરાઈઝેશિ ગુજરાત ગેસ વલવમટેડિે 
જૂિ-૨૦૧૬માં આપવામાં આવેલ િે તે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ઉક્ત 
કામગીરી કયા તબકે્ક િે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી ક્યા સુધીમાં પૂણડ કરવાિંુ આયોજિ 
િે, અિે 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) ઉક્ત કામગીરી પુણડ થયેથી ધંધુકા શહેર તથા 
ગ્રામ્યિા કેટલા ઘર અિે ઔદ્યોવગક એકમોિે ગેસિો પુરવઠો 
મળતો થશ?ે 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૯૩ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૭૬ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ મોરબી અિે 
રાજકોટ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજ ચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

મોરબી ૨૫૧૦.૮૧ 

રાજકોટ ૯૮૭.૧૭ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી દુંડની 
બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ દુંડની 
બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

મોરબી ૨૦૫૯.૬૧ ૪૫૧.૨૦ 

રાજકોટ ૮૩૨.૬૩ ૧૫૪.૫૪  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણદશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 
પોલીસ ફરીયાદ દાખલ કરેલ િે.  

--------- 

૯૪ 
ક્લબ ઓ-૭ થી સાણુંદ તરફના રસ્તાનુું િામ બુંધ થિા બાબત 

* ૩૧૩૦૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : *૧૪મી ગુજરાત વવધાિસભાિા ચોથા સત્રમાં તા.૧૯-૦૭-૨૦૧૯ િા રોજ સભાગૃહમાં 

રજૂ થયેલ તારાંવકત ક્રમાંક ૧૫૮૭૯ અગ્રતા-૨૧૦ િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ક્લબ ઓ-૭ થી સાણંદ રસ્તાિંુ કામ શેલા તરફથી 
બંધ થયેલ તે કામ તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં પૂણડ કરવાિંુ 
િે તે કામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ કયા તબકે્ક િે, 

  (૧) ટી.પી.સ્કીમ િં.૧(શેલા)માંથી પસાર થતો 
પ્રશ્નવાળો ૩૦.૦૦ મી. પહોળાઈિો ટી.પી.રોડ, એસ.પી.રીંગ 
રોડ થી ઓ-સેવિ ક્લબ સુધી કુલ ૨.૬૧ વક.મી. તથા ટી.પી. 
સ્કીમ િં.૧(શેલા)િા મૂળખંડ િં.૩૦ થી પવિમ હદશા તરફ કુલ 
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૧.૪ વક.મી. સુધીિા રોડિંુ કામ સ્થળે પુણડ કરેલ િે, ફક્ત મોજ ે

શેલાિા રે.સ.િં. ૨૬૬+૨૬૭+૨૬૮+૨૬૯ િી જમીિમાં 
સોસાયટીિા ક્લબ-હાઉસ સંદભે િામ. ગુજરાત હાઇકોટડમાં 
ઔડા વવરુદ્ધ પીટીશિ દાખલ થયેલ હોઈ, મેટર 
સબજ્યુડીશીયલ હોઈ, તે પુરતા રોડિંુ કામ સ્થળે બાકી િે. 

 (૨) ઉક્ત કામ પૂણડ િ થયેલ હોઈ તો તેિા કારણો શા 
િે, અિે 

  (૨) અિુ.િં. (૧) મુજબ મેટર સબજ્યુડીશીયલ હોવાથી 

 (૩) ઉક્ત કામ પૂણડ થાય તે માટે શા પ્રયાસો કરવામાં 
આવયા? 

  (૩) COVID-19 િી પહરવસ્થવતિે કારણે, સત્વરે 
સુિાવણી થઈ, વિકાલ થવા અથે જરૂરી સીવીલ એપ્લીકેશિ 
દાખલ કરેલ. િામ. ગુજરાત હાઇકોટડ  દ્વારા Early  Hearing 
કરી, કેસ Disposed કરી કરેલ હુકમિી વવગતોએ, અમલવારી 

પુણડ કરેલ િે, ડીમોલીશિિી કાયડવાહી હાથ ધરવામાં આવી િે.  
--------- 

૯૫ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૩ શ્રી જગદીશ વિશ્ર્વિમાચ (વિકોલ) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 
મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૪૯૭ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે?   (૨) રૂ. ૯૭૮૬.૫૩ લાખ 
--------- 

૯૬ 
મીઠાના અગરની ભાડાની જમીન પર જટેી બનાિિાની મુંજૂરી 

* ૩૧૩૦૪ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉિા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કંડલા બંદર િજીક મીઠાિા અગરિી ભાડાિી 
જમીિ પર દરીયા વકિારે જટેી બિાવવા સરકારે તા.૧૯-૦૮-
૨૦૧૯ િા રોજ મંજૂરી આપેલ િે તે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) કંડલા બંદર િજીક મીઠી રોહર ખાતે દહરયા વકિારે 
જટેી બાંધકામિી ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડડ  ધ્વારા સૈધ્ધાંવતક 
મંજૂરી તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ િા રોજ આપી િે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જટેી બિાવવાિી મંજૂરી કોિે 
આપવામાં આવેલ િે, 

  (૨) ઉક્ત જટેી બિાવવા મે. આહહર સોલ્ટ એન્ડ એલાઈડ 
પ્રોડક્ટ પ્રા.લી. િે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ઉક્ત જટેી 
બિાવવાિી કાયડવાહી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત મંજૂરીમાં મુખ્યત્વે વકિારાિે લગતિી ૯૪.૫૬ 
એકર જમીિિે હેતુફેર કરવી, જમીિ પોતાિા િામે તબદીલ 
કરવાિી તથા બાંધકામ મંજૂરીિી તારીખથી ત્રણ વર્ડમાં પૂણડ 
કરવાિી શરતો રાખવામાં આવેલ જ ે મે.આહહર સોલ્ટ એન્ડ 
એલાઈટ પ્રોડક્ટ પ્રા.લી. ધ્વારા પહરપૂણડ થયેલ િ હોઈ, 
તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ થી બોડડ  ધ્વારા આપેલ સૈધ્ધાંવતક મંજૂરી 
ગુજરાત સરકારિા તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૦ પત્રથી હાલ પૂરતી 

મુલતવી રાખેલ િે. 
 (૪) ઉક્ત જટેી બિાવવાિી કાયડવાહી ક્યાં સુધીમાં પૂણડ 
કરવાિી શરતે મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે? 

  (૪) તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ થી જટેી બિાવવા આપેલ 
બાંધકામિી સૈધ્ધાંવતક પરવાિગીથી ત્રણ વર્ડમાં પૂણડ કરવાિી 
શરતે મંજૂરી આપેલ િે. 

--------- 
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૯૭ 
વસધ્ધપુર તાલુિામાું ધરોઈ યોજના દ્વારા વસુંચાઈનુું પાણી 

* ૩૧૨૩૪ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (વસધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ પાટણ 
વજલ્ાિા વસધ્ધપુર તાલુકામાં આવેલ કયા ચેકડેમ ધરોઈ 
યોજિામાંથી પાણી ઠાલવીિે ભરવામાં આવે િે, 

  (૧) માધુપાવડી ચેકડેમ ભરવામાં આવે િે. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત તાલુકાિા કયા ચેકડેમો ઉક્ત 
યોજિામાંથી ભરવાિા બાકી િે, અિે 

  (૨) અિે (૩) અન્ય કોઈ ચેકડેમ તાંવત્રક રીતે ભરી શકાય 
તેમ િ હોઈ પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) તે ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   
--------- 

૯૮ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૮૦ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 
રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા કુટંુબીજિોિા 
આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં પોલીસ 

અવધક્ષકશ્રી, મોરબીિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/ 
કમડચારીઓ અિે તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્યિી ચકાસણી 
કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૨૦૯૮ 

--------- 

૯૯ 
અમદાિાદ શહરેમાું પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૫૯ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા વબિ-
રહેણાંકિા મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયંુ, અિે 

  (૧) કુલ-૦૭ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે?   (૨) રૂ. ૩૫૩૬.૯૭ લાખ 
--------- 

૧૦૦ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમના િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૪૧ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સાયબર ક્રાઈમિે લગતા કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) કુલ-૧૭૨૭ કેસોિા ૩૩૭૪૩ િમૂિાઓિું  

--------- 
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૧૦૧ 
ગાુંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાું િસુલ િરેલ રોયલ્ટી 

* ૩૧૯૭૧ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે 
વર્ડમાં ગાંધીિગર અિે મહેસાણા વજલ્ામાં કઇ ખિીજ 
પેદાશોિી વર્ડવાર રોયલ્ટીિી કેટલી આવક થઇ, 

  (૧) ગાંધીિગર વજલ્ામાં ખિીજ પેદાશોિી વર્ડવાર 
રોયલ્ટીિી આવક િીચે મુજબ થયેલ િે. 

(રૂ.લાખમાું) 

વજલ્લો 
ખનીજનુું 

નામ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ 

થી 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ 

ગાંધીિગર સાદી રેતી ૧૭૫૩.૪૧ ૧૪૪૭.૬૨ 

સાદી માટી ૪૮૯.૭૭ ૩૦૮.૨૭ 

વબ્રક અથડ ૨૬.૧૫ ૯૧.૦૫ 

િુલ ૨૨૬૯.૩૩ ૧૮૪૬.૯૪ 

 મહેસાણા વજલ્ામાં ખિીજ પેદાશોિી વર્ડવાર રોયલ્ટીિી 
આવક િીચે મુજબ થયેલ િે. 

(રૂ.લાખમાું) 

વજલ્લો 
ખનીજનુું 

નામ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ 

થી 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૨૦ 

થી 
તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ 

મહેસાણા ચાઇિાકલે ૪૧.૧૬ ૫૬.૫૩ 

વબલ્ડીંગ 

સ્ટોિ 

૯૨૧.૦૫ ૯૭૯.૦૯ 

ક્વાટડઝાઇટ ૩.૩૪ ૫.૪૪ 

ગ્રેિાઇટ ૨૫૦.૬૯ ૨૩૨.૦૬ 

સાદી રેતી ૭૯૨.૫૪ ૬૮૬.૬૭ 

ગ્રેવલ ૪.૦૪ ૫.૫૯ 

સાદી માટી ૨૭૯.૦૦ ૧૩૩.૬૦ 

વબ્રક અથડ ૩.૬૫ ૪૪.૧૦ 

િુલ ૨૨૯૫.૪૭ ૨૧૪૩.૦૮ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ખિીજ રોયલ્ટીિી કેટલી રકમ 
કેટલા ઇસમો પાસે વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ખિીજિી રોયલ્ટી એડવાન્સમાં 
વસુલવામાં આવતી હોઇ, કોઇપણ ઇસમો પાસેથી રોયલ્ટી વસુલ 
કરવાિી બાકી રહેતી િથી. 

 (૩) બાકી રકમિી વસુલાત ક્યારે કરવામાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 
--------- 
૧૦૨ 

મહેસાણા વજલ્લામાું ઇન્ટસેન્ટટીિ ટુ ઇન્ટડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 
* ૩૨૩૧૭ શ્રી ઋવષિેશ પટેલ (વવસિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડર સ્ટીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
૧૭ અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરજીઓ મંજુર થયેલ 
િે, અિે 

  (૨) તે પૈકી ૧૦ અરજીઓ મંજુર થયેલ િે 

 (૩) આ અરજીઓ થકી કેટલુ મૂડીરોકાણ અિે રોજગારી 
ઉભી થિાર િે? 

  (૩) આ અરજીઓ થકી રૂ.૧૦૪૫૬૩.૪૫ લાખિંુ 
મૂડીરોકાણ તથા ૧૭૭૧ લોકો માટે સંભવવત રોજગારી ઉભી 
થિાર િે. 

--------- 
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૧૦૩ 
ભાસરીયા સામેત્રા પાઇપલાઇનથી તળાિો ભરિા બાબત 

* ૩૧૪૫૨ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ભાસરીયા 
સામેત્રા પાઇપલાઇિથી કેટલા તળાવો જોડવામાં આવયા, 

  (૧) ૫૪ 

 (૨) ઉક્ત પાઇપલાઇિથી વર્ડ ૨૦૨૦માં કેટલા તળાવો 
ભરવામાં આવયા, અિે 

  (૨) ૫૪ 

 (૩) કેટલા પાણીિો સંગ્રહ થયો?   (૩) ૧૪૪.૫૭૯ મીલીયિ ક્યુબીક ફૂટ. 
--------- 

૧૦૪ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૨૬ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 

રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા કુટંુબીજિોિા 
આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં પોલીસ 
અવધક્ષકશ્રી, અમરેલીિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/ 

કમડચારીઓ અિે તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્ય ચકાસણી 
કરવામાં આવેલ િે ?  

  (૨) ૫૦૧૯ 

--------- 
૧૦૫ 

અમરેલી વજલ્લામાું ગુજરાત િન્ટટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ટડ ઓગેનાઇઝડ ક્રાઇમ હેઠળ નોંધાયેલ ગુના 
* ૩૧૭૯૯ શ્રી િાુંતીભાઈ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 

વર્ડમાં GUJCTOC (ગુજરાત કંટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ 
ઓગેિાઇઝડ ક્રાઇમ) ACT હેઠળ ગુિા િોંધવામાં આવે િે તે 
હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત 
કાયદા હેઠળ અમરેલી વજલ્ા ખાતે કેટલા ગુિા િોંધવામાં આવયા 
અિે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા? 

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત કાયદા હેઠળ 
અમરેલી વજલ્ા ખાતે ૦૧ ગુિા િોંધવામાં આવયો અિે કુલ-
૦૯ આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા. 

--------- 

૧૦૬ 
મહેમદાિાદ શહેરની ભૂગભચ ગટર યોજના 

* ૩૨૪૫૩ શ્રી િેસરીવસુંહ સોલુંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સ્વવણડમ જ્યંવત 
મુખ્યમંત્રી શહેરી વવકાસ યોજિા અંતગડત ખેડા વજલ્ાિા 
મહેમદાવાદ શહેરિી ભૂગભડ ગટર યોજિાિે કેટલી રકમ માટે 
મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે,  

  (૧) ભુગભડ ગટર યોજિાિા પ્રથમ તબક્કામાં હાથ ધરેલ 
સીવર કલેક્ટીંગ સીસ્ટમિા કામો માટે રૂ.૨૧૯૬.૮૩ લાખિી 
સુધારેલ વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 
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 બીજા તબક્કામાં હાથ ધરાયેલ STP િા કામો માટે 

રૂ.૧૭૧૭.૨૪ લાખિી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ િે. 
 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ કામો કયા તબકે્ક િે, અિે    (૨) પ્રથમ તબક્કાિા કામો પૂણડ થયેલ િે. 

બીજા તબક્કાિા STP િા કામો ૪૦ ટકા પૂણડ થયેલ િે. 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ આ યોજિા અંતગડત કેટલો ખચડ 
થયેલ િે? 

  (૩) પ્રથમ તબક્કા માટે રૂ.૨૨૫૯.૬૬ લાખ તથા બીજા 
તબક્કા માટે રૂ.૩૬૮.૦૦ લાખ ખચડ થયેલ િે. 

--------- 

૧૦૭ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્ધારિા વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૮૩ શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જામિગર અિે દેવભૂવમ દ્ધારકા વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, 
ખૂિ, ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
અિે કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨)  
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

જામિગર વજલ્ો ૧૦૦૬ 

જામિગર શહેર ૯૬૦ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા વજલ્ો ૫૮૫ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા શહેર ૨૧૦ 

1  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

જામિગર વજલ્ો ૯૨૫ 

જામિગર શહેર ૮૩૩ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા વજલ્ો ૫૫૮ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા શહેર ૧૫૪  
 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

જામિગર વજલ્ો ૮૩૦ ૨૪ 

જામિગર શહેર ૮૮૫ ૦૪ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા વજલ્ો ૪૨૩ ૧૩ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા શહેર ૧૬૭ ૦૭  
પત્રિ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ 
આિવસ્મિ 

મૃત્ય ુ
અપમૃત્ય ુ

ખૂનની 
િોવશશ 

જામિગર વજલ્ો ૪ ૭ ૧ ૫૫ ૨૩ ૨૨ ૧૫૨ ૩૦ ૧૬ ૨૮૦ ૪૩૨ ૧૬ 

જામિગર શહેર ૪ ૧૧ ૧ ૧૨૯ ૯ ૨૩ ૧૨૨ ૨૨ ૧૦ ૨૬૧ ૩૮૩ ૧૮ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા વજલ્ો ૧ ૭ ૦ ૩૧ ૮ ૧૫ ૭૫ ૧૬ ૩ ૧૮૧ ૨૫૬ ૮ 

ખંભાળીયા શહેર ૧ ૦ ૦ ૧૫ ૪ ૨ ૩૪ ૩ ૪ ૫૭ ૯૧ ૩ 
 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

શહેર/વજલ્લાનુું નામ લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ 
આિવસ્મિ 

મૃત્ય ુ
અપમૃત્ય ુ

ખૂનની 
િોવશશ 

જામિગર વજલ્ો ૬ ૧૨ ૧ ૪૯ ૨૦ ૧૯ ૧૩૩ ૨૬ ૧૫ ૨૬૭ ૪૦૦ ૧૨ 

જામિગર શહેર ૫ ૮ ૧ ૭૫ ૧૯ ૧૧ ૧૩૪ ૨૦ ૧૪ ૨૧૪ ૩૪૮ ૧૫ 

દેવભૂવમ દ્ધારકા વજલ્ો ૦ ૬ ૦ ૩૦ ૧૩ ૬ ૭૯ ૨૦ ૧૦ ૧૫૯ ૨૩૮ ૯ 

ખંભાળીયા શહેર ૧ ૩ ૦ ૧૬ ૩ ૧ ૨૫ ૧૪ ૨ ૩૫ ૬૦ ૨ 

--------- 
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૧૦૮ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું તળાિો ભરિા માટે પાઇપલાઇન 

* ૩૧૪૫૩ શ્રીમવત સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ પંચમહાલ 
વજલ્ાિી પાિમ હાઇલેવલ કેિાલ યોજિા દ્ધારા ગોધરા 
તાલુકાિા અંબાલી ગામ તળાવમાંથી કાલોલ તાલુકાિા 
ખરસાવલયા તળાવ સુધી પાઇપ લાઇિિી યોજિા હાલ કયા 
તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) વકડ-ઓડડરિા તબકે્ક. 

 (૨) સદર યોજિાિો અંદાવજત ખચડ કેટલો િે અિે 
તેિાથી કેટલા વવસ્તારિે લાભ થશે? 

  (૨) અંદાજીત ખચડ રૂ.૨૭.૨૫ કરોડ િે તેિાથી ૩૫૦૦ 
હેક્ટર જટેલા વવસ્તારિે લાભ થશે. 

--------- 

૧૦૯ 
રાજ્યમાું મકહલાઓની સુરક્ષા માટે 'SHE TEAM' ની રચના 

* ૩૧૭૯૫ શ્રી જગદીશ પટેલ (અમરાઇવાડી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
મહહલાઓિી સુરક્ષા માટે પોલીસ ખાતે SHE TEAM િી 
રચિા કરવામાં આવી િે તે હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર ખાતે SHE TEAM દ્વારા કયા પ્રકારિી 
કામગીરી કરેલ િે? 

  (૨) આ ટીમ દ્વારા જાહેર સ્થળો પર સતત પેટર ોલીંગ 
કરવામાં આવેલ િે. 

 મહહલાઓ અિે બાળકો વવરૂદ્ધ બિતા ગુિાઓ 
અટકાવવાિી તેમજ કાયદાકીય માગડદશડિ તથા 
કાઉન્સીંલીંગ સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ િે. 

 બાળાઓ/મહહલાઓ માટે જાહેર સ્થળોએ જરૂરી 
અવેરિેસિા કાયડક્રમો કરી જાગૃતતા લાવી, તેઓ 
શહેરમાં મુક્તપણે હરી-ફરી શકે તે માટે પેટર ોલીંગિી 
કામગીરી કરવામાં આવેલ િે. 

 સીિીયર સીટીઝિ િી SHE TEAM દ્વારા રૂબરૂ 

મુલાકાત લઇ તેઓિે પુરતી સુરક્ષા અિે મદદ મળી 
રહે તે અંગે ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલ િે. 

 કોઇપણ વપડીતા મુશ્કેલીમાં જણાય તો ત્વરીત 
પોલીસ મદદ મળી રહે તે માટે સતકડ  રહી કામગીરી 
કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૧૧૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું કરચક્રી િાહનોની ચોરી 

* ૩૧૨૦૭ ડૉ. અવનલ જોવષયારા (વભલોડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અરવલ્ી અિે સાબરકાંઠા વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલા હરચક્રી 
વાહિોિી ચોરીિા બિાવો બન્યા, 

  (૧)  

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

તાલુિો ચોરીના બનાિો 

મોડાસા ૩૪ 

ભીલોડા ૪૧ 
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મેઘરજ ૧૦ 

માલપુર ૦૩ 

ધિસુરા ૦૫ 

બાયડ ૧૬ 

હહંમતિગર ૧૧૭ 

પ્રાંવતજ ૧૮ 

તલોદ ૦૪ 

ઇડર ૭૫ 

વડાલી ૧૭ 

ખેડબ્રહ્મા ૩૬ 

પોશીિા ૦૦ 

વવજયિગર ૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તાલુકાવાર કેટલા વાહિ ચોરોિે 
પકડી, કેટલા વાહિો માવલકોિે પરત કરવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) કેટલા વાહિો શોધવાિા બાકી િે?   (૩) ૨૨૦ 
પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 
વજલ્લા તાલુિો પિડાયેલ િાહન ચોરોની સુંખ્યા િાહન માલીિને પરત િયાચ તેની સુંખ્યા 

અરવલ્ી 

મોડાસા ૧૬ ૧૧ 
ભીલોડા ૩૧ ૧૩ 
મેઘરજ ૦૩ ૦૩ 
માલપુર ૦૩ ૦૨ 
ધિસુરા ૦૨ ૦૦ 
બાયડ ૧૩ ૧૦ 

સાબરકાંઠા 

હહંમતિગર ૮૪ ૫૯ 
પ્રાંવતજ ૧૩ ૧૦ 
તલોદ ૦૩ ૦૩ 
ઇડર ૪૭ ૨૫ 
વડાલી ૧૨ ૧૨ 
ખેડબ્રહ્મા ૨૫ ૧૮ 
પોશીિા ૦૦ ૦૦ 
વવજયિગર ૦૨ ૦૨ 

--------- 

૧૧૧ 
પોલીસ અવધિારી/િમચચારીઓ તથા તેમના િુટુુંબીજનોની આરોગ્ય ચિાસણી 

* ૩૧૭૨૭ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ગાહરયાધાર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સરકાર દ્વારા 
રાજ્યિા પોલીસ અવધકારી/કમડચારીઓ તથા તેમિા 
કુટંુબીજિોિી આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવે િે તે વાત 

સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં પોલીસ 
અવધક્ષકશ્રી, અમરેલીિા તાબા હેઠળિા કેટલા અવધકારી/ 
કમડચારીઓ અિે તેમિા કુટંુબીજિોિી આરોગ્યિી ચકાસણી 
કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૫૦૧૯ 

--------- 
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૧૧૨ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સસ્પેક્ટ કડટેક્શન વસસ્ટમથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૩૭ શ્રી અરૂણવસુંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા સસ્પેક્ટ હડટેક્શિ વસસ્ટમથી કેસોિંુ 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 
કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવ ેિે? 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
સસ્પેક્ટ હડટેક્શિ વસસ્ટમથી કુલ-૧૫૬ કેસોમાં ૪૨૯ 
વયવક્તઓિું પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૧૩ 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી િેસોનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૧૭૪૮ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
એફ.એસ.એલ. દ્વારા પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી કેસોિંુ પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 

કેસોિંુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

પોવલગ્રાફ પધ્ધવતથી કુલ-૪૩ કેસોમાં ૭૯ વયવક્તઓિું 
પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૧૪ 
અમદાિાદ શહેરને ૨૪ િલાિ પાણી પુરૂ પાડિાનો પ્રોજકે્ટ 

* ૩૧૨૫૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (વવરમગામ) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભા પાંચમાં સત્રમાં તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૯ (બીજી બેઠક)િા 
રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંક ૨૦૦૯૩ (અગ્રતાક્રમાંક-૫૫)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) 

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ શહેરિે ચોવીસ કલાક પાણી પુરુ 
પાડવાિા પ્રોજકે્ટ અન્વયે પાયલોટ પ્રોજકે્ટ તરીકે જોધપુર વોડડ  
પસંદ કરેલ, તે વોડડમાં હાઉસ સવવડસ કિેક્શિ કરવાિી 
કામગીરી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમાં પુણડ કરવાિંુ 
આયોજિ હતું તે કામગીરી ૩૧/૧૨/૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ 
ક્યારે પુણડ કરવામાં આવેલ િે, અિે 

  (૧) અમદાવાદ શહેરિે ચોવીસ કલાક પાણી પુરુ 
પાડવાિા પ્રોજકે્ટ અન્વયે પાયલોટ પ્રોજકે્ટ તરીકે જોધપુર 
વોડડમાં િીચે મુજબ કામગીરી કરવામાં આવેલ િે. 
આિંદ િગર ડીએમએ, િોવેક્ષ ડીએમએ, ઘર વવહોણા 
ડીએમએ અિે ગોકુલ આવાસ ડીએમએ તથા ગામતળિા બે 
સબ ડીએમએમાં હાઉસ સવવડસ કિેક્શિમાં વોટર મીટર 
લગાવવાિી  કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯િા રોજ પુણડ 
થયેલ િે. 
િોંધ-૧) સ્લમ વવસ્તારમાં હયાત વોટર કિેક્શિ ચાલુ 
રાખવામાં આવેલ િે. જથેી િવા વોટર મીટર સહહતિા કિેક્શિ 
હાલમાં કરવામાં આવેલ િથી. 
૨) જ ે સોસાયટીમાં અંદરિી લાઈિ પીવીસી િે અિે 
આર.સી.સી. રોડ િે અિે સોસાયટી દ્વારા પીવીસી લાઈિિી 
જગ્યાએ ડી.આઈ. પાઈપ લાઈિ િાખવાિંુ આયોજિ કરેલ િે. 
તેવી સોસાયટીઓમાં િવી ડીઆઈ પાઈપ લાઈિ તેઓ દ્વારા 
િાંખ્યા બાદ વોટર મીટર સહહતિા હાઉસ સવવડસ કિેક્શિ 
કરવામાં આવશે. 
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 (૨) ઉક્ત કામગીરી પુણડ થયેલ હોઈ ઉક્ત વસ્થવતએ ૨૪ 

કલાક પાણી પુરુ પાડવામાં આવતું િ હોવાિા કારણો શાં િે? 

  (૨) જોધપુર વોડડમાં આિંદિગર ડીએમએમાં હાલમાં ૨૦ 

કલાક પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે િે. િોવેક્ષ ડીએમએમાં 
હાલમાં ૧૪.૩૦ કલાક પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે િે. ગોકુલ 
આવાસ ડીએમએ અિે ઘરવવહોણા ડીએમએમાં ૬.૩૦ કલાક 
પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે િે. ગામતળ ઓવરહેડ ટાંકી 
બુસ્ટીગ તરીકે ચાલુ િે. 
વોટર મીટર આધાહરત પાણીિા વપરાશિા રેટિી િીતી 
અમલમાં િ હોઈ, હાલમાં ઉપરોક્ત જણાવેલ વોટર સપ્લાયિા 
કલાકો દરમ્યાિ પુરતા પ્રમાણમાં પાણી પુરૂ પાડવામાં આવે િે. 

--------- 

૧૧૫ 
રાજપીપળા શહેરને પાઈપલાઈન દ્વારા ગેસ પહોંચાડિાની િામગીરી 

* ૩૧૩૫૫ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (િાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િમડદા વજલ્ાિા રાજપીપળા શહેરિે પાઈપલાઈિ 
દ્વારા ગેસ પહોંચાડવા માટે પાઈપલાઈિ િાંખવાિી કામગીરી 
ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ થી શરૂ કરવાિી હતી તે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ 
ઉક્ત કામગીરી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૨) કાયડ પ્રગવત હેઠળ િે. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી ક્યાં સુધીમાં પુણડ કરીિે ગેસ 
કિેકશિો ક્યાં સુધીમાં આપવામાં આવશે? 

  (૩) આ કામગીરી માચડ-૨૦૨૧ સુધીમાં પૂણડ કરીિે ગેસ 
કિેક્શિો આપવામાં આવશે. 

--------- 

૧૧૬ 
અમરેલી વજલ્લામાું નદીમાુંથી રેતી િાિિાની િાયચરત લીઝો 

* ૩૨૨૮૯ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િેશિલ ગ્રીિ ટર ીધયુિલે ગુજરાત સહીત સમગ્ર 
દેશમાં િદીમાંથી રેતી કાઢવા પર પ્રવતબંધ મુકેલો િે તે હકીકત 
સાચી િે,  

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ડીસેમ્બર-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અમરેલી 
વજલ્ામાં તાલુકાવાર િદીમાં રેતી કાઢવાિી કેટલી લીઝો કાયડરત 
િે અિે શાં કારણો િે, અિે 

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

 (૩) િેશિલ ગ્રીિ ટર ીધયુિલિા ચુકાદા વવરુધ્ધ થતું 
રેતીિંુ ખિિ રોકવા રેતીિી લીઝો રદ કરવા સરકારે શાં આદેશ 
કયાડ િે? 

  

--------- 

૧૧૭ 
સુરત વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૪૩ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સુરત વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઇઝ) 
એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) ૪૧૩૫ અરજીઓ 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૩૦૫૮ એકમોિે 

  રૂ.૨૫૮૦૯.૯૧ લાખિી સહાય. 
--------- 

૧૧૮ 
િચ્છ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૨૦ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ કછિ અિે 
બિાસકાંઠા વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 
કાયડરત િે, 

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.ની સુંખ્યા 

 અંજાર ૦૧ 

 ભુજ ૦૩ 

 ગાંધીધામ ૦૩ 

કછિ માંડવી ૦૧ 

 મુન્રા ૦૨ 

 િખત્રાણા ૦૧ 

 દાંતા ૦૧ 

 ડીસા ૦૧ 

બિાસકાંઠા હદયોદર ૦૧ 

 કાકંરેજ ૦૧ 

 પાલિપુર ૦૨ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

અંજાર ૨૫ 

ભુજ ૧૩ 

િાગોર ૦૭ 

માધાપર ૦૧ 

ગાંધીધામ ૦૦ 

મીઠી રોહર-૧ ૪૩ 

મીઠી રોહર-૨ ૦૫ 

દુગાડપુર ૪૬ 

મુન્રા ૦૨ 

ધ્રબ ૨૦ 

િખત્રાણા ૦૪ 

અંબાજી ૦૦ 

ડીસા ૦૧ 

હદયોદર ૦૯ 

વશહોરી ૦૦ 

ચંડીસર ૦૨ 

પાલિપુર ૦૨  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે  

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૧૧૯ 
મકહસાગર વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૮ શ્રી જીગે્નશિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
મહહસાગર વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 
મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૨૮૨ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે?   (૨) રૂ. ૫૫૬૭.૯૩ લાખ. 
--------- 

૧૨૦ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૨૯ શ્રી િાન્ટતીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર બિાસકાંઠા અિે કછિ વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 

ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૯૯ (િવવાણં) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરૂધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે.  

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે ? 

  (૪) ૦૨ (બે) 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

બિાસકાંઠા લાખણી ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કછિ ભુજ ૫૯૫ ૦૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

 માંડવી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

 અબડાસા ૫૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

બિાસકાંઠા પાલિપુર ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

 થરાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

 દાંતીવાડા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

કછિ ભુજ ૫૯૬.૫૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

--------- 

૧૨૧ 
નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાું પિડાયેલી િેફી રવ્યો 

* ૩૧૩૭૨ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર િવસારી અિે વલસાડ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 

ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા ધરપિડ િરિામાું આિી  ધરપિડ િરિાની  બાિી  

િવસારી ૧૪૬૬૦ ૩૨૨ 

વલસાડ ૧૦૯૯૪ ૭૫૭  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓિા કોલ 
ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

વબયર (બોટલ) 

િવસારી ૪,૨૬,૬૮,૭૩૮/- ૪૫૫૪૬૪ ૩,૭૪,૫૨૦/- ૧૮૭૦૮ ૧૨,૯૬,૨૫૯/- ૧૫૨૧૮ 

વલસાડ ૬,૫૬,૯૭,૦૬૫/- ૬૧૬૬૩૩ ૧,૨૯,૭૪૦/- ૬૪૮૭ ૧,૩૪,૩૮,૧૫૦/- ૧૩૪૫૨૨ 

નશીલા પદાથો  

વજલ્લા 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

 (કિ.ગ્રા.) 
ચરસની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ચરસ  

(મી.ગ્રામ) 

અફીણની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 
અકફણ 

મેથાફેટમેન્ટટની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

મેથાફેટમેન્ટટ 
(ગ્રામ) 

િવસારી ૧,૫૮,૪૩૦/- ૨૪.૯૩૩ ૯૫,૦૦૦/- ૧૯૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વલસાડ ૧૪,૮૨,૧૫૦/- ૧૪૮.૨૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત  
(રૂવપયા)  

વબયર (બોટલ) 

િવસારી ૩,૫૩,૭૨,૧૪૩/- ૨૩૦૩૨૬ ૪,૩૭,૮૮૦/- ૨૧૮૯૪ ૪,૫૮,૫૩૦/- ૪૩૯૦ 

વલસાડ ૫,૧૩,૨૩,૮૯૫/- ૪૧૭૨૮૫ ૨,૧૯,૭૨૦/- ૧૦૯૮૬ ૬૩,૨૫,૧૦૦/- ૬૩૨૫૧ 

નશીલા પદાથો  

વજલ્લા 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

 (કિ.ગ્રા.) 

ચરસની 
કિુંમત  

(રૂવપયા) 

ચરસ  
(મી.ગ્રામ) 

અફીણની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

અકફણ 
(કિ.ગ્રા.) 

મેથાફેટમેન્ટટની 
કિુંમત (રૂવપયા) 

મેથાફેટમેન્ટટ 
(ગ્રામ) 

િવસારી ૭,૦૬૦/- ૦.૭૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વલસાડ ૧૧,૩૨,૯૧૨/- ૧૧૩.૨૯૧.૨૦ ૦૦ ૦૦ ૧,૯૮,૦૦૦/- ૧.૯૮૦ ૧,૪૧,૩૦૦/- ૧૪.૧૩ 
--------- 

૧૨૨ 
િડોદરા વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૪૫૬ શ્રી અભેવસુંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

વડોદરા વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૯૯ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૫૮ એકમોિે રૂ.૨૬૯૨.૯૭ લાખિી સહાય 

--------- 
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૧૨૩ 

સુરેન્ટરનગર અને બોટાદ વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 
* ૩૧૨૭૦ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર સુરેન્રિગર અિે બોટાદ વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

    (૩) પત્રક-૩ મુજબ 
 

પત્રિ-૧ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ આિવસ્મિ 
મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 
િોવશશ 

સુરેન્રિગર  વજલ્ો ૧૧ ૨૬ ૪ ૧૦૫ ૨૧ ૩૮ ૧૦૧ ૭૧ ૩૫ ૨૨૧ ૩૨૨ ૨૬ 
સુરેન્રિગર શહેર ૨ ૫ ૦ ૨૯ ૧ ૧૦ ૧૪ ૧૭ ૨ ૨૯ ૪૩ ૬ 
બોટાદ વજલ્ો ૩ ૭ ૨ ૩૮ ૮ ૨૪ ૨૭ ૧૮ ૧૩ ૧૩૧ ૧૫૮ ૧૧ 
બોટાદ શહેર ૦ ૫ ૦ ૧૯ ૫ ૯ ૧૯ ૧૩ ૫ ૨૧ ૪૦ ૪ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 
વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 
રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશશ 
સુરેન્રિગર  વજલ્ો ૮ ૨૨ ૪ ૯૬ ૨૩ ૩૩ ૧૨૨ ૩૫ ૩૭ ૧૮૬ ૩૦૮ ૩૨ 
સુરેન્રિગર શહેર ૧ ૩ ૦ ૩૨ ૧ ૧૦ ૧૯ ૧૦ ૪ ૨૮ ૪૭ ૫ 
બોટાદ વજલ્ો ૨ ૮ ૧ ૨૬ ૧૦ ૧૩ ૪૦ ૭ ૯ ૧૦૪ ૧૪૪ ૭ 
બોટાદ શહેર ૧ ૨ ૦ ૧૯ ૧૩ ૪ ૩૦ ૬ ૨ ૩૪ ૬૪ ૬ 

પત્રિ-૨ 
વજલ્લા/શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 
સુરેન્રિગર વજલ્ો ૯૦૧ ૮૩૧ 
સુરેન્રિગર શહેર ૧૩૧ ૧૩૯ 
બોટાદ વજલ્ો ૪૧૪ ૩૫૭ 
બોટાદ શહેર ૧૨૭ ૧૭૨ 

પત્રિ-૩ 
વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

સુરેન્રિગર  વજલ્ો ૧૪૫૦ ૧૨૭ 
સુરેન્નિગર શહેર ૨૧૦ ૫ 
બોટાદ વજલ્ો ૬૦૩ ૬ 
બોટાદ શહેર ૨૨૮ ૦ 

૧૨૪ 
આર િલ્ડચ  વસનમેા ગૃહ િેમ્પસ, ગાુંધીનગરમાું ફાયર સેફટીની એન.ઓ.સી. 

* ૩૨૨૯૭ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગાંધીિગર શહેરમાં સેક્ટર-૧૬ ખાતે વલ્ડડ  વસિેમા 
ગૃહ કેમ્પસમાં ફાયર સેફ્ટીિી એિ.ઓ.સી. વગર  
તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડથી ટ્યુશિ 
ક્લાસ ચાલી રહેલ િે તે હકીકતથી સરકાર વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧) વિયમોિુસાર ફાયર સેફ્ટી એિ.ઓ.સી. આપવામાં 
આવેલ િે. 
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 (૨) જો હા, તો આગિા સમયે વવદ્યાથીઓિે સુરવક્ષત 

રાખવા શી વયવસ્થા કરવામાં આવી િે, અિે 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) ઉક્ત ટ્યુશિ ક્લાસિા વવદ્યાથીઓિું જીવિ 
સુરવક્ષત રાખવા સરકારે શા આદેશ આપ્યાં િે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૨૫ 
ડાુંગ વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૧૭૬૬ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 

ડાંગ વજલ્ામાં પોલીસ વવભાગ માટે કુલ કેટલા રહેણાંકિા 

મકાિોિંુ બાંધકામ હાથ ધરવામાં આવયું, અિે 

  (૧) કુલ-૩૨ 

 (૨) આ માટે કુલ કેટલી રકમિો ખચડ થિાર િે?   (૨) રૂ. ૭૦૩.૦૭ લાખ 

--------- 

૧૨૬ 
મુલ્િી સવચિાલય નાયબ સેિશન અવધિારી, િગચ-૩ની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૩૧૩૪૩ શ્રીમતી ચુંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સવચવાલય 

િાયબ સેકશિ અવધકારી, વગડ-૩ સંવગડમાં કેટલી જગ્યાઓ 

ખાલી િે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સવચવાલય 

િાયબ સેકશિ અવધકારી, વગડ-૩ સંવગડમાં મંજૂર થયેલ 

૧૫૪૬ જગ્યાઓ પૈકી ૬૮૧ - જગ્યાઓ ખાલી િે. 

 (૨) આ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ બે વર્ડથી 

ખાલી િે, 

  (૨) આ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૨૩૮-જગ્યાઓ બે વર્ડથી 

ખાલી િે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 

બઢતીથી ભરવાિી થાય િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત ૬૮૧-ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૨૩૮-જગ્યાઓ 

બઢતીથી ભરવાિી થાય િે. 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 

આવશે? 

  (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ વહીવટી અિુકુળતાએ 

ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૧૨૭ 
રાજિોટ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૯ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

રાજકોટ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 

એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 

અિે 

  (૧) ૧૮૬૨ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી? 
  (૨) ૧૭૯૩ એકમોિે  

  રૂ.૧૪૪૮૩.૭૮ લાખિી સહાય 

--------- 
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૧૨૮ 
સુરત શહેરમાું ‘ડે-િેર’ સેન્ટટર શરૂ િરિા બાબત 

* ૩૧૮૦૩ શ્રી હષચ સુંઘિી (મજુરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 

વર્ડમાં પોલીસ વવભાગ દ્વારા સુરત શહેરમાં ‘ડે-કેર’ સેન્ટર શરૂ 

કરવામાં આવયા િે તે હકીકત સાચી િે, અિે  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તેિી ઉપયોવગતા શી િે?   (૨) ઔદ્યોવગક એકમોમાં કામ કરતાં પહરવારોિા 

બાળકોિી સુરક્ષા માટે 

--------- 

૧૨૯ 
મોરબી વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૮ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

મોરબી વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝ) 

એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) ૫૬૫ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી? 
  (૨) ૫૪૩ એકમોિે  

  રૂ.૮૫૧૦.૯૬ લાખિી સહાય 

--------- 

૧૩૦ 
પેટર ોિેવમિલ્સ પ્રભાગના તાબા હેઠળના વનગમોમાું આઉટસોસીંગથી ભરતી 

* ૩૧૨૯૫ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (પેટર ોકેવમકલ્સ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ પેટર ોકેવમકલ્સ 

પ્રભાગિા તાબા હેઠળિા વિગમોમાં કમડચારીઓિી ભરતી 

કોન્ટર ાકટ/આઉટસોસીંગથી કરવામાં આવે િે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલા 

કમડચારીઓિી ભરતી કોન્ટર ાકટ/આઉટસોસીંગથી કરવામાં 

આવી, અિે 

  (૨) િેલ્ા બે વર્ડમાં ૧૨૭ કમડચારીઓિી ભરતી 

કોન્ટર ાકટ/આઉટસોસીંગથી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૩) કોન્ટર ાકટ/આઉટસોસીંગથી ભરતી કરવાિા 

કારણો શા િે? 

  (૩) જ ે કામગીરી અધડકુશળ પ્રકારિી હોય કે, કામગીરી 

પ્રોજકે્ટ આધાહરત/મયાડહદત સમય માટેિી હોય કે કામગીરી 

વવવશષ્ઠ પ્રકારિી અિે તાત્કાવલક સેવા મેળવવાિી થતી હોય 

તેમજ કંપિીિા ધંધાકીય જરૂરીયાત પ્રમાણે કોન્ટર ાકટ/ 

આઉટસોસીંગથી કરવામાં આવે િે. 

-------- 
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૧૩૧ 
મુલ્િી સવચિાલય નાયબ સેિશન અવધિારી, િગચ-૩ ની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૩૧૩૦૧ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સવચવાલય 
િાયબ સેકશિ અવધકારી, વગડ-૩ સંવગડમાં કેટલી જગ્યાઓ 
ખાલી િે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ સવચવાલય 
િાયબ સેકશિ અવધકારી, વગડ-૩ સંવગડમાં મંજૂર થયેલ 
૧૫૪૬ જગ્યાઓ પૈકી ૬૮૧-જગ્યાઓ ખાલી િે. 

 (૨) આ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ બે વર્ડથી 
ખાલી િે,  

  (૨) આ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૨૩૮-જગ્યાઓ બે વર્ડથી 
ખાલી િે. 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
બઢતીથી ભરવાિી થાય િે, અિે 

  (૩) ઉક્ત ૬૮૧-ખાલી જગ્યાઓ પૈકી ૨૩૮-જગ્યાઓ 
બઢતીથી ભરવાિી થાય િે.  

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશે? 

  (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ વહીવટી અિુકુળતાએ 
ભરવામાં આવશે. 

--------- 
૧૩૨ 

વિદેશમાું ફસાયેલા ગુજરાતીઓને િતનમાું પરત લાિિાની િામગીરી 
* ૩૧૭૩૪ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામિગર ગ્રામ્ય) : માનનીય વબન-વનિાસી ગુજરાતી પ્રભાગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ કોરોિા 
મહામારીિા કારણે વવદેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓિે વતિમાં 
પરત લાવવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ વવશેર્ કામગીરી 
કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ કોરોિા 
મહામારીિા કારણે વવદેશમાં ફસાયેલા ગુજરાતીઓિે વતિમાં 
પરત લાવવા માટે ભારત સરકારિા સંકલિમાં ‘વંદે ભારત 
વમશિ’ અન્વયે હવાઈ અથવા દહરયાઈ માગે પરત ફરતા વબિ-
વિવાસી ગુજરાતીઓિે અિુકૂળ હવાઈ મથક/બંદર ખાતે 
આરોગ્ય ચકાસણી, ગુજરાતમાં આગમિ થયા પિી સરકારિા 
પ્રવતડમાિ ધોરણો મુજબ ક્વોરન્ટાઈિિી કામગીરી અિે હવાઈ 
મથક/બંદરથી તેમિા વજલ્ા સુધી પહોંચાડવાિી કામગીરી 
અંગે સુવવધા પૂરી પાડેલ િે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા એક વર્ડમાં કેટલા 
ગુજરાતીઓિે વતિ પરત લાવવામાં આવેલ િે? 

  (૨) ૮૭,૧૪૪ 

--------- 

૧૩૩ 
એલ.એન.જી. િાગો, એફ.એસ.આર.યુ. સ્થાપિાની યોજના 

* ૩૧૩૧૧ શ્રી અુંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
લીકવીડીફાય િેચરલ ગેસ કાગો માટે એફ.એસ.આર.યુ.  
સ્થાપવાિી યોજિાિા અમલીકરણ માટે મે.સ્વાિ એલએિજી 
પ્રા.વલ. િામિી કંપિીિી રચિા કરેલ િે તે હકીકત સાચી િે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ યોજિાિંુ બાંધકામ ક્યાં સુધીમાં 
પૂણડ કરવાિંુ હતું, 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ યોજિાિંુ 
બાંધકામ ૮ હડસેમ્બર, ૨૦૨૦ સધુી પૂણડ કરવાિંુ હતું. 

 (૩) ઉક્ત સમયમયાડદામાં બાંધકામ પૂણડ થયેલ િ હોય 
તો તેિાં કારણો શા િે, અિે 

  (૩) બાંધકામિા સમયગાળામાં બે મોટા વાવાઝોડા 
‘‘વાયુ’’ અિે ‘‘ઓખી’’ િા કારણે ચાલુ બાંધકામોિે િુકસાિ 
થયેલ અિે ત્યારબાદ, કોવવડ-૧૯ મહામારીિે કારણે કામો 
પૂણડ કરવામાં વવલંબ થયેલ િે. 
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 (૪) તે માટે જવાબદારો સામે શું કાયડવાહી કરી ?    (૪) ઉપરોકત કુદરતી પહરબળોિાં કારણે કામો પૂણડ 
થવામાં વવલંબ થયેલ હોય, કંપિીિી રજૂઆત અન્વયે 
બાંધકામ પૂણડ કરવાિી સમયમયાડદા ૩૧  માચડ, ૨૦૨૨ સુધી 
વધારી આપવા મંજુરી આપેલ િે. જથેી હાલ કોઈ કાયડવાહી 
કરવાિી રહેતી િથી. 

--------- 

૧૩૪ 
અમદાિાદ શહેરમાું ગુજરાત િન્ટટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ટડ ઓગનેાઇઝડ ક્રાઇમ હેઠળ નોંધાયેલ ગુના 

* ૩૧૭૮૪ શ્રી ભુપેન્ટરભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 
વર્ડમાં GUJCTOC (ગુજરાત કંટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ 
ઓગેિાઇઝડ ક્રાઇમ) ACT હેઠળ ગુિા િોંધવામાં આવે િે તે 
હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત 
કાયદા હેઠળ અમદાવાદ શહેર ખાતે કેટલા ગુિા િોંધવામાં 
આવયા અિે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા? 

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત કાયદા હેઠળ 
અમદાવાદ શહેર ખાતે કુલ-૦૨ ગુિા િોંધવામાં આવયા અિે 
કુલ-૧૮ આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા. 

--------- 

૧૩૫ 
ગીર સોમનાથ અને ભાિનગર વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૨૯૮ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમિાથ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ગીર સોમિાથ અિે ભાવિગર વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર 
વવદેશી દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી 
વકંમતિો કેટલો જથ્થો પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી  અિે  કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

ગીર સોમિાથ ૫૪૫૭ ૧૩ 
ભાવિગર ૧૧૪૧૧ ૫૩   

 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા  પગલાં લેવામાં 
આવયા ? 

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત જગ્યાઓએ 
તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ેઆરોપીઓિા મોબાઈલ િંબર 
મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ 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 કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે.  

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

વજલ્લા કિું મત  વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિું મત  દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિું મત  વબયર   નશીલા પદાથચ 

કિું મત  અફીણ  કિું મત) ગાુંજો  
(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત  ચરસ  
(ગ્રામ) 

કિું મત  બ્રાઉન સુગર 
(ગ્રામ) 

કિું મત  પોસડોડા-
પાિડર  

(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત  અલ્પ્રા  
ઝોલમ  
કિ. ગ્રા. 

મીલી.ગ્રામ 

ગીર સોમિાથ ૫૧,૭૩,૨૧૪ ૫૫૯૨૭ ૩,૩૭,૨૨૦ ૧૬૮૫૦ ૨,૮૧,૧૦૦ ૨૮૧૧ ૦ ૦ ૧,૮૦,૩૬૦ ૫૭,૨૦૦ ૫,૦૩,૦૦૦ ૫૦૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભાવિગર ૨,૦૦,૨૯,૯૨૩ ૬૭૨૧૫ ૭,૦૮,૫૮૬ ૩૬૨૬૦ ૧,૮૭,૫૦૦ ૧,૧૭,૯૩૮ ૦ ૦ ૨૨,૭૮,૨૭૫ ૪૩૪.૯૪૭ ૦ ૦ ૧,૪૦,૦૦૦ ૦.૭ ૨,૬૬,૫૩૬ ૬૫૯.૯ ૨૩,૧૦૦ ૦.૧૧.૫  

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લા કિું મત  વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિું મત  દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિું મત  વબયર  નશીલા પદાથચ 

કિું મત  અફીણ  કિું મત) ગાુંજો  
(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત  ચરસ  
(ગ્રામ) 

કિું મત  બ્રાઉન સુગર 
(ગ્રામ) 

કિું મત  પોસડોડા-
પાિડર  

(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત  અલ્પ્રા  
ઝોલમ  
કિ. ગ્રા. 

મીલી.ગ્રામ 

ગીર સોમિાથ ૪૧, ૨૧,૫૧૮ ૩૦૯૧૯ ૨,૬૮,૪૬૦ ૧૩૪૨૩ ૪,૭૬,૫૦૦ ૪૭૬૫ ૦ ૦ ૫૭.૯૦૦ ૫.૭૪૦ ૧૫,૦૦૦ ૧૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભાવિગર ૧,૮૨,૩૪,૫૯૦ ૬૩૦૪૭ ૭,૨૩,૫૯૮ ૨૮૪૯૦ ૪,૫૦,૩૬૧ ૪૨૫૦ ૦ ૦ ૨,૧૩,૧૦૭ ૩૩.૯૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
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૧૩૬ 
િચ્છ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૩ ડૉ. નીમાબેન આચાયચ (ભુજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
કછિ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝ) 
એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે  

  (૧) ૧૬૧  અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) ૧૭૮ એકમોિે રૂ.૨૩૬૪.૪૭ લાખિી સહાય. 

--------- 

૧૩૭ 
તાપી વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૪૫૪ શ્રી વિજયભાઈ પટેલ (ડાંગ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
ખવિજ પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે 
ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે  કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં તાપી 
વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) રૂ.૫૨૦.૫૬/-લાખ 

--------- 

૧૩૮ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૦ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દહેગામ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

ગાંધીિગર વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૩૦૮ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) ૨૮૪ એકમોિે રૂ.૩૫૯૫.૮૪ લાખ સહાય. 

--------- 

૧૩૯ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૪૭૧ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
ગાંધીિગર વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૩૦૮ અરજીઓ. 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) ૨૮૪ એકમોિે રૂ.૩૫૯૫.૮૪ લાખ સહાય. 

--------- 

૧૪૦ 
તાપી અને િલસાડ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૬૯ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વિઝર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ તાપી અિે 
વલસાડ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

તાપી ૩૯૫૩.૯૪ 

વલસાડ ૧૦૮૫.૭૮  
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

તાપી ૮૯.૪૨ ૩૮૬૪.૫૨ 

વલસાડ  ૩૮.૨૨ ૧૦૪૭.૫૬  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 
પોલીસ ફરીયાદ દાખલ કરેલ િે.  

--------- 

૧૪૧ 
સુરત અને િલસાડ વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૬૨ શ્રી આનુંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર સરુત અિે વલસાડ વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ ગૌમાંસ 
અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૨૬૦ (બસો સાઇઠ) 

 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૧૨ (બાર) 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

સુરત 

સુરત શહેર ૩૮૫ ૦૫ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

ઓલપાડ ૯૬૦ ૧૫ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

માંગરોલ ૧૮૧૧૧ ૪૬૯ ૦૨ ૨૨ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૩૯ ૦૩ ૦૯ ૦૦ 

માંડવી ૦૦ ૧૭૬ ૦૦ ૨૩ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૩૫ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

પલસાણા ૭૫૦ ૯૩ ૦૦ ૦૮ ૦૦ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

વલસાડ 

વલસાડ ૦૦ ૧૫ ૦૦ ૧૧ ૦૦ 

પારડી ૩૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ઉમરગામ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ધરમપુર ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

કપરાડા ૦૦ ૨૪ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

સુરત 

સુરત શહેર ૧૭૨ ૦૭ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

ઓલપાડ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

કામરેજ ૦૦ ૨૯ ૦૦ ૧૬ ૦૦ 

માંગરોલ ૧૦૯૭૪ ૧૭ ૦૧ ૧૯ ૦૦ 

ઉમરપાડા ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૧૪ ૦૧ 

માંડવી ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૯ ૦૦ 

બારડોલી ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

મહુવા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૬ ૦૦ 

પલસાણા ૦૦ ૦૬ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

વલસાડ 

વલસાડ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

પારડી ૦૦ ૧૫ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

વાપી ૪૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઉમરગામ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

ધરમપુર ૦૦ ૧૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ 

કપરાડા ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 

--------- 
૧૪૨ 

િડોદરા અને િલસાડ વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી 
* ૩૧૩૫૩ શ્રી જશપાલવસુંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ વડોદરા અિે 
વલસાડ વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઇ.ડી.સી કાયડરત 
િે, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો 
િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી. ની 

સુંખ્યા 

વડોદરા 

ડભોઇ ૦૧ 

સાવલી ૦૧ 

વડોદરા ૦૫ 

વાઘોડીયા ૦૧ 

વલસાડ 

વલસાડ ૦૧ 

પારડી ૦૧ 

વાપી ૦૨ 

કપરાડા ૦૧ 

ઉમરગામ ૦૨ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઇ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઇ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

ડભોઇ ૦૦ 

સાવલી ૩૭ 
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મકરપુરા ૦૫ 

િંદેસરી ૧૮ 

પોર-રમણગામડી ૨૯ 

પીસીસી ૦૦ 

રિોણી (ઓટોિગર) ૦૧ 

વાઘોડીયા ૪૩ 

વલસાડ (ગંુદલાવ) ૨૭ 

પારડી ૦૨ 

વાપી ૧૯ 

ડંુગરા(ગારમેન્ટઝોિ) ૦૦ 

અંભેટી ૦૦ 

ઉમરગામ ૨૭ 

સરીગામ ૧૧૭  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪)  ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 

થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 

અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 

રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૪૩ 
તાપી વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૬૦ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 

પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 

ફાળવણી અંગે કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો, હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં તાપી 

વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૫૨૦.૫૬ લાખ 

--------- 

૧૪૪ 
દેિભૂવમ દ્ધારિા વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૬૨ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 

પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 

ફાળવણી અંગે કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો, હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં દેવભૂવમ 

દ્ધારકા વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૧૧૧.૦૩ લાખ 

--------- 
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૧૪૫ 
સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૪૫ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 
પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવણી અંગે કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો, હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
સુરેન્રિગર વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) રૂ. ૨૦૭.૮૦ લાખ 

--------- 

૧૪૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૯ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
ભાવિગર વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 

અિે 

  (૧) ૩૧૧ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૯૨ એકમોિે 
  રૂ. ૨૪૧૧.૭૨ લાખિી સહાય 

--------- 

૧૪૭ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૪૮ શ્રી જશુભાઇ પટેલ (બાયડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અરવલ્ી અિે 
સાબરકાંઠા વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઇ.ડી.સી. 
કાયડરત િે, 

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી. ની સુંખ્યા 

અરવલ્ી 

વભલોડા ૦૧ 

માલપુર ૦૧ 

મોડાસા ૦૧ 

સાબરકાંઠા 

હહંમતિગર ૦૧ 

ઇડર ૦૧ 

તલોદ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઇ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જીઆઇડીસી બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

વભલોડા ૧૪ 

માલપુર ૦૦ 

મોડાસા ૦૭ 

હહંમતિગર ૦૧ 

ઇડર ૦૧ 

તલોદ ૨૯  
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 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 
 (૪)  ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૪૮ 
ભરૂચ અને િલસાડ વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૩૫૯ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જબંુસર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ભરૂચ અિે વલસાડ વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ ચોરી, 
રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્ય,ુ અપમૃત્યુ, ખૂિિી કોવશશિા 
કેટલા બિાવો બન્યા,  

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા /શહેર 
ધરપિડ 

િરિામાું આિી 

ધરપિડ 

િરિાની બાિી 

ભરૂચ વજલ્ો ૧૬૫૧ ૧૦૬ 

ભરૂચ શહેર ૨૨૯ ૦ 

વલસાડ વજલ્ો ૧૩૭૩ ૮૩ 

વલસાડ શહેર ૨૨૭ ૩  
પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ 
આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ 

ખૂનની 
િોવશશ 

ભરૂચ વજલ્ો ૧૨ ૨૭ ૧૨ ૨૬૨ ૨૦ ૭૧ ૧૧૦ ૮૦ ૩૨ ૩૮૪ ૪૯૪ ૨૬ 

ભરૂચ શહેર ૦ ૧ ૦ ૧૨૫ ૪ ૧૪ ૨૫ ૫૫ ૪ ૭૦ ૯૫ ૨ 

વલસાડ વજલ્ો ૭ ૨૮ ૨ ૧૬૬ ૧૯ ૪૭ ૨૬૪ ૯૬ ૩૧ ૪૭૨ ૭૩૬ ૯ 

વલસાડ શહેર ૧ ૦ ૦ ૧૯ ૨ ૩ ૨૬ ૧૫ ૬ ૬૯ ૯૫ ૧ 
 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 

ચોરી 
રાયોટીંગ 

આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ 

ખૂનની 

િોવશશ 

ભરૂચ વજલ્ો ૧૦ ૨૭ ૩ ૨૩૮ ૩૫ ૫૯ ૧૬૫ ૯૦ ૫૦ ૪૨૨ ૫૮૭ ૧૬ 

ભરૂચ શહેર ૩ ૫ ૦ ૮૮ ૭ ૯ ૨૧ ૩૨ ૩ ૭૪ ૯૫ ૪ 

વલસાડ વજલ્ો ૩ ૧૭ ૭ ૧૩૩ ૩૧ ૨૫ ૨૬૫ ૭૫ ૧૬ ૩૫૩ ૬૧૮ ૧૦ 

વલસાડ શહેર ૦ ૦ ૦ ૨૧ ૩ ૧ ૨૩ ૭ ૪ ૩૮ ૬૧ ૩ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા /શહેર 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ભરૂચ વજલ્ો ૧૦૫૮ ૧૨૨૮ 

ભરૂચ શહેર ૨૨૮ ૨૫૨ 

વલસાડ વજલ્ો ૧૭૫૩ ૧૪૮૦ 

વલસાડ શહેર ૨૧૬ ૧૪૮ 

--------- 
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૧૪૯ 
સાયબર આશ્ર્વસ્ત પ્રોજકે્ટ હેઠળ નાગકરિોના નાણાું પરત અપાિિા બાબત 

* ૩૧૭૯૦ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સાયબર 
આશ્ર્વસ્ત પ્રોજકે્ટ હેઠળ રાજ્યિા િાગહરકોિા ફસાયેલા િાણાં 
પરત અપાવવા અંગે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે િે તે હકીકત 
સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા એક વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર ખાતે િાણાંકીય િેતરપીંડીિો ભોગ બિિારિા 
કેટલા િાણાં પરત અપાવયા? 

  (૨) રૂ. ૪,૧૧,૪૦,૫૯૬/- 

--------- 

૧૫૦ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાું હીટ એન્ટડ રનના બનાિો 

* ૩૧૪૫૬ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખાહડયા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ શહેર અિે વજલ્ામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં વાહિો દ્વારા હીટ એન્ડ રિિા 
કેટલા વકસ્સા િોંધાયા, 

  (૧) ૩૭૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા લોકોિા મૃત્યુ થયા,   (૨) ૨૧૭ 
 (૩) કેટલા લોકોિી ધરપકડ કરવામાં આવી, અિે  

 (૩) અિે (૪) એક પણ િહીં. 
 (૪) કેટલા વાહિો જપ્ત કરવામાં આવયા?  

--------- 

૧૫૧ 
િલસાડ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા  
હેઠળ વલસાડ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે  

  (૧) ૨૩૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૫૨૦ એકમોિે રૂ.૨૪૨૮ લાખિી સહાય. 

--------- 
૧૫૨ 

અમરેલી વજલ્લામાું ગુજરાત િન્ટટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ હેઠળ નોંધાયેલ ગુના 
* ૩૧૭૯૮ શ્રી જ.ેિી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 
વર્ડમાં GUJCTOC (ગુજરાત કંટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ 
ઓગેિાઇઝડ ક્રાઇમ) ACT હેઠળ ગુિો િોંધવામાં આવે િે તે 
હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત 

કાયદા હેઠળ અમરેલી વજલ્ા ખાતે કેટલા ગુિા િોંધવામાં 
આવયા અિે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા? 

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત કાયદા હેઠળ 

અમરેલી વજલ્ા ખાતે ૦૧ ગુિો િોંધવામાં આવયો અિે કુલ-૦૯ 
આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા. 

--------- 

૧૫૩ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૮૬ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ જામિગર અિે 
દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 
કાયડરત િે,  

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો 
િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. ની 

સુંખ્યા 

જામિગર 

જામિગર ૦૩ 

ધ્રોલ ૦૧ 

કાલાવડ ૦૧ 

દેવભૂવમ 
દ્વારકા 

ઓખા મંડળ 

(દ્વારકા) 

૦૧ 

ભાણવડ ૦૧ 

કલ્યાણપુર ૦૧ 

ખંભાળીયા ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  
જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

જામિગર-૧ ૦૭ 

જામિગર-૨ ૧૪ 

જામિગર-૩ ૦૩ 

ધ્રોલ ૦૦ 

કાલાવડ ૦૦ 

આરંભડા ૦૫ 

ભાણવડ ૦૨ 

ભાટીયા (કલ્યાણપુર) ૦૧ 

જામખંભાળીયા-૨ ૦૩  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 
 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત થાય 
તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી 
૧૫%િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા 
સ્થાિે અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ 
બંધ રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે 
કુલ ૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૧૫૪ 
સાયબર ક્રાઈમને અટિાિિા રાજ્ય સરિારે લીધેલ પગલાું 

* ૩૧૭૫૩ શ્રી શશીિાન્ટત પુંડ્યા (ડીસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
સાયબર ક્રાઈમિે અટકાવવા રાજ્ય સરકાર તરફથી જિજાગૃવત 
માટે વવશેર્ પગલા હાથ ધરવામાં આવેલ િે તે હકીકત સાચી 
િે, અિે 

  (૧) હા, જી 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

બિાસકાંઠા વજલ્ામાં જિજાગૃવત માટે શા પગલાં ભરવામાં 
આવયા? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં બિાસકાંઠા વજલ્ામાં 

જિજાગૃવત માટે િીચે મુજબિાં પગલાં ભરવામાં આવયાઃ 

૧.  લોકવિકેતિ શૈક્ષવણક સંસ્થા, રતિપુર તથા એકલવય 
મોડલ સ્કુલ, જગાણા ખાતે સાયબર ક્રાઇમ અવેરિેસિા 
પ્રોગ્રામ દ્વારા શાળાિા વવદ્યાથીઓ સાથે સેવમિાર 
કરવામાં આવેલ િે.  

૨.  સાયબર ક્રાઇમ સેલ, પાલિપુર હસ્તકિા વોટ્સએપ 
પ્લેટફોમડ પર સાયબર વોલેવન્ટયર ગૃપ બિાવી તેમાં 
લોકજાગૃવતિું કામ કરિાર િાગરીકોિે એડ કરી તે 
વોટ્સએપ ગૃપ દ્વારા જીલ્ામાં વારંવાર સાયબર ક્રાઇમ 
અવેરિેસિા વવવવધ પેમ્પલેટ મોકલીિે બહોળો પ્રચાર 
કરવામાં આવેલ િે.  

૩.  બિાસકાંઠા જીલ્ા પોલીસિા ફેસબુક પેજ તથા સાયબર 
ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશિ, બોડડ ર રેન્જ, ભુજિા ફેસબુક પેજ 
દ્વારા જીલ્ામાં સાયબર અવેરિેસ અંગેિી માહહતી 
અવારિવાર શેર કરીિે િાગરીકોમાં લોકજાગૃવત માટેિા 
પ્રયાસો કરવામાં આવેલ િે.  

૪.  સાયબર અવેરિેસ અંગેિા બેિરો તૈયાર કરીિે જીલ્ાિા 
તમામ પોલીસ સ્ટેશિો ખાતે પ્રદશડિ સારૂ મોકલી 
આપવામાં આવેલ િે.  

૫.  બિાસકાંઠા જીલ્ા પોલીસતંત્ર તથા હદવય ભાસ્કર 
સમાચારપત્રિા સહયોગથી માહે હડસેમ્બર-૨૦૨૦માં 
જીલ્ામાં હદવય ભાસ્કર સમાચારપત્રિા વવતરણિી સાથે 
જ ‘સાયબર ક્રાઇમ જાગૃવત માગડદશડિ’ િામિી પુવસ્તકા 
તૈયાર કરીિે તેિો જીલ્ામાં બહોળો પ્રચાર કરવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૧૫૫ 
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૨૩ ગનેીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ બિાસકાંઠા 
અિે કછિ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

બિાસકાંઠા ૨૩૬૦.૬૪ 

કછિ ૪૬૭૫૮.૫૪ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો 
છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 
(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બિાસકાંઠા ૨૭૫.૩૭ ૨૦૮૫.૨૭ 

કછિ ૧૮૨૪૮.૫૬ ૨૮૫૦૯.૯૮  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી? 

  (૩) કસુરદારોિે દંડકીય વસુલાત માટે િોટીસ 
પાઠવવામાં આવેલ િે તેમજ લીઝધારકોિા ઓિલાઈિ 
રોયલ્ટી એકાઉન્ટ લોક કરવામાં આવેલ િે, પોલીસ ફહરયાદ 
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દાખલ કરવામાં આવેલ િે તથા વિયમોિાસુર વસુલાત અંગેિા 

હુકમો કરવામાં આવેલ િે. 
--------- 

૧૫૬ 
મહુડી ખાતે આિેલ હાજીપીર તળાિ પાઈપલાઈનથી ભરિા બાબત 

* ૩૧૨૫૩ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળ સંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ગાંધીિગર 
વજલ્ાિા માણસા તાલુકાિા મહુડી ખાતે આવેલ હાજીપીર 
તળાવ પાઇપલાઇિ દ્વારા પાણીથી ભરવામાં આવે િે કે કેમ, 

  (૧) તળાવ જોડાણ માટેિી પ્રવતડમાિ િીવત તેમજ 
ભૌગોવલક પહરવસ્થવતિે ધ્યાિે રાખી ઉક્ત તળાવ જોડી 
શકાયેલ િહીં. 

 (૨) જો િા, તો કયાં સુધીમાં પાઇપલાઇિથી ઉક્ત 
તળાવ પાણીથી ભરવામાં આવશે, અિે 

  (૨) ઉક્ત તળાવ રેવેન્યુ રેકડડ  ઉપર તળાવ તરીકે “િીમ” 
થયા બાદ તળાવ જોડાણ માટે સાધવિક દસ્તાવેજો સહ 
માંગણીિી રજૂઆત સૂવચત લાભાવથડઓ પાસેથી મળ્યા બાદ 
વવગતવાર તાંવત્રક અભ્યાસો. વહીવટી પ્રહક્રયાઓ, તળાવ 
જોડાણ થવાિા વકસ્સામાં પાણીિી ઉપલવધધ અિુસાર 
પાઇપલાઇિથી ઉક્ત તળાવ ભરવાિંુ આયોજિ કરી શકાય. 

 (૩) ઉક્ત કામગીરી માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં વર્ડવાર કેટલી 
રકમિો ખચડ કરવામાં આવયો ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૫૭ 
જૂનાગિ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૯૧ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂિાગઢ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જૂિાગઢ અિે પોરબંદર વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૨૦ (વીસ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) શૂન્ય. 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો  

(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

જૂિાગઢ 

જૂિાગઢ તાલુકા ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૦ 

કેસોદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

માંગરોળ ૩૬૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંદર કુવતયાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

જૂિાગઢ 
જૂિાગઢ સીટી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

માંગરોળ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંદર કુવતયાણા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 



69 

૧૫૮ 
િચ્છ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૪ શ્રીમતી માલતી મહેશ્ર્વરી (ગાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા  
હેઠળ કછિ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૧૬૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૧૭૮ એકમોિે રૂ.૨૩૬૪.૪૭ લાખિી સહાય. 

--------- 

૧૫૯ 
સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૭ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાગંધ્રા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા  
હેઠળ સુરેન્રિગર વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 

એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૨૦૮ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૦૨ એકમોિે રૂ.૨૫૧૧.૭૨ લાખિી સહાય. 

--------- 

૧૬૦ 
છોટાઉદેપુર અને ડાુંગ વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૫૦ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર િોટાઉદેપુર અિે ડાંગ વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૬૧ (એકસઠ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) શૂન્ય. 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો  

(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

િોટાઉદેપુર 

િોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

ક્વાંટ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૭ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો  

(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

ડાંગ 
આહવા ૭૦ ૦૪ ૦૪ ૦૬ ૦૦ 

વઘઈ ૦૦ ૦૪ ૦૪ ૦૬ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

િોટાઉદેપુર 

જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

બોડેલી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૩ ૦૦ 

સંખેડા ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૪ ૦૦ 

ડાંગ આહવા ૦૩ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૨૪ 

--------- 

૧૬૧ 
િચ્છ વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૨ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
કછિ વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઇઝ) 

એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) ૧૬૧ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૧૭૮ એકમોિે 
  રૂ.૨૩૬૪.૪૭ લાખિી સહાય 

--------- 

૧૬૨ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૪ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ ચાિડા (હહંમતિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

સાબરકાંઠા વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 

એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૯૭ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૭૬ એકમોિે 
  રૂ.૧૭૭૩.૭૭ લાખિી સહાય 

--------- 

૧૬૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાું ઇન્ટસેન્ટટીિ ટુ ઇન્ટડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૫ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ ભરૂચ વજલ્ામાં કુલ 
કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ ભરૂચ વજલ્ામાં કુલ ૨૨ 
અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરજીઓ મંજુર થયેલ 

િે, અિે 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી ૧૭ અરજીઓ મંજુર થયેલ િે. 

 (૩) આ અરજીઓ થકી કેટલુ મૂડીરોકાણ અિે રોજગારી 
ઉભી થિાર િે? 

  (૩) આ અરજીઓ થકી રૂ.૩૦૯૨૯૩.૧૬ લાખિંુ 
મૂડીરોકાણ તથા ૧૮૨૨ લોકો માટે રોજગારી ઉભી થિાર િે. 

--------- 

૧૬૪ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો  

* ૩૧૨૪૪ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અરવલ્ી અિે સાબરકાંઠા વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી બાકી 
િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો ધરપિડ િરિામાું 
આિી 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી 

અરવલ્ી ૪૮૦૬ ૧૮૬ 

સાબરકાંઠા ૪૪૨૭ ૧૧૧  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ મેળવી લોકેશિ 
પર તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓ બાબતે 
સી.આર.પી.સી. મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ-૧ 

   તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

અરિલ્લી સાબરિાુંઠા અરિલ્લી સાબરિાુંઠા 

વવદેશી (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૫૫૪૦૦૬૦૭ ૨૩૬૨૭૦૧૬ ૨૬૫૦૫૨૦૮ ૧૩૪૪૮૭૫૪ 

 (૨) જથ્થો (બોટલમાં) ૨૨૮૭૯૭ ૮૬૫૮૦ ૧૧૦૭૯૨ ૫૩૫૦૫ 

દેશી દારૂ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧૪૮૯૨૦ ૧૮૩૧૦૦ ૨૨૦૩૮૦ ૨૯૦૫૪૦ 

 (૨) જથ્થો (લીટરમાં) ૭૪૪૬ ૯૧૫૫ ૧૧૦૧૯ ૧૪૫૨૭ 

વબયર (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧૪૯૮૭૫૪ ૨૩૮૩૧૯૦ ૯૯૧૬૪૮ ૭૭૫૯૬૩ 

 (૨) જથ્થો (બોટલમાં) ૧૩૪૮૪ ૧૫૨૭૫ ૭૫૨૬ ૫૬૬૯ 

અફીણ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૦ ૦ ૦ ૫૪૪૨૫ 

 (૨) જથ્થો (વકલોગ્રામ) ૦ ૦ ૦ ૨.૧૭૭ 

ગાંજો (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૨૨૦૦૦ ૧૨૮૪૦ ૪૬૬૩૦ ૧૯૮૭૭૦ 

 (૨) જથ્થો (વકલોગ્રામ) ૨.૨૦૦ ૧.૨૮૪ ૪.૬૬૩ ૧૯.૮૭૭ 

ચરસ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧૨૦૯૫૦૦૦ ૦ ૦ ૧૨૧૮૧૭૫ 

 (૨) જથ્થો (વકલોગ્રામ) ૨૪.૧૯૦ ૦ ૦ ૮.૧૨૫ 

પોશડોડા/ 
પાવડર 

(૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧૨૨૦૪ ૪૨૩૧૩૦ ૧૪૯૫૮૦ ૦ 

(૨) જથ્થો (વકલોગ્રામ) ૨૦.૩૪૦ ૨૪૮.૯૦૦ ૨૪૯.૩૦૦ ૦ 

--------- 
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૧૬૫ 
અમદાિાદ શહેર/વજલ્લા તથા ખેડા વજલ્લામાું હેલ્મેટ તથા માસ્િ ન પહેરિાના િારણે થયેલ દુંડ 

* ૩૧૨૧૪ શ્રી ઈન્ટરજીતવસુંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં હેલ્મેટ અિે માસ્ક િ પહેરવાિા કારણે પોલીસ તંત્ર 
દ્વારા અમદાવાદ શહેર, અમદાવાદ વજલ્ો તેમજ ખેડા વજલ્ામાં 
કેટલો દંડ વસુલવામાં આવયો, અિે 

  (૧)  

 હેલ્મેટ ન પહેરિાના 
િારણે 

માસ્િ ન પહેરિાના 
િારણે 

અમદાવાદ 
શહેર 

૨૨,૨૩,૪૬,૧૯૫ ૨૬,૯૬,૧૭,૨૮૧ 

અમદાવાદ 

ગ્રામ્ય 

૧,૩૧,૮૧,૬૫૦ ૧,૯૮,૪૮,૮૦૦ 

ખેડા ૨૦,૯૪,૨૦૦ ૮,૭૭,૦૩,૬૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ દંડ િ ભરવાિા કારણે પોલીસ તંત્ર 
દ્વારા કેટલા કેસ કરવામાં આવયા? 

  (૨) ૩૯૯. 

--------- 

૧૬૬ 
રાજ્યમાું ઈન્ટડસ્ટર ીયલ પાિચ  સ્થાપિાનો િરાર 

* ૩૧૨૬૬ શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ડ ૨૦૧૪માં રાજ્યમાં ઈન્ડસ્ટર ીયલ પાકડ  
સ્થાપવાિો કરાર ચીિ સાથે થયો હતો તે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ આ 
ઈન્ડસ્ટર ીયલ પાકડ  સ્થાપવાિી કાયડવાહી કયા તબકે્ક િે, અિે 

  (૨) અિે   (૩) 
  ચાઈિા ડેવલપમેન્ટ બેંક દ્વારા ફંડ મેળવિાર ચાઈિા 
એસોસીએશિ ફોર સ્મોલ એન્ડ વમડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝીસ 
(CASME) દ્વારા ચાઈિીઝ ઈન્ડસ્ટર ીયલ પાકડિી સ્થાપિા માટે 
જમીિ સંપાદિિી કાયડવાહી કરવામાં આવી રહેલ િે. સાણંદ 
િજીક ૨૦૦ હેક્ટર જમીિિી જરૂરીયાત પૈકી ૫૫ હેક્ટર જમીિ 
સંપાદિ માટેિી કાયડવાહી તેઓ દ્વારા થયેલ િે. હાલ, જમીિ 
સંપાદિિી કાયડવાહી કાયદાકીય મામલે ગંૂચવાયેલ િે. 
  ઉપયુડક્ત સમગ્ર પ્રહક્રયામાં રાજ્ય સરકારિી ભૂવમકા 
માત્ર ફેવસવલટેટરિી રહેલ િે. 

 (૩) ઉક્ત પાકડ  માટે કયા સ્થળે કેટલી જમીિ સંપાદિ 
કરવામાં આવી િે અિે કેટલી જમીિ સંપાદિ કરવાિી બાકી 
િે? 

 

--------- 

૧૬૭ 
િલસાડ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૩૮ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા  

હેઠળ વલસાડ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે  

  (૧) ૨૩૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૫૨૦ એકમોિે રૂ.૨૪૨૮ લાખિી સહાય. 

--------- 
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૧૬૮ 
એ.સી.બી. તુંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િેસો 

* ૩૨૪૬૬ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એવલસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
રાજ્યિા લાંચ રૂશ્ર્વત વવરોધી ધયુરો દ્વારા અપ્રમાણસર 
વમલકતિે લગતાં કુલ કેટલા કેસો િોંધ્યા, અિે 

  (૧) ૬૦. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શોધાયેલ કેસો 
હેઠળ કુલ કેટલી અપ્રમાણસર વમલકત મળી આવી? 

  (૨) રૂ. ૧૧૨,૭૯,૩૧,૪૮૩ (રૂ. એકસો બાર કરોડ 
ઓગણએંસી લાખ એકત્રીસ હજાર ચારસો ત્યાસી) 

--------- 

૧૬૯ 
સુરત શહેરમાું ‘ડે-િેર’ સેન્ટટર શરૂ િરિા બાબત 

* ૩૧૮૦૧ શ્રીમવત સુંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 

વર્ડમાં પોલીસ વવભાગ દ્વારા સુરત શહેરમા ‘ડે-કેર’ સને્ટર શરૂ 
કરવામાં આવયા િે તે હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો તેિી ઉપયોવગતા શી િે ?    (૨) ઔદ્યોવગક એકમોમાં કામ કરતાં પહરવારોિા 
બાળકોિી સુરક્ષા માટે.  

--------- 

૧૭૦ 
સાયબર આશ્ર્વસ્ત પ્રોજકે્ટ હેઠળ નાગકરિોના નાણાું પરત અપાિિા બાબત 

* ૩૧૭૮૮ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ સાયબર 
આશ્ર્વસ્ત પ્રોજકે્ટ હેઠળ રાજ્યિા િાગહરકોિા ફસાયેલા િાણાં 
પરત અપાવવા અંગે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે િે તે હકીકત 
સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા એક વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર ખાતે િાણાંકીય િેતરપીંડીિો ભોગ બિિારિા 
કેટલા િાણાં પરત અપાવયા? 

  (૨) રૂ. ૪,૧૧,૪૦,૫૯૬/- 

--------- 

૧૭૧ 
સુરત વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૩ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધિા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સુરત વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઇઝ) 
એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) ૪૧૩૫ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૩૦૫૮ એકમોિે 
  રૂ. ૨૫૮૦૯.૯૧ લાખિી સહાય 

--------- 
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૧૭૨ 
દાહોદ અને િડોદરા વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૩૯ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર દાહોદ અિે વડોદરા વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૨૪૫ (બસો વપસ્તાલીસ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૧૯ (ઓગણીસ) 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

દાહોદ 

દાહોદ ૫૧૩૪ ૧૪૦ ૨૫ ૦૫ ૦૦ 

ગરબાડા ૦૦ ૧૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ધાિપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેવગઢ બારીયા ૦૦ ૨૧ ૦૨ ૦૬ ૦૦ 

લીમખેડા ૦૦ ૧૫ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

સીંગવડ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઝાલોદ ૨૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ 

ફતેપુર ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

સંજલેી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વડોદરા 

વડોદરા શહેર ૧૪૫૬ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૧૬ 

વડોદરા તાલુકા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પાદરા ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

કરજણ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વશિોર ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

 ડભોઇ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

 વાઘોડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 સાવલી ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

 ડેસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

દાહોદ 

દાહોદ ૮૯૦ ૪૯ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

ગરબાડા ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

ધાિપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૬ ૦૦ 

દેવગઢ બારીયા ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૧૯ ૦૦ 

લીમખેડા ૦૫ ૨૧ ૦૦ ૧૪ ૦૦ 

સીંગવડ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૦ 

ઝાલોદ ૮૪૬ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

ફતેપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૬ ૦૦ 

સંજલેી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

વડોદરા 

વડોદરા શહેર ૧૦૯.૭૦ ૩૨ ૦૦ ૦૩ ૦૧ 
વડોદરા તાલુકા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
પાદરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
કરજણ ૦૦ ૧૭ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 
વશિોર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ 

 ડભોઇ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 

 વાઘોડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 સાવલી ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 ડેસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 
૧૭૩ 

આણુંદ અને ભાિનગર વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 
* ૩૧૩૨૪ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર આણંદ અિે ભાવિગર વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૧૨૨ (એકસો બાવીસ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૦૧ (એક) 

પત્રિ-અ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો 

(કિલોગ્રામ) 
પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

આણંદ 

આણંદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૬ ૦૦ 
ઉમરેઠ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ખંભાત ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
તારાપુર ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૦૦ 
સોજીત્રા ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

ભાવિગર 

ભાવિગર ૧૪૦૦ ૦૦ ૨૪ ૦૧ ૦૦ 
પાલીતાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
ગારીયાધાર ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
વશહોર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 
વલભીપુર ૦૦ ૦૦ ૧૩ ૦૦ ૦૦ 
મહુવા ૫૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

આણંદ 

આણંદ ૬૦૫ ૦૦ ૦૦ ૧૧ ૦૦ 
ઉમરેઠ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
બોરસદ ૦૦ ૧૦ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 
પેટલાદ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 
ખંભાત ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
તારાપુર ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

ભાવિગર 
વશહોર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

વલભીપુર ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ 

--------- 
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૧૭૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૬૭ શ્રી િરસનભાઇ સોલુંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 
પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવણી અંગે કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં અરવલ્ી 
વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૨૨૫.૧૧ લાખ 

--------- 

૧૭૫ 
સાબરિાુંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૪૨ શ્રી અવશ્ર્વનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર સાબરકાંઠા અિે અરવલ્ી વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા /શહેર 
તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦ 

સાબરકાંઠા વજલ્ો ૮૦૯ ૭૨૬ 

હહંમતિગર શહેર ૧૯૦ ૧૫૪ 

અરવલ્ી વજલ્ો ૫૮૯ ૪૮૭ 

મોડાસા શહેર ૫૧ ૫૯  
 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે ?  

  (૩)  

વજલ્લા /શહેર 
ધરપિડ િરેલ 

ઇસમોની સુંખ્યા 
ધરપિડ િરિાના બાિી 

ઇસમોની સુંખ્યા 

સાબરકાંઠા વજલ્ો ૧૩૩૮ ૭૫ 

હહંમતિગર શહેર ૩૨૮ ૪ 

અરવલ્ી વજલ્ો ૮૧૫ ૫૩ 

મોડાસા શહેર ૧૧૯ ૩૨  
પત્રિ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ 
આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ 

ખૂનની 
િોવશશ 

સાબરકાંઠા વજલ્ો ૯ ૧૮ ૫ ૧૨૧ ૩૦ ૪૧ ૧૧૧ ૩૭ ૨૩ ૧૮૮ ૨૯૯ ૨૦ 
હહંમતિગર શહેર ૧ ૦ ૧ ૮૬ ૩ ૮ ૧૩ ૧૭ ૭ ૩૮ ૫૧ ૪ 
અરવલ્ી વજલ્ો ૭ ૧૩ ૩ ૬૨ ૬ ૩૫ ૬૧ ૩૭ ૧૮ ૧૬૨ ૨૨૩ ૯ 
મોડાસા શહેર ૨ ૦ ૨ ૧૭ ૧ ૩ ૩ ૭ ૩ ૧૨ ૧૫ ૨ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ 
આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ 

ખૂનની 
િોવશશ 

સાબરકાંઠા વજલ્ો ૩ ૧૭ ૨ ૧૨૮ ૪૧ ૬ ૧૧૬ ૩૦ ૩૦ ૧૪૭ ૨૬૩ ૧૫ 
હહંમતિગર શહેર ૦ ૧ ૦ ૫૮ ૭ ૩ ૮ ૬ ૩ ૪૨ ૫૦ ૨ 
અરવલ્ી વજલ્ો ૨ ૨૨ ૩ ૮૧ ૧૧ ૫૨ ૫૨ ૩૪ ૨૬ ૧૧૪ ૧૬૬ ૧૪ 
મોડાસા શહેર ૦ ૦ ૨ ૨૫ ૫ ૮ ૦ ૮ ૩ ૧૨ ૧૨ ૨ 

૧--------- 
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૧૭૬ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૩૩ શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધિપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર પાટણ અિે મહેસાણા વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૪૨ (બેતાલીસ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૧૧ (અવગયાર) 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

પાટણ વસધ્ધપુર ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મહેસાણા 

મહેસાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૬૫ ૦૦ 

કડી ૨૩૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વવસિગર ૫૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

પાટણ 
સમી ૧૦૦૦ ૦૨ ૦૨ ૦૬ ૦૦ 

વસધ્ધપુર ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૦૨ ૬૯ 

મહેસાણા મહેસાણા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૧૮ 

કડી ૧૮૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વવસિગર ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

ઉંઝા ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

વડિગર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

--------- 

૧૭૭ 
જૂનાગિ અને મહીસાગર વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૯૩ શ્રી હષચદિુમાર રીબડીયા (વવસાવદર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જૂિાગઢ અિે મહીસાગર વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્ય,ુ ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા,  

  (૧) પત્રક મુજબ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

જૂિાગઢ વજલ્ો ૧૩૬૩ 

જૂિાગઢ શહેર ૬૩૯ 

મહીસાગર વજલ્ો ૨૦૮ 

લુણાવાડા શહેર ૧૫ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

જૂિાગઢ વજલ્ો ૧૨૬૪ 

જૂિાગઢ શહેર ૫૪૮ 

મહીસાગર વજલ્ો ૨૫૯ 

લુણાવાડા શહેર ૩૬  
 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે ?  

  (૩)  
વજલ્લા /શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

જૂિાગઢ વજલ્ો ૧૩૭૭ ૧૮ 

જૂિાગઢ શહેર ૬૪૮ ૧૧ 

મહીસાગર વજલ્ો ૪૯૧ ૩૬ 

લુણાવાડા શહેર ૪૫ ૦૧  
પત્રિ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 

ચોરી 
રાયોટીંગ 

આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ 

ખૂનની 

િોવશશ 

જૂિાગઢ વજલ્ો ૮ ૨૦ ૫ ૧૨૨ ૨૫ ૬૧ ૨૪૦ ૭૩ ૫૦ ૩૦૩ ૫૪૩ ૧૮ 

જૂિાગઢ શહેર ૧૬ ૫ ૨ ૧૫૧ ૧૦ ૧૮ ૭૧ ૭૭ ૨૩ ૧૫૬ ૨૨૭ ૭ 

મહીસાગર વજલ્ો ૦ ૧૧ ૧ ૨૫ ૧૩ ૨૬ ૨૪ ૯ ૧૫ ૬૦ ૨૪ ૮ 

લુણાવાડા શહેર ૧ ૧ ૦ ૭ ૨ ૩ ૯ ૯ ૦ ૧૩ ૦ ૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા 
ઘરફોડ 

ચોરી 
રાયોટીંગ 

આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ 

ખૂનની 

િોવશશ 

જૂિાગઢ વજલ્ો ૭ ૧૫ ૨ ૮૯ ૨૦ ૫૧ ૨૫૨ ૭૯ ૩૨ ૨૭૭ ૫૨૯ ૧૫ 

જૂિાગઢ શહેર ૧૧ ૫ ૧ ૯૯ ૫ ૧૫ ૬૬ ૩૫ ૧૨ ૧૪૮ ૨૧૪ ૯ 

મહીસાગર વજલ્ો ૨ ૭ ૦ ૧૩ ૨૪ ૧૯ ૩૩ ૬ ૮ ૫૯ ૯૨ ૬ 

લુણાવાડા શહેર ૦ ૦ ૦ ૯ ૪ ૩ ૦ ૨ ૦ ૧૪ ૧૪ ૦ 

૧--------- 

૧૭૮ 
સાયબર ક્રાઇમને અટિાિિા રાજ્ય સરિારે લીધેલ પગલાું 

* ૩૧૭૯૩ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં સાયબર 
ક્રાઇમિે અટકાવવા રાજ્ય સરકાર તરફથી જિજાગૃવિ માટે વવશેર્ 
પગલા હાથ ધરવામાં આવેલ િે તે હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ વજલ્ામાં જિજાગૃવત માટે શા પગલાં ભરવામાં 
આવયા?  

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં અમદાવાદ વજલ્ામાં 
જિજાગૃવત માટે િીચે મુજબિાં પગલાં ભરવામાં આવયાઃ 
અમદાિાદ શહેર 
૧. સાયબર ક્રાઇમ અંગે  જિજાગૃવત લાવવા માટે અલગ-
અલગ શાળાઓ તથા કોલેજોમાં કુલ-૯૪ કાયડક્રમો કરવામાં 
આવેલ િે. જ ે કાયડક્રમોમાં કુલ-૧૮૦૨૯ વવદ્યાથીઓ સામેલ 
થયેલ તેમજ ૧૦૦૦ જટેલા કમડચારીઓ દ્વારા પણ આ 
કાયડક્રમોિો લાભ લેવામાં આવેલ િે. ઉપરાંત, લોકડાઉિિા 

સમયગાળામાં વેબ સેવમિાર યોજીિે પણ વવદ્યાથીઓમાં સાયબર 
ક્રાઇમ વવશે જાગૃવત લાવવા પ્રયત્િો કરવામાં આવેલ િે. 
૨. સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા થતી િેતરપીંડીિો ભોગ લોકો 
િ બિે તે માટે તથા આવા ગુિાઓ બિતા અટકે તે માટે જાહેર 
જિતામાં લોકજાગૃવત લાવવા માટે વવવવધ કાયડક્રમો, બેિરો 
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તેમજ સોવશયલ વમડીયા મારફતે જરૂરી તકેદારીિા સૂચિો જાહેર 

કરવામાં આવેલ િે. 
૩. આવા ગુિાઓ બિતા અટકાવવા કોઇપણ અજાણ્યા 
ઇસમિો ફોિ આવે તો ઓ.ટી.પી., પાસવડડ  કે ડેબીટ કાડડ  
િંબર િ આપવા અંગેિી સૂચિાઓ માટે જાહેર જગ્યાઓ પર 
પેમ્પલેટ લગાવવામાં આવેલ િે. 
૪. રીઝવડ બેંક ઓફ ઇન્ડીયાિા સહયોગથી આર.બી. 
આઇ.િા કમડચારીઓ તેમજ વવવવધ બેંકિા કમડચારીઓમાં 
સાયબર ક્રાઇમ વવશે જાગૃતતા લાવવા તેમજ તેમિે માહહતગાર 
કરવા સેવમિારો યોજવામાં આવેલ િે. 
૫. રેહડયો, ટેવલવવઝિિી વવવવધ ચેિલો, સમાચારપત્રો 

જવેા પ્રચાર-પ્રસારિા માધ્યમો પર લોકોમાં સાયબર ક્રાઇમ 
અંગે જાગૃતતા લાવવા ઇન્ટરવયુ આપવામાં આવેલ િે તેમજ આ 
અંગેિા લેખ પ્રસાહરત કરવામાં આવેલ િે. 

અમદાિાદ ગ્રામ્યઃ 
૧. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશિ, અમદાવાદ રેન્જમાં 
યોજાતા લોકદરબારમાં સાયબર ક્રાઇમિે લગતા બિાવો રોકવા 
માટેિી તકેદારી અંગે લોકોિે જાણકારી આપવામાં આવેલ િે. 
૨. વર્ડ ૨૦૧૯-૨૦માં શાળા-કોલેજો ખાતે કુલ-૧૫ 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે. જ ે અંતગડત શાળા-કોલેજોિા 
વવદ્યાથીઓિે ઇન્ટરિેટિા ઉપયોગ અંગે તેમજ ઇલેક્ટર ોવિક 

ઉપકરણોિા વપરાશ (સદર ઉપકરણોિા ઉપયોગિા ફાયદા 
તેમજ ગેરફાયદા) અંગેિી માહહતી આપવામાં આવેલ િે. 
૩. વજલ્ા પોલીસિી વેબસાઇટ (ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ) 
પર સાયબર ક્રાઇમિે લગતી માહહતી તેમજ જાગૃવત અંગેિા 
પોસ્ટર અપલોડ કરવામાં આવેલ િે. 
૪. સરકારશ્રીિી યોજિા મુજબ િાગરીકોિી 
લોકભાગીદારીથી તથા લોકોમાં સાયબર ક્રાઇમ અંગેિી માહહતી 
તેમજ જાગૃવત ફેલાવવા સારૂ િાગહરકોમાંથી ઇછિુક લોકોિે 
સાયબર વોલેવન્ટયર, સાયબર વોરીયર અિે સાયબર ગુરૂ તરીકે 
તૈયાર કરી તેમિા મારફતે સાયબર ક્રાઇમ અંગે જિજાગૃવત માટે 

અવેરિેસ કેમ્પેઇિ ચલાવવામાં આવેલ િે. 
--------- 

૧૭૯ 
િચ્છ વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૪૭૩ શ્રી વિરેન્ટરવસુંહ જાડેજા (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
કછિ વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઇઝ) 
એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અિે 

  (૧) ૧૬૧ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૧૭૮ એકમોિે 
  રૂ. ૨૩૬૪.૪૭ લાખિી સહાય 

--------- 
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૧૮૦ 
પાલનપુર નગરપાવલિા વિસ્તારમાું પ્રધાનમુંત્રી આિાસ યોજના અન્ટિયે અરજીઓ 

* ૩૨૨૯૪ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલિપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાલિપુર િગરપાવલકા વવસ્તારમાં પ્રધાિમંત્રી 
આવાસ યોજિા હેઠળ ડીસેમ્બર-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે 
વર્ડમાં કેટલી આવાસિી અરજીઓ મળેલ િે, 

  (૧) ૩૫૮ અરજીઓ 

 (૨) ઉક્ત મળેલ આવાસિી અરજીઓ પૈકી કેટલી મંજૂર 
કરવામાં આવી, 

  (૨) એકપણ િહી. 

 (૩) મંજૂર થયેલ આવાસિી અરજીઓ પૈકી કેટલા 
અરજદારોિે મળવાપાત્ર કુલ સહાયિી ચુકવણી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૪) ઉકત પૈકી સહાય ચુકવવાિી બાકી હોય તેિે ક્યા 
સુધીમાં ચુકવવામાં આવિાર િે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૮૧ 
તારાપુર પોલીસ સ્ટેશનનુું જજચકરત મિાન 

* ૩૧૩૨૬ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ આણંદ 
વજલ્ામાં આવેલ તારાપુર ખાતે પોલીસ સ્ટેશિિંુ મકાિ જજડહરત 
હાલતમાં હોવાિી હકીકતથી સરકાર વાકેફ િે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ પોલીસ સ્ટેશિિંુ િવું 
મકાિ બિાવવા માટે શી કાયડવાહી કરવામાં આવી? 

  (૨) િવું મકાિ બિાવા માટે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા બોરસદ 
તારાપુર ચોકડી ખાતે જમીિ ફાળવેલ િે. 

--------- 
૧૮૨ 

દાહોદ શહેરની ભૂગભચ ગટર યોજનાના િામો 
* ૩૧૩૪૧ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : ચૌદમી ગુજરાત વવધાિસભાિા પાંચમા સત્રમાં તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૯ (બીજી 
બેઠક)િા રોજ સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ તારાંવકત પ્રશ્ન ક્રમાંક ૨૦૨૫૯ (અગ્રતા-૧૬૫)િા અિુસંધાિે માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી 
વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ શહેરમાં આવેલ ઐવતહાવસક િાબ તળાવ 
માટે રૂ.૧૧૦.૪૯ કરોડિી રકમિા કામો અિે દૂધમતી િદીિંુ 
પાણી સ્વછિ રહે ત ે હેતુસર રૂ.૬૦ કરોડિા ખચે ભૂગભડ ગટર 
યોજિાિી કામગીરી ચાલુ હતી તે કામગીરી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ક્યા તબકે્ક િે, 

  (૧) દાહોદ શહેરમાં આવેલ ઐવતહાવસક િાબ તળાવ 
અંગેિી કામગીરી દાહોદ સ્માટડ  સીટી ડેવલપમેન્ટ કંપિી લી. 
હસ્તક હાલમાં પ્રગવતમાં િે.  
  દાહોદ શહેરમાં દુધમતી િદીિંુ પાણી સ્વછિ રહે તે 
હેતુસર રૂ.૫૪.૧૦ કરોડિા ખચે ભુગભડ ગટર યોજિા િેટવકડ  
તેમજ પમ્પીંગ સ્ટેશિિી કામગીરી ગુજરાત શહેરી વવકાસ કંપિી 
લી. દ્વારા પૂણડ કરવામાં આવેલ િે.  

 (૨) ઉક્ત કામગીરી કઇ એજન્સીિે ક્યાં સુધીમાં પૂણડ 
કરવાિી શરતે આપવામાં આવેલ િે, અિે 

  (૨) િાબ તળાવ ડેવલપમેન્ટ અંગેિી કામગીરી દાહોદ 
સ્માટડ  સીટી ડેવલપમેન્ટ કંપિી લી. દ્વારા મે. બી.વી.જી. 
ઇન્ડીયા લી. પુિાિે આપવામાં આવેલ િે. આ કામગીરી પૂણડ 
કરવાિી સમય મયાડદા તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૨ સુધીિી િે. 
 ભુગભડ ગટર યોજિાિા િેટવકડ  તેમજ પમ્પીંગ સ્ટેશિિી 
કામગીરી મે. લક્ષ્મી કન્સ્ટરકશિ, અમદાવાદિે આપવામાં 
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આવેલ િે, જ ે તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ સુધીમાં પૂણડ કરવાિી 

થતી હતી. 
 (૩) ઉક્ત કામગીરી સમયસર પૂણડ િ થયેલ હોઇ તો 
જવાબદારો સામે શા પગલાં લીધાં? 

  (૩) િાબ તળાવિી કામગીરીિી વિયત થયેલ 
સમયમયાડદા ચાલુ હોવાથી વવલંબ થયેલ િથી આથી 
જવાબદારો સામે પગલાં લેવા બાબતિો પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો 
િથી.  
 ભુગભડ ગટરિી કામગીરી મંજૂર થયેલ સમયમયાડદામાં પૂણડ 
કરવામાં આવેલ. 

--------- 

૧૮૩ 
તાપી વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૫૯ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોધારી (કરંજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 
પહરવહિિી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવણી અંગે કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો, હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં તાપી 
વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૫૨૦.૫૬/- લાખ. 

--------- 

૧૮૪ 
મહેસાણા અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૩૮ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ મહેસાણા અિે 
ગાંધીિગર વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. કાયડરત 
િે,  

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો 
િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. ની 

સુંખ્યા 

મહેસાણા 

કડી ૦૧ 

ખેરાલુ ૦૧ 

મહેસાણા ૦૩ 

વવજાપુર ૦૨ 

વવસિગર ૦૧ 

ગાંધીિગર 

ગાંધીિગર ૦૫ 

માણસા ૦૧ 

દહેગામ ૦૧ 

કલોલ ૦૨ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

કડી ૧૬ 

ખેરાલુ ૦૩ 

ગોઝારીયા ૦૩ 

મહેસાણા-૧ ૦૦ 

મહેસાણા-૨ 
(ડેડીયાસણ) 

૦૧ 

કુકરવાડા ૦૩ 

રણાસણ ૨૭ 
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વવસિગર ૦૧ 

ગાંધીિગર 
ઈલેક્ટર ોિીક્સ 

૫૧ 

ગાંધીિગર 
એન્જીિીયરીંગ 

૧૯ 

એસઈઝેડ ૦૧ 

મેગા આઈટી ૦૦ 

ભાટ ૦૩ 

માણસા ૦૩ 

દહેગામ ૦૫ 

કલોલ ૧૪ 

િત્રાલ ૨૯  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત થાય 
તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે.  
--------- 

૧૮૫ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૨ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
પંચમહાલ વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૫૦ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૬ એકમોિે રૂ.૩૯૪.૩૨ લાખિી સહાય. 

--------- 

૧૮૬ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૧ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ગાંધીિગર-દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
ગાંધીિગર વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 

એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૦૮ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૮૪ એકમોિે રૂ.૩૫૯૫.૮૪ લાખ સહાય. 

--------- 
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૧૮૭ 
મહેસાણા વજલ્લામાું ઈન્ટસેન્ટટીિ ટુ ઈન્ટડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (વવજાપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઈન્સેન્ટીવ ટુ ઈન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઈન્સેન્ટીવ ટુ ઈન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
૧૭ અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરજીઓ મંજૂર થયેલ 
િે, અિે 

  (૨) તે પૈકી ૧૦ અરજીઓ મંજૂર થયેલ િે. 

 (૩) આ અરજીઓ થકી કેટલંુ મૂડીરોકાણ અિે રોજગારી 
ઉભી થિાર િે? 

  (૩) આ અરજીઓ થકી ` ૧૦૪૫૬૩.૪૫ લાખિંુ 
મૂડીરોકાણ તથા ૧૭૭૧ લોકો માટે સંભવવત રોજગારી ઉભી 
થિાર િે. 

--------- 

૧૮૮ 
આણુંદ વજલ્લામાું તળાિો ઉંડા િરિા બાબત 

* ૩૧૩૧૭ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર આણંદ વજલ્ાિા બોરસદ તાલુકામાં ગામવાર કેટલા 

તળાવો ઊંડા કરવામાં આવયા, 

  (૧)  

િષચ તાલુિો ગામનુું 
નામ 

ઊંડા િરેલ તળાિોની 
સુંખ્યા 

૨૦૧૯ બોરસદ સુરકુવા ૦૧ 

અલારસા ૦૨ 

ધોબીકુઈ ૦૩ 

દેદરડા ૦૨ 

ડાલી ૦૧ 

િુલ ૦૯ 

૨૦૨૦ બોરસદ અલારસા ૦૨ 

વિસરાયા ૦૨ 

િુલ ૦૪ 

સમગ્ર િુલ ૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત કામગીરી પાિળ ગામવાર કેટલો ખચડ 
કરવામાં આવયો, અિે 

  (૨) ઉક્ત કામગીરી ૧૦૦% લોકભાગીદારીથી થયેલ હોઈ 
કોઈ ખચડ થયેલ િથી. 

 (૩) ઉક્ત સમયગાળા દરમ્યાિ ઉક્ત તાલુકામાં કયા 
ગામમાં િવા તળાવો વિમાડણ કરવામાં આવયા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૧૮૯ 
સાયબર ક્રાઈમને અટિાિિા રાજ્ય સરિારે લીધેલ પગલાું 

* ૩૧૭૯૧ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
સાયબર ક્રાઈમિે અટકાવવા રાજ્ય સરકાર તરફથી જિજાગૃવત 
માટે વવશેર્ પગલા હાથ ધરવામાં આવેલ િે તે હકીકત સાચી 
િે, અિે 

  (૧) હા, જી 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

અમદાવાદ વજલ્ામાં જિજાગૃવત માટે શા પગલાં ભરવામાં 
આવયા? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં અમદાવાદ વજલ્ામાં 
જિજાગૃવત માટે િીચે મુજબિાં પગલાં ભરવામાં આવયાઃ 
અમદાિાદ શહેરઃ 
૧.  સાયબર ક્રાઈમ અંગે જિજાગૃવત લાવવા માટે અલગ-

અલગ શાળાઓ તથા કોલેજોમાં કુલ-૯૪ કાયડક્રમો 
કરવામાં આવેલ િે. જ ે કાયડક્રમોમાં કુલ-૧૮૦૨૯ 
વવદ્યાથીઓ સામેલ થયેલ તેમજ ૧૦૦૦ જટેલા 
કમડચારીઓ દ્વારા પણ આ કાયડક્રમોિો લાભ લેવામાં 
આવેલ િે. ઉપરાંત, લોકડાઉિિા સમયગાળામાં વેબ 
સેવમિાર યોજીિે પણ વવદ્યાથીઓમાં સાયબર ક્રાઈમ 
વવશે જાગૃવત લાવવા પ્રયત્િો કરવામાં આવેલ િે. 

૨.  સાયબર ક્રાઈમ દ્વારા થતી િેતરપીંડીિો ભોગ લોકો િ 
બિે તે માટે તથા આવા ગુિાઓ બિતા અટકે તે માટે 
જાહેર જિતામાં લોકજાગૃવત લાવવા માટે વવવવધ 
કાયડક્રમો, બેિરો તેમજ સોવશયલ વમડીયા મારફતે જરૂરી 
તકેદારીિા સૂચિો જાહેર કરવામાં આવેલ િે. 

૩.  આવા ગુિાઓ બિતા અટકાવવા કોઈપણ અજાણ્યા 
ઈસમિો ફોિ આવે તો ઓ.ટી.પી., પાસવડડ  કે ડેબીટ 
કાડડ  િંબર િ આપવા અંગેિી સૂચિાઓ માટે જાહેર 
જગ્યાઓ પર પમે્પલટે લગાવવામાં આવેલ િે. 

૪. રીઝવડ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાિા સહયોગથી આર.બી.આઈ. 
િા કમડચારીઓ તેમજ વવવવધ બેંકિા કમડચારીઓમાં 
સાયબર ક્રાઈમ વવશે જાગૃતતા લાવવા તેમજ તેમિે 
માહહતગાર કરવા સેમીિારો યોજવામાં આવેલ િે. 

૫.  રેહડયો, ટેવલવવઝિિી વવવવધ ચેિલો, સમાચારપત્રો 
જવેા પ્રચાર પ્રસારિા માધ્યમો પર લોકોમાં સાયબર 
ક્રાઈમ અંગે જાગૃતતા લાવવા ઈન્ટરવયુ આપવામાં આવેલ 
િે તેમજ આ અંગેિા લેખ પ્રસાહરત કરવામાં આવેલ િે. 

અમદાિાદ ગ્રામ્યઃ 
૧. સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશિ, અમદાવાદ રેન્જમાં 

યોજાતા લોકદરબારમાં સાયબર ક્રાઈમિે લગતા બિાવો 
રોકવા માટેિી તકેદારી અંગે લોકોિે જાણકારી આપવામાં 
આવેલ િે. 

૨.  વર્ડ ૨૦૧૯-૨૦માં શાળા કોલેજો ખાતે કુલ-૧૫ 
કાયડક્રમો યોજવામાં આવેલ િે. જ ે અંતગડત શાળા-
કોલેજોિા વવદ્યાથીઓિે ઈન્ટરિેટિા ઉપયોગ અંગે તેમજ 
ઈલેક્ટર ોવિક ઉપકરણોિા વપરાશ (સદર ઉપકરણોિા 
ઉપયોગિા ફાયદા તેમજ ગેરફાયદા) અંગેિી માહહતી 
આપવામાં આવેલ િે. 

૩.  વજલ્ા પોલીસિી વેબસાઈટ (ફેસબુક, ઈન્સ્ટાગ્રામ) પર 
સાયબર ક્રાઈમિે લગતી માહહતી તેમજ જાગૃવત અંગેિા 
પોસ્ટર અપલોડ કરવામાં આવેલ િે. 

૪.  સરકારશ્રીિી યોજવા મુજબ િાગરીકોિી 
લોકભાગીદારીથી તથા લોકોમાં સાયબર ક્રાઈમ અંગેિી 
માહહતી તેમજ જાગૃવત ફેલાવવા સારૂ િાગરીકોમાંથી 
ઈછિુક લોકોિે સાયબર વોલેવન્ટયર, સાયબર વોરીયર 
અિે સાયબર ગુરૂ તરીકે તૈયાર કરી તેમિા મારફતે 
સાયબર ક્રાઈમ અંગે જિજાગૃવત માટે અવેરિેસ કેમ્પેઈિ 
ચલાવવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૧૯૦ 
ખેડા અને મહીસાગર વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૩૨ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ખેડા અિે 
મહીસાગર વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

ખેડા ૮૨૯.૮૧ 

મહહસાગર ૫૪૬.૨૬ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

ખેડા ૨૪૪.૪૮ ૫૮૫.૩૩ 

મહહસાગર શૂન્ય ૫૪૬.૨૬  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપવામાં 
આવેલ િે તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. 
ત્યારબાદ પોલીસ ફહરયાદ દાખલ કરવા સુધીિી કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. લીઝ વવસ્તારિા કેસોમાં લીઝધારકિંુ 
એ.ટી.આર. લોક કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૯૧ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું વિિાસના િામો માટે મુંજૂર રિમ 

* ૩૧૩૪૭ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (િોટાઉદેપુર) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી(ખાણ-ખવિજ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િોટાઉદેપુર 
વજલ્ામાં િેલ્ા ત્રણ વર્ડમાં વવકાસિા કામો કરવા માટે ખાણ 
ખિીજ પ્રભાગમાંથી કઇ કઇ અિે કેટલી ગ્રાન્ટો વર્ડવાર આપી 
િે, 

  (૧) તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િોટાઉદેપુર 
વજલ્ામાં િેલ્ા ત્રણ વર્ડમાં વવકાસિા કામો કરવા માટે ખાણ 
ખવિજ પ્રભાગમાંથી િીચે મુજબિી રેતી, કંકર, ગ્રેવલ અિે 
અન્ય ગૌણ ખવિજ ઉપર મળતી રોયલ્ટી અિે ડેડરેન્ટ (ગ્રાન્ટ 
ઇિ એઇડ)િા અિુદાિમાંથી તેમજ ઇન્રાસ્ટરક્ચર ફેસીલીટી 

ઇિ વમિરલ એરીયા હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ િે, જ ે
િીચે મુજબ િે. 

(રૂ. લાખમાું) 
િષચ રેતી, િું િર, ગ્રેિલ અને 

અન્ટય ગૌણ ખવનજ ઉપર 
મળતી રોયલ્ટી અને 

ડેડરેન્ટટના અનુદાનમાુંથી 
ફાળિેલ ગ્રાન્ટટ 

ઇન્ટરાસ્ટરક્ચર 

ફેસીલીટી ઇન 
વમનરલ એરીયા 

હેઠળ ફાળિેલ 
ગ્રાન્ટટ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૮ 

થી 

તા. ૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૧૬૦૦.૪૩ શૂન્ય 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ 

થી 
તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૩૪૭૯.૯૦ ૯૭.૯૮ 

તા. ૦૧-૦૨-૨૦૨૦ 

થી 

તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૧ 

૬૯૩૩.૪૭ શૂન્ય 

િુલ ૧૨૦૧૩.૮૦ ૯૭.૯૮ 
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 (૨) તે પૈકી વર્ડવાર કેટલા કામો મંજૂર કયાડ, કેટલા 

પુરા કયાડ અિે કેટલા બાકી િે, 

  (૨) ● રેતી, કંકર, ગ્રવેલ અિે અન્ય ગૌણ ખવિજ ઉપર 

મળતી રોયલ્ટી અિે ડેડરેન્ટિા અિુદાિ અિુસાર પંચાયત, 

ગ્રામ ગૃહવિમાડણ અિે ગ્રામ વવકાસ વવભાગ, ગાંધીિગરિા 

ઠરાવ ક્રમાંકઃ પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૨૪/જ  તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ 

મુજબ સદર કામો વજલ્ા પંચાયત અિે ગ્રામ પંચાયતે કરવાિા 

થાય િે. 

 ઇન્રાસ્ટરક્ચર ફેસીલીટી ઇિ વમિરલ એરીયા અિુસાર 

સદર કામો વજલ્ા વવકાસ અવધકારીશ્રી, િોટાઉદેપુરે 

કરવાિા થાય. 

 (૩) આ ગ્રાન્ટમાં થતા વવકાસ કામોિુ આયોજિ કોણ 

કરે િે, અિે 

  (૩) ● રેતી, કંકર, ગ્રવેલ અિે અન્ય ગૌણ ખવિજ ઉપર 

મળતી રોયલ્ટી અિે ડેડરેન્ટિા અિુદાિ અિુસાર પંચાયત, 

ગ્રામ ગૃહવિમાડણ અિે ગ્રામ વવકાસ વવભાગ, ગાંધીિગરિા 

ઠરાવ ક્રમાંકઃ પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૨૪/જ તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૮ 

મુજબ સદર કામો વજલ્ા પંચાયત અિે ગ્રામ પંચાયતે કરવાિા 

થાય િે. 

 ઇન્રાસ્ટરક્ચર ફેસીલીટી ઇિ વમિરલ એરીયા અિુસાર 

સદર કામો વજલ્ા વવકાસ અવધકારીશ્રી, િોટાઉદેપુરે 

કરવાિા થાય. 

 (૪) સ્થાવિક ધારાસભ્ય સાથ પરામશડ િહી કરવાિા 

કારણો શા િે? 

  (૪) ● રેતી, કંકર, ગ્રેવલ અિે અન્ય ગૌણ ખવિજ ઉપર 

મળતી રોયલ્ટી અિે ડેડરેન્ટિા અિુદાિિે લાગુ પડતું િથી. 

 ઇન્રાસ્ટરક્ચર ફેસીલીટી ઇિ વમિરલ એરીયા અિુસાર 

ખિિ પ્રવૃવતથી પ્રભાવવત વવસ્તાર અિે જ ે તે 

વવસ્તારમાંથી મળતી રોયલ્ટીિી આવક ધ્યાિે લઇ, 

ખાતા દ્વારા માળખાકીય સુવવધા માટે ફાળવણી 

કરવામાં આવે િે. 

--------- 
૧૯૨ 

િલસાડ વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ  

* ૩૨૪૭૦ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ(વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 

વલસાડ વજલ્ામાં MSME(માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 

એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 

અિે 

  (૧) ૨૩૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 

ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૫૨૦ એકમોિે  

  રૂ.૨૪૨૮ લાખિી સહાય. 

--------- 
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૧૯૩ 
અમદાિાદ શહેર તથા વજલ્લામાું ગુનાકહત િૃત્યો  

* ૩૧૨૬૨ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
વજલ્ા અિે શહેરમાં િેલ્ા બે વર્ડમાં વર્ડવાર લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, ઘરફોડ ચોરી, રાયોટીંગ, 
આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમુત્યુ, ખૂિિી કોવશશ, ચેિ સ્િેચીંગ, 
મંહદરોમાં લંૂટ-ચોરી-ધાડિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રિ-૧ 
 તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

 અમદાિાદ 

ગ્રામ્ય 

અમદાિાદ 

શહેર 

અમદાિાદ 

ગ્રામ્ય 

અમદાિાદ 

શહેર 

લૂંટ ૧૫ ૨૫૦ ૧૭ ૧૧૭ 

ખૂિ  ૩૬ ૮૧ ૨૪ ૭૦ 

ધાડ ૧૧ ૪૨ ૧૦ ૨૨ 

ચોરી ૧૪૫ ૨૭૭૩ ૧૨૫ ૨૨૯૦ 

બળાત્કાર ૫૧ ૨૫૩ ૪૮ ૨૬૮ 

અપહરણ ૨૪ ૩૬૦ ૧૦ ૨૪૭ 

ઘરફોડ ચોરી ૫૨ ૫૨૯ ૫૬ ૪૫૪ 

રાયોટીંગ ૨૯ ૧૪૯ ૨૪ ૯૮ 

આકવસ્મક મૃત્ય ુ ૩૬૦ ૧૩૦૮ ૩૧૬ ૧૩૮૫ 

અપમુત્યુ  ૪૭૦ ૨૧૪૧ ૪૫૧ ૨૧૧૦ 

ખૂિિી કોવશશ ૪૨ ૧૩૦ ૪૨ ૧૩૩ 

ચેિ સ્િેચીંગ ૦ ૨૧૦ ૦ ૯૯ 

મંહદરોમાં લૂંટ-

ચોરી-ધાડ 

૧ ૨ ૨ ૩ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વજલ્ા અિે શહેરવાર તથા વર્ડવાર 

કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રિ-૨ 
તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯  

થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ 
 થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
અમદાિાદ 

ગ્રામ્ય 

અમદાિાદ 

શહેર 

અમદાિાદ 

ગ્રામ્ય 

અમદાિાદ 

શહેર 

૧૧૧૩ ૬૩૦૮ ૧૦૦૬ ૫૭૮૦  
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતેએ વજલ્ા અિે શહેરવાર કેટલા 
ઇસમોિી ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રિ-૩ 

વજલ્લો/શહેર ધરપિડ િરિામાું 
આિી 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી 

અમદાિાદ ગ્રામ્ય ૧૯૯૭ ૪૬ 
અમદાિાદ શહેર ૯૫૩૬ ૭૯  

--------- 

૧૯૪ 
આણુંદ અને સુરત વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી 

* ૩૧૩૨૦ શ્રી િાુંવતભાઇ સોિાપરમાર (આણંદ) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ આણંદ અિે 
સુરત વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઇ.ડી.સી કાયડરત િે, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો 
િાયચરત જી.આઇ.ડી.સી.  

ની સુંખ્યા 

આણંદ 

આણંદ ૦૧ 

બોરસદ ૦૧ 

ખંભાત ૦૧ 

પેટલાદ ૦૧ 

સોજીત્રા  ૦૧ 

ઉમરેઠ ૦૧ 
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સુરત 

બારડોલી ૦૧ 

ચોયાડસી ૦૪ 

ઓલપાડ ૦૧ 

સુરત ૦૩ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઇ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જીઆઇડીસી બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

વવઠ્ઠલ ઉદ્યોગિગર ૧૦ 

બોરસદ ૩૦ 

ખંભાત ૦૬ 

પેટલાદ ૦૦ 

સોજીત્રા ૦૫ 

ઉમરેઠ ૦૦ 

બારડોલી ૦૦ 

હજીરા ૦૦ 

ઇછિાપોર-ભાટપોર ૩૬ 

સવચિ ૭૭ 

સવચિ એપેરલ પાકડ   ૪૭ 

ઓલપાડ ૦૪ 

કતારગામ ૦૦ 

પાંડેસરા ૧૬ 

ખટોદરા ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪)  ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૧૯૫ 
મહીસાગર અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો  

* ૩૧૩૩૫ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાવસિોર) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર મહીસાગર અિે પંચમહાલ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર 
વવદેશી દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી 
વકંમતિો કેટલો જથ્થો પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા ધરપિડ િરિામાું આિી  ધરપિડ િરિાની  બાિી  

મહીસાગર ૪૩૧૪ ૫૭ 

પંચમહાલ ૧૦૩૯૨ ૧૧૯  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ેઆરોપીઓિા કોલ 
ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 



89 

પત્રિ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

વબયર (બોટલ) 

મહીસાગર ૬૨,૮૭,૧૨૭/- ૨૬૩૪૯ ૧,૨૩,૦૮૦/- ૬૧૫૪ ૫,૯૪,૭૯૯/- ૬૧૧૫ 

પંચમહાલ ૨,૩૦,૨૦,૪૬૩/- ૨૧૧૬૪૭ ૨,૫૭,૨૮૦/- ૧૨૮૬૪ ૨૧,૬૨,૨૦૫/- ૨૨૧૪૬ 

નશીલા પદાથો 

વજલ્લા 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

 (કિ.ગ્રા.) 
અફીણની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
અફીણ 

(કિ.ગ્રાું) 

Codein 

શ્રેણીની નશીલી 
દિાની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

Codein 

શ્રેણીની 
નશીલી દિા 
(બોટલ) 

મહીસાગર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પંચમહાલ ૪૫,૮૯,૩૭૦/- ૪૫૯.૫૭૯ ૫,૪૨,૧૦૦/- ૩૫૦ ૨,૫૧,૩૮૯/- ૨૧૪૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત  
(રૂવપયા)  

વબયર (બોટલ) 

મહીસાગર ૭૦,૧૭,૨૯૫/- ૨૨૩૫૯ ૧,૧૬,૩૨૦/- ૫૮૧૬ ૭,૯૮,૯૧૧/- ૬૩૧૭ 

પંચમહાલ ૧,૯૨,૦૧,૫૩૯/- ૧૬૫૫૯૫ ૩,૪૬,૫૦૦/- ૧૭૩૨૫ ૮૪,૨૧,૭૦૦/- ૮૪૨૧૭ 

નશીલા પદાથો 

વજલ્લા 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

 (કિ.ગ્રા.) 

પોશડોડા/ 
પાિડરની કિુંમત  

(રૂવપયા) 

પોશડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 

Codein 

શ્રેણીની 
નશીલી 

દિાની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

Codein 

શ્રેણીની 
નશીલી 

દિા 
(બોટલ) 

ટેબલેટ 
આલ્પ્રેસ્ટ (૦.૫ 

ગ્રામની ૧૦ 
અને ૯૦ 

મી.ગ્રા. ૧૦ 
ગોળી પતાની 

કિુંમત(રૂવપયા) 

ટેબલેટ 
આલ્પ્રેસ્ટ 

(૦.૫ 
ગ્રામની ૧૦ 
અને ૯૦ 

મી.ગ્રા. ૧૦ 
ગોળી 

પતા(નુંગ) 

મહીસાગર ૨,૨૯,૮૦૮/- ૨૪.૨૫૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પંચમહાલ ૪૩,૫૬,૩૪૧/- ૪૩૫.૬૬૦ ૨,૨૭,૪૯૦/- ૭૩.૩૫૯ ૩,૮૦૫/- ૪૦ ૪૫૬ ૨૦ 

--------- 

૧૯૬ 
અમદાિાદ અને જામનગર વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૫૯ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
અિે જામિગર વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજ ચોરીિા કરવામાં 
આવેલ કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

અમદાવાદ ૨૮૫૦.૮૯ 

જામિગર ૨૦૭૧.૦૬ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

અમદાવાદ ૭૪૨.૬૯ ૨૧૦૮.૨૦ 

જામિગર ૭૮.૩૬ ૧૯૯૨.૭૦  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 
પોલીસ ફહરયાદ દાખલ કરેલ િે. 

--------- 
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૧૯૭ 
દેિભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાું જજચકરત હાલતમાું ડેમ 

* ૩૧૨૮૮ શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખંભાવળયા) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ દેવભૂવમદ્વારકા 
વજલ્ાિા ભાણવડ તાલુકામાં મોડપર ગામે ગુલાબસાગર ડેમ 
જજડહરત હાલતમાં હોવાિી હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હાજી. સદર ડેમ રીપેર કરવાપાત્ર િે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત ડેમિી રીપેરીંગિી કામગીરી કેટલા 
ખચડ, ક્યાં સુધીમાં પૂણડ કરવામાં આવશે? 

  (૨) ડેમિી રીપેરીંગિી કામગીરી માટે સક્ષમ કક્ષાએથી 
મંજુરી મેળવવાિી કાયડવાહી તેમજ વિ વવભાગ, પોરબંદરિી 
કચેરીિી જરૂરી મંજુરી મેળવવાિી પ્રહક્રયા પ્રગવત હેઠળ હોઇ 
મંજુરી મળે્ય આ કામ રૂ. ૧૮.૯૬/- લાખિા ખચે શરૂ કરી પૂણડ 
કરવામાં આવશે. 

--------- 

૧૯૮ 
સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ  

* ૩૨૩૪૬ શ્રી કિરીટવસુંહ રાણા (લીંબડી) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
ખવિજ પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે 

ગ્રાન્ટ ફાળવણી અંગે કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે  કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
સુરેન્રિગર વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 
િે? 

  (૨) રૂ.૨૦૭.૮૦/- લાખ. 

--------- 

૧૯૯ 
તાપી અને નિસારી વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૬૫ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વયારા) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર તાપી અિે િવસારી વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૯૪ (ચોરાણં) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરૂધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે.  

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે ? 

  (૪) ૧૯ (ઓગણીસ) 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો 
(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

તાપી વાલોડ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૧૦ ૦૦ 

િવસારી િવસારી ૦૦ ૪૧ ૦૦ ૦૭ ૦૦ 

ચીખલી ૧૨૫ ૦૪ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો 
(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

વાંસદા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૯ ૦૦ 

ખેરગામ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

તાપી સોિગઢ ૨૦ ૦૯ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

વાલોડ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

ડોલવણ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

ઉછિલ ૦૦ ૧૯ ૦૦ ૦૯ ૦૦ 

િવસારી િવસારી ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

જલાલપોર ૮૦ ૦૧ ૦૦ ૧૧ ૦૦ 

ચીખલી ૩૫ ૦૦ ૦૨ ૦૫ ૦૦ 

વાંસદા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧૩ ૦૦ 

--------- 

૨૦૦ 
સુરક્ષા સેતુ યોજના અુંતગચત મકહલાઓને સ્િરક્ષણ માટે તાલીમ 

* ૩૧૭૫૦ શ્રી મુિેશભાઇ પટેલ (ઓલપાડ) :માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧ િી વસ્થવતએ રાજ્યિી 
સુરક્ષા સેતુ યોજિા અંતગડત મહીલાઓિે સ્વરક્ષણ માટે તાલીમ 
આપવામાં આવે િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં સુરત 
ગ્રામ્ય વજલ્ામાં કેટલી મહીલાઓિે આવી તાલીમ આપવામાં 
આવેલ િે? 

  (૨) ૬૭૧૦ 

--------- 

૨૦૧ 
તાપી વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૫૮ શ્રી મોહનભાઈ િોકડયા (મહુવા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 
પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવણી અંગે કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં તાપી 
વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૫૨૦.૫૬/- લાખ 

--------- 
૨૦૨ 

ભાિનગર અને સુરત વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 
* ૩૧૩૧૪ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ભાવિગર અિે સુરત વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ ચોરી, 

  (૧) પત્રક-૧ 



92 

રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી કોવશશિા 

કેટલા બિાવો બન્યા, 
 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨  

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩  

પત્રિ-૧ 
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

ભાવિગર વજલ્ો ૧૧ ૧૬ ૨ ૯૨ ૨૨ ૫૯ ૮૬ ૫૮ ૪૪ ૩૧૧ ૩૯૭ ૩૨ 

ભાવિગર શહેર ૧૭ ૧૯ ૩ ૧૫૪ ૨૦ ૫૯ ૧૮૭ ૮૯ ૩૭ ૧૭૧ ૩૫૮ ૯ 

સુરત ગ્રામ્ય ૩૨ ૩૪ ૫ ૩૦૨ ૩૧ ૫૬ ૨૫૨ ૧૧૧ ૨૦ ૫૧૦ ૭૬૨ ૧૦ 

સુરત શહેર ૧૬૩ ૯૭ ૧૮ ૩૨૨૩ ૨૩૨ ૩૯૬ ૭૮૫ ૪૦૬ ૮૨ ૧૯૫૬ ૨૭૪૧ ૧૧૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

ભાવિગર વજલ્ો ૩ ૩૩ ૧ ૯૬ ૩૮ ૩૭ ૨૦૯ ૩૮ ૧૮ ૩૬૩ ૫૭૨ ૧૬ 

ભાવિગર શહેર ૧૦ ૯ ૩ ૯૩ ૨૨ ૧૯ ૧૨૬ ૬૦ ૧૮ ૧૮૪ ૩૧૦ ૫ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૫ ૩૩ ૩ ૨૧૮ ૪૩ ૫૦ ૨૫૮ ૭૨ ૨૪ ૩૬૪ ૬૨૨ ૩૪ 

સુરત શહેર ૪૩ ૧૧૬ ૬ ૧૩૫૮ ૧૫૯ ૧૯૯ ૮૫૬ ૨૨૦ ૫૮ ૧૯૫૬ ૨૮૧૨ ૮૨ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

ભાવિગર વજલ્ો ૧૦૬૮ ૧૩૭૦ 

ભાવિગર શહેર ૧૦૦૫ ૮૧૩ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૬૮૦ ૧૪૪૨ 

સુરત શહેર ૭૯૪૨ ૭૧૪૯ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

ભાવિગર વજલ્ો ૧૫૩૨ ૧૨ 

ભાવિગર શહેર ૧૨૦૯ ૧ 

સુરત ગ્રામ્ય ૧૭૮૨ ૧૦૮ 

સુરત શહેર ૭૬૯૧ ૨૬૨ 

--------- 

૨૦૩ 
સુરેન્ટરનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું પિડાયેલ િેફી રવ્યો  

* ૩૧૨૭૪ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા ૨ વર્ડમાં 
વર્ડવાર સુરેન્રિગર અિે બોટાદ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 

ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરી ધરપિડ િરિાની બાિી 

સુરેન્રિગર ૨૬૫૩ ૧૩૬ 

બોટાદ ૧૪૦૩ ૮ 
 

 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
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મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ મેળવી લોકેશિ 

પર તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓ બાબત ે
સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબિંુ વોરંટ મેળવવામાં આવેલ 
િે તેમજ સી.આર.પી.સી. કલમ-૮૨, ૮૩ મુજબિી કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

શહેર/વજલ્લાનુું 
નામ 

કિુંમત 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિુંમત 
દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિુંમત 
વબયર 

(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

કિુંમત 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
કિુંમત 

પોસડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 
કિુંમત 

અલ્પ્રા ઝોલમ 
ટેબ્લેટ (નુંગ) 

સુરેન્દરિગર ૭૭૭૨૩૮૫૦ ૨૬૨૧૭૭ ૨૯૪૬૬૦ ૧૪૭૩૩ ૩૪૬૫૦૦ ૨૯૨૬ ૩૦૩૭૮૦૦ ૭૫૮.૪૫૦ ૬૭૦૦૦ ૬૭ ૩૩૬૦૦ ૪૨૦૦ 

બોટાદ ૪૪૬૧૭૧૯ ૧૪૩૬૪ ૧૦૦૭૮૦ ૪૬૩૯ ૧૪૩૨૫૦ ૭૦૩ ૧૩૫૮૦૦ ૨૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

શહેર/વજલ્લાનુું 
નામ 

કિુંમત 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિુંમત 
દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિુંમત વબયર  

નશીલા પદાથો 

કિુંમત 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
કિુંમત 

પોસડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 
કિુંમત 

અલ્પ્રા ઝોલમ 
ટેબ્લેટ (નુંગ) 

સુરેન્દરિગર ૬૦૮૭૫૫૨૦ ૨૦૩૭૫૫ ૪૬૮૬૫૦ ૧૬૭૧૦ ૨૧૪૨૪૫૦ ૨૧૩૧૭ ૧૨૮૯૫૩૪ ૧૪૩૬.૮૧૯ ૧૦૯૦૯૦ ૧૦૧.૦૨ ૦ ૦ 

બોટાદ ૨૯૬૯૯૩૫ ૯૫૦૫ ૭૬૯૦૦૯ ૩૮૪૫ ૨૫૨૧૧૮ ૨૫૨૦ ૪૨૬૬૦ ૮.૫૯૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૦૪ 
બનાસિાુંઠા અને પાટણ વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૨૮ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાિેરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ બિાસકાંઠા 
અિે પાટણ વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 
કાયડરત િે, 

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.ની સુંખ્યા 

બિાસકાંઠા 

દાંતા ૦૧ 

ડીસા ૦૧ 

હદયોદ ૦૧ 

કાકંરેજ ૦૧ 

પાલિપુર ૦૨ 

પાટણ 

ચાણસ્મા ૦૧ 

પાટણ ૦૨ 

રાધિપુર ૦૧ 

વસધ્ધપુર ૦૧  
 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

અંબાજી ૦૦ 

ડીસા ૦૧ 

હદયોદર ૦૯ 

કાંકરેજ ૦૦ 

ચંડીસર ૦૨ 

પાલિપુર ૦૨ 

ચાણસ્મા ૨૩ 

પાટણ ૦૦ 

બાલીસણા ૦૨ 

રાધિપુર ૦૩ 

વસધ્ધપુર ૫૦  
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 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે  

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 
 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૦૫ 
મહેસાણા વજલ્લામાું ઇન્ટસેન્ટટીિ ટુ ઇન્ટડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૬ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
૧૭ અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરજીઓ મંજુર થયેલ 
િે, અિે 

  (૨) તે પૈકી ૧૦ અરજીઓ મંજુર થયેલ િે 

 (૩) આ અરજીઓ થકી કેટલુ મૂડીરોકાણ અિે રોજગારી 
ઉભી થિાર િે? 

  (૩) આ અરજીઓ થકી રૂ.૧૦૪૫૬૩.૪૫ લાખિંુ 
મૂડીરોકાણ તથા ૧૭૭૧ લોકો માટે સંભવવત રોજગારી ઉભી 
થિાર િે. 

--------- 

૨૦૬ 
ખેડા અને નમચદા વજલ્લામાું પિડાયેલ િેફી રવ્યો  

* ૩૧૩૩૦ શ્રી િાવન્ટતભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ખેડા અિે િમડદા વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી દારૂ, 
દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિી કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરેલ 
ઈસમોની 
સુંખ્યા  

ધરપિડ િરિાના 
બાિી ઈસમોની 

સુંખ્યા 

ખેડા ૮૧૬૫ ૩૫ 

િમડદા ૪૮૪૬ ૩૩ 
 

 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ 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 કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. 

 



95 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

વિદેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી 
દારૂ 

(બોટલ) 

દેશી દારૂની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

વબયરની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

અકફણની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

અકફણનો 
જથ્થો 

(ગ્રામ) 

ગાુંજાની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

ગાુંજાનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા) 

પોશડોડા/પાિડરની 
કિુંમત (રૂવપયા) 

પોશડોડા/પાિડરનો 
જથ્થો (કિ.ગ્રા.) 

ખેડા ૩,૫૫,૧૨,૪૮૦ ૧૧૨૩૩૭ ૪૨,૧૬૦ ૨૧૦૬૩ ૧૩,૯૭,૦૦૦ ૧૧૪૨૬ ૦૦ ૦૦ ૮૧,૦૦૦ ૧૩.૫૦૦ ૨,૫૭,૦૭૫ ૧૦૨.૮૩૦ 

િમડદા ૨૬,૫૩,૨૧૦ ૨૭૩૬૩ ૪,૪૪,૨૨૦ ૧૦૩૭૬ ૪,૦૨,૯૯૫ ૪૫૯૦ ૨,૯૪૦ ૯૮૦ ૩,૦૩,૬૬૨ ૯૫.૦૮૫ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લાનુું 
નામ 

વિદેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

વિદેશી 
દારૂ 

(બોટલ) 

દેશી દારૂની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

વબયરની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

અકફણની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

અકફણનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા.) 

ગાુંજાની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

ગાુંજાનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા) 

પોશડોડા 
/પાિડરની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

પોશડોડા/પાિડરનો 
જથ્થો (ગ્રામ) 

ખેડા ૨,૯૧,૯૯,૯૦૦ ૯૨૯૮૪ ૩,૬૩,૩૨૦ ૧૮૧૬૬ ૧૦,૯૯,૩૦૦ ૧૦૪૨૬ ૦૦ ૦૦ ૪૦,૫૦,૦૦૦ ૪૦૫ ૦૦ ૦૦ 

િમડદા ૪૦,૬૯,૯૧૯ ૩૫૭૭૮ ૨,૦૮,૮૦૦ ૧૦૪૪૦ ૧૨,૮૮,૫૦૦ ૬૧૮૫ ૦૦ ૦૦ ૩૧,૧૫,૩૫૦ ૪૦૬.૫૯૫ ૧,૩૮૦ ૪૬૦ 

--------- 

૨૦૭ 
રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૮૦ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર રાજકોટ અિે પોરબંદર વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 

ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેરનુું 
નામ 

લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૬ ૨૮ ૬ ૧૩૮ ૩૨ ૮૮ ૩૮૬ ૬૫ ૪૧ ૭૭૮ ૧૧૬૪ ૩૧ 

રાજકોટ શહેર ૨૧ ૩૨ ૦ ૩૮૫ ૪૪ ૧૦૪ ૪૧૬ ૮૩ ૫૦ ૧૨૨૯ ૧૬૪૫ ૩૦ 

પોરબંદર વજલ્ો ૩ ૬ ૧ ૨૨ ૬ ૭ ૫૩ ૧૪ ૧૨ ૧૧૮ ૧૭૧ ૩ 

પોરબંદર શહેર ૩ ૧૦ ૪ ૩૪ ૭ ૪ ૬૧ ૧૬ ૭ ૫૪ ૧૧૫ ૬ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેરનુું 
નામ 

લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૦ ૨૯ ૨ ૧૧૬ ૪૮ ૭૮ ૧૭૯ ૬૫ ૨૭ ૬૭૫ ૭૫૪ ૨૫ 

રાજકોટ શહેર ૯ ૨૯ ૨ ૨૬૪ ૭૯ ૫૦ ૪૧૪ ૬૩ ૨૦ ૨૪૩ ૬૯૪ ૨૩ 

પોરબંદર વજલ્ો ૦ ૭ ૧ ૧૧ ૫ ૮ ૮૧ ૧૦ ૩ ૭૩ ૧૫૨ ૬ 

પોરબંદર શહેર ૦ ૩ ૦ ૨૩ ૫ ૧ ૬૧ ૧૮ ૬ ૫૧ ૧૧૨ ૫ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨૬૭૭ ૨૦૦૦ 

રાજકોટ શહેર ૩૮૫૩ ૧૭૭૪ 

પોરબંદર વજલ્ો ૪૦૦ ૩૫૦ 

પોરબંદર શહેર ૩૧૧ ૨૭૫ 
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પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૮૭૩ ૨૬ 

રાજકોટ શહેર ૧૯૩૯ ૩૯ 

પોરબંદર વજલ્ો ૩૭૦ ૫ 

પોરબંદર શહેર ૩૩૦ ૧ 

--------- 

૨૦૮ 
ગાુંધીનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાું પિડાયેલ િેફી રવ્યો  

* ૩૧૨૫૦ ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાંધીિગર ઉિર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ગાંધીિગર અિે રાજકોટ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર અિે િશીલા પદાથોિી કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ 
િરેલ 

ઈસમોની 
સુંખ્યા 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી ઈસમોની 

સુંખ્યા 

ગાંધીિગર ૫૮૭૭ ૬૧ 

રાજકોટ શહેર ૫૭૪૩ ૬૧ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૭૧૦૨ ૮૮ 
 

 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ 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 કાયડવાહી 

કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર કિુંમત (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (બોટલ) કિુંમત (રૂવપયા) દેશી દારૂ (લીટર) કિુંમત (રૂવપયા) વબયર (બોટલ) 

ગાંધીિગર ૩,૭૬,૦૫,૨૯૮ ૭૧૪૫૦ ૩,૨૪,૭૬૦ ૧૬૨૩૮ ૩,૮૪,૩૧૨ ૩૮૩૩ 

રાજકોટ શહેર ૪,૨૫,૫૪,૮૬૫ ૧૧૮૫૭૬ ૩,૯૩,૮૧૦ ૨૪૨૬૬ ૧,૦૬,૭૦૦ ૧૦૬૪ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨,૩૭,૩૩,૬૩૩ ૭૪૪૧૪ ૮,૦૯,૯૩૦ ૪૦૫૩૦ ૧,૦૮,૫૫૦ ૧૦૫૫ 
નશીલા પદાથો 

શહેર/વજલ્લા કિું મત (રૂવપયા) અકફણ 
(કિ.ગ્રા) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો 
(કિ.ગ્રા) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ચરસ  
(કિ.ગ્રા) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

મોરફીન 
(ગ્રા.મીલી) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

િોિેઈન/ 
એમિોમાઈન 
(ગ્રા.મીલી) 

કિું મત (રૂવપયા) મેફડોન 
(ગ્રા.મીલી) 

ગાંધીિગર ૦ ૦ ૩,૯૪,૪૯૮ ૬૬.૭૭૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રાજકોટ શહેર ૧,૯૨,૦૦૦ ૦.૯૬ ૪,૧૯,૪૩૮ ૭૦.૮૯૬ ૦ ૦ ૩૩,૭૦૦ ૨૨૩.૩૭૦ ૫,૫૩,૧૨૫ ૫૫.૨૯ ૯૭,૭૦૦ ૯.૭૭ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨,૬૧,૦૦૦ ૫૨૨ ૩,૭૦,૬૩૯ ૪૫૩.૨૧૫ ૫૦,૦૦૦ ૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર કિુંમત (રૂવપયા) વિદેશી દારૂ (બોટલ) કિુંમત (રૂવપયા) દેશી દારૂ (લીટર) કિુંમત (રૂવપયા) વબયર (બોટલ) 

ગાંધીિગર ૨,૭૨,૯૫,૩૦૦ ૮૯૬૨૯ ૪,૪૭,૭૨૦ ૨૨૩૮૬ ૯૭,૦૯૭ ૯૧૬ 

રાજકોટ શહેર ૫,૧૫,૮૮,૫૯૨ ૬૩૬૭૦૧ ૬,૨૯,૩૫૦ ૨૦૭૫૨ ૧,૮૫,૭૦૦ ૧૭૭૦ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૨,૧૮,૪૬,૬૧૫ ૫૬૯૧૯ ૪,૪૦,૮૫૦ ૨૧૯૧૬ ૮૯,૧૮૫ ૮૭૦ 
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નશીલા પદાથો 
શહેર/વજલ્લા કિું મત (રૂવપયા) અકફણ 

(કિ.ગ્રા) 
કિું મત 

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા) 
કિું મત 

(રૂવપયા) 
ચરસ  

(કિ.ગ્રા) 
કિું મત 

(રૂવપયા) 
હેરોઈન 

(ગ્રા.મીલી) 
કિું મત 

(રૂવપયા) 
મોરફીન 

(ગ્રા.મીલી) 
કિું મત (રૂવપયા) ફેનાબીઝ 

(ગ્રા.મીલી) 

ગાંધીિગર ૭૮,૫૦૦ ૪૪૦ િોડ 
(િંગ) 

૩,૧૯,૧૮૬ ૪૯.૩૫૩ ૭,૪૭,૫૦૦ ૭૪.૭૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

રાજકોટ શહેર ૦ ૦ ૯,૦૮,૭૯૮ ૭૧.૭૬૭ ૦ ૦ ૫,૫૧,૨૫૦ ૧૦૩.૯૮ ૦ ૦ ૫,૯૬૪ ૩૦.૯૫ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય ૦ ૦ ૫,૪૭,૧૦૦ ૮૨૩૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪,૦૪,૫૦૦ ૩૦૦૮ ૦ ૦ 

--------- 

૨૦૯ 
અમદાિાદ અને િડોદરા વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૬૮ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ અિે વડોદરા વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨  

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩  

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

અમદાવાદ શહેર ૩૨૮ ૮૧ ૪૨ ૨૯૦૭ ૨૫૩ ૩૬૦ ૮૩૩ ૫૨૯ ૧૪૯ ૧૩૦૮ ૨૧૪૧ ૧૩૦ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧૫ ૩૬ ૧૧ ૧૪૫ ૫૧ ૨૪ ૧૧૦ ૫૨ ૨૯ ૩૬૦ ૪૭૦ ૪૨ 

વડોદરા શહેર ૪૭ ૧૦ ૦૫ ૭૬૫ ૫૨ ૧૧૬ ૨૧૭ ૨૮૮ ૬૬ ૬૩૨ ૮૪૯ ૨૭ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૦૨ ૨૭ ૦૩ ૧૩૮ ૩૮ ૪૦ ૧૪૫ ૪૦ ૨૨ ૮૬ ૨૩૧ ૦૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 
િોવશશ 

અમદાવાદ શહેર ૧૧૯ ૭૦ ૨૩ ૨૩૮૯ ૨૬૮ ૨૪૭ ૭૨૫ ૪૫૪ ૯૮ ૧૩૮૫ ૨૧૧૦ ૧૩૩ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧૭ ૨૪ ૧૦ ૧૨૫ ૪૮ ૧૦ ૧૩૫ ૫૬ ૨૪ ૩૧૬ ૪૫૧ ૪૨ 

વડોદરા શહેર ૧૫ ૨૨ ૨ ૫૩૦ ૬૦ ૫૫ ૨૬૯ ૧૮૦ ૪૦ ૫૯૪ ૮૬૩ ૩૧ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૧ ૩૦ ૩ ૧૫૫ ૫૪ ૫૮ ૧૩૪ ૩૪ ૧૩ ૨૦૫ ૩૩૯ ૧૮ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેરનુું 
નામ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

અમદાવાદ શહેર ૭૧૭૭ ૬૫૦૫ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧૨૫૫ ૧૧૪૧ 

વડોદરા શહેર ૨૩૬૯ ૨૨૫૯ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૬૮૧ ૯૪૫ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેરનુું 
નામ 

ધરપિડ િરેલ ઇસમોની 
સુંખ્યા  

ધરપિડ િરિાની બાિી ઇસમોની 
સુંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૯૫૩૬ ૭૯ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૧૯૯૬ ૪૬ 

વડોદરા શહેર ૨૭૭૩ ૪૩ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૨૧૦ ૭૩ 

--------- 
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૨૧૦ 
મોરબી અને છોટાઉદેપુર વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૨૭૮ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર મોરબી અિે િોટાઉદેપુર વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 

ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 

ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી 

કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 

કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 

કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 

િોવશશ 

મોરબી વજલ્ો ૬ ૨૪ ૩ ૫૬ ૧૬ ૩૮ ૧૩૯ ૨૬ ૧૩ ૩૧૭ ૪૫૬ ૧૦ 

મોરબી શહેર ૩ ૯ ૦ ૩૮ ૪ ૧૨ ૫૬ ૧૦ ૮ ૮૫ ૧૪૧ ૩ 

િોટાઉદેપુર વજલ્ો ૦ ૨૨ ૦ ૭૦ ૧૪ ૧૬ ૭૮ ૧૨ ૧૭ ૯૦ ૧૬૮ ૬ 

િોટાઉદેપુર શહેર ૦ ૩ ૦ ૧૯ ૪ ૫ ૮ ૪ ૪ ૧૭ ૨૫ ૨ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્ય ુ

અપમૃત્ય ુ ખૂનની 

િોવશશ 

મોરબી વજલ્ો ૧૧ ૧૮ ૨ ૪૭ ૨૬ ૨૯ ૧૨૮ ૨૧ ૨૧ ૩૧૩ ૪૪૧ ૫ 

મોરબી શહેર ૪ ૭ ૧ ૩૩ ૫ ૬ ૭૮ ૭ ૪ ૮૪ ૧૬૨ ૬ 

િોટાઉદેપુર વજલ્ો ૨ ૧૮ ૩ ૮૪ ૨૬ ૩૧ ૬૧ ૬ ૫ ૭૨ ૧૩૩ ૧૦ 

િોટાઉદેપુર શહેર ૦ ૩ ૧ ૪૪ ૧૦ ૧૫ ૭ ૩ ૪ ૧૩ ૨૦ ૦ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

મોરબી વજલ્ો ૧૦૭૧ ૧૦૧૫ 

મોરબી શહેર ૩૫૮ ૩૭૪ 

િોટાઉદેપુર વજલ્ો ૪૪૨ ૩૯૪ 

િોટાઉદેપુર શહેર ૮૩ ૮૩ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી 

મોરબી વજલ્ો ૮૬૩ ૩૪ 

મોરબી શહેર ૩૪૫ ૧૮ 

િોટાઉદેપુર વજલ્ો ૫૬૪ ૬૧ 

િોટાઉદેપુર શહેર ૧૬૦ ૦ 

--------- 
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૨૧૧ 
અમદાિાદ શહેરનુું િણાચિતી નામ િરિા રજૂઆત 

* ૩૧૩૦૮ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તારીખ:૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
શહેરિંુ િામ કણાડવતી કરવાિી દરખાસ્ત, માંગણી, રજૂઆત 
ક્યારથી કેન્ર સરકારમાં પડતર િે, 

  (૧) અત્રેથી કોઇ દરખાસ્ત કરવામાં આવેલ િથી. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં રાજ્ય  સરકાર દ્વારા 
અમદાવાદિંુ િામ કણાડવતી થાય તે માટે કેન્ર સરકાર સમક્ષ 
શા પ્રયાસો કરવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

 (૩) તે અન્વયે િેલ્ા બે વર્ડમાં કેન્ર સરકાર તરફથી શું 
પ્રવતભાવ મળ્યા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 
૨૧૨ 

અમદાિાદ શહેરમાું ગુજરાત િન્ટટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ટડ ઓગનેાઇઝડ ક્રાઇમ હેઠળ નોંધાયેલ ગુના  
* ૩૧૭૯૪ શ્રી જગદીશ વિશ્ર્વિમાચ (વિકોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા એક 
વર્ડમાં GUJCTOC (ગુજરાત કંટર ોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ 

ઓગેિાઇઝડ ક્રાઇમ) ACT હેઠળ ગુિા િોંધવામાં આવે િે તે 
હકીકત સાચી િે, અિે  

  (૧) હા,  

 (૨) જો હા, તો ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉકત 
કાયદા હેઠળ અમદાવાદ શહેર ખાતે કેટલા ગુિા િોંધવામાં 
આવયા અિે કેટલા આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા ? 

  (૨) ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉકત કાયદા હેઠળ 
અમદાવાદ શહેર ખાતે કુલ-૦૨ ગુિા િોંધવામાં આવયા અિે 
કુલ-૧૮ આરોપીઓિે પકડવામાં આવયા. 

--------- 

૨૧૩ 
છારા ગામે શાપુરજી પાલોનજી પ્રા.લી. િુંપનીને જટેી બનાિિાનુું િામ 

* ૩૧૩૦૫ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉિા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગીર સોમિાથ જીલ્ાિા કોડીિાર તાલુકાિા િારા 
ગામે શાપુરજી પાલોિજી પ્રા.લી., કંપિીિે જટેી બિાવવાિંુ 
કામ ઓકટોબર-૨૦૨૦માં પુણડ કરવાિી શરતે આપવામાં 
આવેલ િે તે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ  
ઉકત જટેીિી કામગીરી કયા તબકકે િે,  

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ િારા બંદર 
વવકસાવવાિી કામગીરી ૨૨% જટેલી થવા પામેલ િે. 

 (૩) ઉકત કામ કેટલા ખચે આપવામાં આવેલ, અિે  
 

  (૩) ઉકત પ્રોજકેટ બંદર િીવત અંતગડત ખાિગી મૂડી 
રોકાણથી વવકસાવવાિો હોઈ, પ્રોજકેટિો સમગ્ર ખચડ અંદાવજત 
રૂા.૩૯૦૦ કરોડ શાપુરજી પાલોિજી ધ્વારા કરવામાં આવિાર િે. 

 (૪) ઉકત કામ સમયસર પૂણડ િ થયેલ હોઈ તો તે બદલ 
એજન્સી સામે શી કાયડવાહી કરી ? 
 

  (૪) બાંધકામિા સમયમગાળામાં બે મોટા 
વાવાઝોડા''વાયુ' અિે ''ઓખી" િા કારણે ચાલુ બાંધકામોિે 
િુકશાિ થયેલ અિે ત્યારબાદ કોવવડ–૧૯ મહામારીિે કારણે 
કામો પૂણડ કરવામાં વવલંબ થતા, કંપિીિી રજૂઆત અન્વયે 
બાંધકામ પૂણડ કરવાિી સમયમયાડદા એવપ્રલ, ૨૦૨૩ સુધી 
વધારી આપેલ િે. 

--------- 
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૨૧૪ 
પાટણ વજલ્લામાું નિીન જી.આઈ.ડી.સી. બનાિિાની જાહેરાત 

* ૩૧૨૩૫ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (વસધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ પાટણ 
વજલ્ાિા વસધ્ધપુર તાલુકામાં કાકોશી ગામે િવીિ 
જી.આઈ.ડી.સી. બિાવવાિી કાયડવાહી ક્યા તબકે્ક િે, અિે 

  (૧) હાલ કોઈ આયોજિ િથી. 

 (૨) ઉક્ત કાયડવાહી ક્યાં સુધીમાં પુણડ કરી 
જી.આઈ.ડી.સી. કાયડરત કરવામાં આવશે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપવસ્થત થતો િથી. 

--------- 

૨૧૫ 
મોરબી વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૭ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
મોરબી વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૫૬૫ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૫૪૩ એકમોિે  
  રૂ. ૮૫૧૦.૯૬ લાખિી સહાય. 

--------- 

૨૧૬ 
રાજ્યમાું મકહલાઓની સુરક્ષા માટે 'SHE TEAM' ની રચના 

* ૩૧૭૯૭ શ્રી પ્રદીપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧ િી વસ્થતીએ રાજયમાં 

મહહલાઓિી સુરક્ષા માટે પોલીસ ખાતે SHE TEAM િી રચિા 
કરવામાં આવી િે તે હકીકત સાચી િે, અિે 

  (૧) હા જી, 

 (૨) જો હા, તો ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
અમદાવાદ શહેર ખાતે SHE TEAM દ્વારા કયા પ્રકારિી 
કામગીરી કરેલ િે ? 

  (૨) આ ટીમ દ્વારા જાહેર સ્થળો પર સતત પેટર ોલીંગ 
કરવામાં આવેલ િે. 

 મહહલાઓ અિે બાળકો વવરૂધ્ધ બિતા ગુિાઓ 
અટકાવવાિી તેમજ કાયદાકીય માગડદશડિ તથા 
કાઉન્સીલીંગ સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવેલ િે. 

 બાળાઓ/મહહલાઓ માટે જાહેર સ્થળોએ જરૂરી 
અવેરિેસિા કાયડક્રમો કરી જાગૃતતા લાવી, તેઓ 
શહેરમાં મુક્તપણે હરી-ફરી શકે તે માટે પેટર ોલીંગિી 
કામગીરી કરવામાં આવેલ િે. 

 સીિીયર સીટીઝિ િી SHE TEAM દ્વારા રૂબરૂ 
મુલાકાત લઇ તેઓિે પુરતી સુરક્ષા અિે મદદ મળી 
રહે તે અંગે ખાસ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવેલ િે. 

 કોઇપણ વપડીતા મુશ્કેલીમાં જણાય તો ત્વરીત 
પોલીસ મદદ મળી રહે તે માટે સતકડ  રહી કામગીરી 
કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૨૧૭ 
સાયબર ક્રાઈમને અટિાિિા રાજ્ય સરિારે લીધેલ પગલાું 

* ૩૧૭૫૪ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં  
સાયબર ક્રાઇમિે અટકાવવા રાજ્ય સરકાર તરફથી જિજાગૃવત 
માટે વવશેર્ પગલા હાથ ધરવામાં આવેલ િે તે હકીકત સાચી 
િે, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં  
બિાસકાંઠા વજલ્ામાં જિજાગૃવત માટે શા પગલાં ભરવામાં 
આવયા? 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં બિાસકાંઠા વજલ્ામાં 
જિજાગૃવત માટે િીચે મુજબિાં પગલાં ભરવામાં આવયા : 
૧. લોકવિકેતિ શૈક્ષવણક સંસ્થા, રતિપુર તથા એકલવય 
મોડલ સ્કુલ, જગાણા ખાતે સાયબર ક્રાઇમ અવેરિેસિા 
પ્રોગ્રામ દ્વારા શાળાિા વવદ્યાથીઓ સાથે સેવમિાર કરવામાં 
આવેલ િે. 
૨. સાયબર ક્રાઇમ સેલ, પાલિપુર હસ્તકિા વોટ્સએપ 
પ્લેટફોમડ પર સાયબર વોલેવન્ટયર ગૃપ બિાવી તેમાં લોક- 
જાગૃવતિું કામ કરિાર િાગરીકોિે એડ કરી તે વોટ્સએપ ગૃપ 
દ્વારા વજલ્ામાં વારંવાર સાયબર ક્રાઇમ અવેરિેસિા વવવવધ 
પેમ્પલેટ મોકલીિે બહોળો પ્રચાર કરવામાં આવેલ િે. 
૩. બિાસકાંઠા જીલ્ા પોલીસિા ફેસબુક પેજ તથા સાયબર 
ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશિ, બોડડ ર રેન્જ, ભુજિા ફેસબુક પેજ દ્વારા 
વજલ્ામાં સાયબર અવેરિેસ અંગેિી માહહતી અવારિવાર શેર 
કરીિે િાગરીકોમાં લોકજાગૃવત માટેિા પ્રયાસો કરવામાં આવેલ 
િે. 
૪. સાયબર અવેરિેસ અંગેિા બેિરો તૈયાર કરીિે વજલ્ાિા 
તમામ પોલીસ સ્ટેશિો ખાતે પ્રદશડિ સારૂ મોકલી આપવામાં 
આવેલ િે. 
૫. બિાસકાંઠા જીલ્ા પોલીસતંત્ર તથા હદવય ભાસ્કર સમાચાર 
પત્રિા સહયોગથી માહે હડસેમ્બર-૨૦૨૦માં વજલ્ામાં હદવય 
ભાસ્કર સમાચારપત્રિા વવતરણિી સાથે જ 'સાયબર ક્રાઇમ 

જાગૃવત માગડદશડિ' િામિી પુવસ્તકા તૈયાર કરીિે તેિો વજલ્ામાં 
બહોળો પ્રચાર કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૧૮ 
ગાુંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાું ખનીજ ચોરી 

* ૩૧૯૭૨ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ગાંધીિગર અિે મહેસાણા વજલ્ામાં ખિીજ ચોરી થવા અંગેિી 
કેટલી ફહરયાદો િોંધાઈ, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ગાંધીિગર અિે મહેસાણા વજલ્ામાં ખિીજ ચોરી થવા અંગેિી 
અિુક્રમે ૧૨૯ અિે ૯૨ ફહરયાદો િોંધાઈ. 

 (૨) ખિીજ ચોરી કરતાં કેટલા લોકો સામે કેસ કરવામાં 
આવયા, અિે 

  (૨) ગાંધીિગર વજલ્ામાં ૪૭ લોકો અિે મહેસાણા 
વજલ્ામાં ૮૬ લોકો સામે ખિીજ ચોરી કરવા સબબ કેસ કરવામાં 
આવયા. 

 (૩) કેટલી રકમિો દંડ વસુલ કરવામાં આવયો?   (૩) રૂ. ૯૫.૦૮ લાખ.  
--------- 
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૨૧૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૬૮ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખિીજ 
પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવણી અંગે કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં અરવલ્ી 
વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૨૨૫.૧૧ લાખ. 

--------- 

૨૨૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૧ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
ભાવિગર વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૧૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૯૨ એકમોિે  
  રૂ. ૨૪૧૧.૭૨ લાખિી સહાય. 

--------- 

૨૨૧ 
જામનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૮૪ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર જામિગર અિે રાજકોટ વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૮૩ (ત્યાસી) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) શૂન્ય 

પત્રિ-અ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

જામિગર - ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

રાજકોટ રાજકોટ શહેર ૭૮૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 જતેપુર ૫૯૮ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૧૮ 

 ગોંડલ ૧૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કોટડા સાંગણી ૧૧૫૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

 જસદણ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦  
વવંિીયા ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
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વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

જામિગર - ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

રાજકોટ રાજકોટ શહેર ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૦૮ ૦૧ 

 જતેપુર ૦૦ ૧૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 જસદણ ૧૫ ૦૪ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

 ગોંડલ ૦૦ ૦૦ ૦૮ ૦૭ ૦૦ 

 કોટડા સાંગણી ૦૦ ૦૦ ૦૮ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૨૨૨ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૩ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
પંચમહાલ વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૫૦ અરજીઓ. 

 (૨) ઉવકત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૬ એકમોિે રૂ.૩૯૪.૩૨ લાખિી સહાય 

--------- 

૨૨૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૩૨૦ શ્રી િેશુભાઈ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
ભાવિગર વજલ્ામાં MSME (માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ 

એન્ટરપ્રાઈઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૧૧ અરજીઓ 

 (૨) ઉવકત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૯૨ એકમોિે રૂ.૨૪૧૧.૭૨ લાખિી સહાય 

--------- 

૨૨૪ 
ભરૂચ વજલ્લામાું ઈન્ટસેન્ટટીિ ટુ ઈન્ટડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૨૩૧૪ શ્રી અરૂણવસુંહ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઈન્સેવન્ટવ ટુ ઈન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ ભરૂચ વજલ્ામાં કુલ 
કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઈન્સેવન્ટવ ટુ ઈન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ ભરૂચ વજલ્ામાં કુલ ૨૨ 
અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરજીઓ મંજુર થયેલ 
િે, અિે 

  (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી ૧૭ અરજીઓ મંજુર થયેલ િે. 
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 (૩) આ અરજીઓ થકી કેટલુ મૂડીરોકાણ અિે રોજગારી 

ઉભી થિાર િે? 

  (૩) આ અરજીઓ થકી રૂ. ૩૦૯૨૯૩.૧૬ લાખિંુ 

મૂડીરોકાણ તથા ૧૮૨૨ લોકો માટે રોજગારી ઉભી થિાર િે. 
--------- 

૨૨૫ 
અમદાિાદ અને અમરેલી વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૨૫૬ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (વવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ અિે અમરેલી વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા ધરપિડ િરેલ ઈસમોની 

સુંખ્યા   
ધરપિડ િરિાના બાિી 

ઈસમોની સુંખ્યા  

અમદાવાદ 
શહેર 

૨૨૦૮૨ ૧૬૦ 

અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય 

૧૦૯૮૦ ૮૨ 

અમરેલી ૫૨૭૧ ૨૯ 
 

 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 

આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 

વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 
મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ 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 કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂનો 

જથ્થો (બોટલ) 
દેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
દેશી દારૂનો જથ્થો  

(લીટર) 
વબયરની કિુંમત 

(રૂવપયા)  
વબયરનો જથ્થો 

(બોટલ) 

અમદાવાદ શહેર ૫,૨૨,૯૮,૦૨૫ ૧૫૪૩૨૯ ૨૧,૧૩,૧૪૬ ૧૦૫૬૫૭ ૨૬,૫૮,૭૨૦ ૧૬૯૪૦ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૫,૩૯,૪૫,૩૫૯ ૨૨૮૩૫૭ ૧૧,૧૯,૩૬૦ ૫૫૯૬૮ ૪,૧૮,૧૦૦ ૪૧૮૧ 

અમરેલી ૧,૦૭,૦૪,૭૫૬ ૩૬૦૮૯ ૩,૮૬,૦૫૧ ૧૧૦૧૯ ૧,૬૫,૩૦૦ ૧૫૩૬ 

નશીલા પદાથો  

વજલ્લા/શહેર 
અફીણની 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

અકફણનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા.) 
ગાુંજાની કિું મત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજોનો જથ્થો 

(કિ.ગ્રા.) 
ચરસની કિું મત  

(રૂવપયા) 

ચરસનો 
જથ્થો  

(કિ.ગ્રા.) 

મેથા ફેટામેન્ટટની 
કિું મત (રૂવપયા) 

મેથા 
ફેટામેન્ટટનો 

જથ્થો 
(ગ્રામ. 
મીલી) 

મોરફીનની 
કિું મત 

(રૂવપયા) 

મોરફીનનો 
જથ્થો 
(ગ્રામ. 
મીલી) 

િોિેઈનની 
કિું મત 

(રૂવપયા) 

િોિેઈનનો 
જથ્થો 
(ગ્રામ. 
મીલી) 

અમદાવાદ 
શહેર 

૫૨,૧૭૦ ૧.૭૩૯ ૧,૭૦,૯૫,૫૮૯ ૬૩૫.૪૮૯.૨૦ ૧૨,૮૦,૫૦૦ ૧૧.૯૦૫ ૧૪,૮૮,૦૦,૦૦૦ ૧.૪૮૮ ૩૦,૫૦,૦૦૦ ૩૦૫ ૩૦,૬૦,૦૦૦ ૫૧ 

અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય 

૦ ૦ ૪૪૭૦ ૦.૪૪૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અમરેલી ૦ ૦ ૧,૦૨,૪૯,૨૦૧ ૧૯૦૩.૧૮૩ 
તથા ૧૨૦ 

વક.લો. 
વબયારણ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂનો 

(બોટલ) 
દેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
દેશી દારૂનો 
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

વબયર  
(બોટલ) 

અમદાવાદ શહેર ૩,૬૫,૫૨,૬૯૪ ૧૦૬૦૧૨ ૨૨,૩૧,૩૦૬ ૧૧૧૫૬૫ ૧૩,૦૫,૫૫૨ ૧૦૬૩૮ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૮,૦૨,૪૨,૪૩૮ ૧૯૬૭૫૧ ૨,૭૯,૦૬૦ ૧૩૯૫૩ ૧૬,૯૬,૨૪૦ ૧૬૧૨૩ 

અમરેલી ૨૮,૮૬,૪૮૩ ૯૮૪૬ ૨,૯૮,૪૬૦ ૧૪૯૨૩ ૨૧,૬૬૮ ૨૮૬ 

નશીલા પદાથો  

વજલ્લા/શહેર 
ગાુંજાની 
કિું મત  

(રૂવપયા) 

ગાુંજોનો 
જથ્થો 

(કિ.ગ્રા.) 

ચરસની કિું મત  
(રૂવપયા) 

ચરસનો 
જથ્થો  

(કિ.ગ્રા.) 

મેથા 
ફેટામેન્ટટની 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

મેથા 
ફેટામેન્ટટનો 

જથ્થો 
(ગ્રામ.મી.) 

મેફડોનની 
કિું મત 

(રૂવપયા) 

મેફડોનનો 
જથ્થો 

(ગ્રામ. મી.) 

િોરેક્ષની 
કિું મત 

(રૂવપયા) 

િોરેક્ષનો 
જથ્થો 

(બોટલ) 

ફેન્ટચીડીલની 
કિું મત 

(રૂવપયા) 

ફેન્ટચીડીલનો 
જથ્થો 

(બોટલ) 

અમદાવાદ 

શહેર 

૩૨,૧૫,૭૭૦ ૨૦૪.૮૧૭ ૨,૯૭,૬૫૪ ૫.૯૬૦.૨૮૦ ૩૪,૨૩,૭૪૦ ૩૪૨.૩૭૪ ૯૯,૫૦,૦૦૦ ૯૯૫ ૮,૨૪,૬૦૦ ૮૧૦૨ ૦ ૦ 

અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૭,૫૨,૫૭૫ ૩૨૦૯૨ 

અમરેલી ૧૩,૦૦૦ ૧.૩૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૨૨૬ 
નમચદા અને ભરૂચ વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૫૬ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (િાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િમડદા અિે 
ભરૂચ વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. કાયડરત િે,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (૧)  

વજલ્લો તાલુિો 
િાયચરત 

જી.આઈ.ડી.સી. ની 
સુંખ્યા 

િમડદા 

રાજપીપળા ૦૨ 

ડેડીયાપાડા ૦૧ 

સાગબારા  
વાગરા 

૦૧ 
૦૭ 

ભરૂચ 

અંકલેશ્ર્વર ૦૨ 

ઝઘડીયા ૦૧ 

વાલીયા ૦૨ 

ભરૂચ ૦૨ 

જબંુસર ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

રાજપીપળા-૧ ૦૦ 

રાજપીપળા-૨ ૦૦ 

ડેડીયાપાડા ૦૦ 

સાગબારા ૦૦ 

અટાલી હાઉસીંગ ૦૦ 

દહેજ-૧ ૦૦ 

દહેજ-૨ ૦૦ 

દહેજ-૩ ૦૦ 

વવલાયત વવસ્તરણ 

સાયખા 

૦૦ 

વાગરા (મીિી) ૦૦ 

વવલાયત કેવમકલ ૦૦ 
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અંકલેશ્ર્વર ૮૯ 

પાિોલી ૭૫ 

ઝઘડીયા કેમીકલ ૦૯ 

વાલીયા ૦૧ 

વાલીયા-૨ ૦૦ 

ભરૂચ ૦૦ 

પાલેજ ૦૦ 

જબંુસર ૦૪  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત થાય 

તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 

અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 

રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૨૨૭ 
સાિરિુુંડલા શહેરમાું એસઓઆર િરતાું િધુ ચુિિણું 

* ૩૨૨૯૦ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાવરકંુડલા શહેરમાં ૨૦૧૯ અિે ૨૦૨૦િા વર્ડમાં 

બિાવવામાં આવેલ કેટલા રસ્તાઓમાં એસ.ઓ.આર.થી વધારે 

રકમિંુ ચુકવણં કરવાિી હકીકતથી સરકાર વાકેફ િે કે કેમ, 

  (૧), (૨) અિે (૩) સાવરકંુડલા શહેરમાં ૨૦૧૯ અિે 

૨૦૨૦િા વર્ડમાં જ ેકોઈ રસ્તાિા કામો કરવામાં આવેલ િે તે 

વર્ડ-૨૦૧૫-૧૬િા માગડ અિે મકાિ વવભાગિા 

એસ.ઓ.આર.થી ડાઉિ ભાિે કરાવવામાં આવેલ િે. જથેી 

એસ.ઓ.આર. કરતા વધારે રકમિંુ ચૂકવણં કરવાિી 

પહરવસ્થવત ઉદ્દભવતી િથી જથેી વધુ રકમિી ચૂકવણીિો પ્રશ્ન 

ઉપવસ્થત થતો િથી.  

 (૨) જો હા, તો એસ.ઓ.આર. થી વધારે ચુકવણં 

કરવાિા શાં કારણો િે, અિે 

 

 (૩) એસ.ઓ.આર. થી વધારે ચુકવણં કરવા બદલ 

જવાબદારો સામે શી કાયડવાહી કરવામાં આવી? 

 

--------- 

૨૨૮ 
મકહસાગર અને દાહોદ વજલ્લામાું તળાિો ઉંડા િરિા બાબત 

* ૩૨૪૫૨ શ્રી વજગે્નશિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

મહહસાગર અિે દાહોદ વજલ્ામાં કેટલા તળાવો ઉંડા કરવામાં 

આવયા, અિે 

  (૧) અિે (૨)  

વજલ્લો 

ઊંડા િરિામાું 

આિેલ 

તળાિોની સુંખ્યા 

ખચચ રૂ. લાખમાું 

મહીસાગર ૧૫૬ ૨૧૬.૭૦ 

દાહોદ ૪૬૧ ૬૪૫.૫૨ 
 

 (૨) તેિી પાિળ ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં કેટલો 

ખચડ કરવામાં આવયો? 

 

--------- 
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૨૨૯ 
સુરેન્ટરનગર અને મોરબી વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૭૨ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર સરેુન્રિગર અિે મોરબી વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૫૦ (પચાસ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) શૂન્ય 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 

પિડાયેલ 
ગૌમાુંસનો 

જથ્થો 
(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

સુરેન્રિગર 

મુળી ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ 

લીંમડી ૧૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૪ ૦૦ 

સાયલા ૦૦ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ચોટીલા ૦૦ ૦૦ ૦૮ ૦૦ ૦૦ 

થાિગઢ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

મોરબી 

મોરબી ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૫ ૦૧ 

વાકાિેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

માળીયા મી. ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ટંકારા ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

હળવદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

સુરેન્રિગર 

લખતર ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

મુળી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ચોટીલા ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ધ્રાંગધ્રા ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મોરબી 

મોરબી ૦૦ ૧૦ ૦૨ ૦૫ ૦૦ 

વાકાિેર ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૨ ૦૫ 

માળીયા મી. ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ટંકારા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

હળવદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 
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૨૩૦ 
પાટણ શહેર અને તાલુિામાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૨૨૯૫ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા ૨ વર્ડમાં 
પાટણ વજલ્ામાં પાટણ શહેર અિે તાલુકામાં આવેલ પોલીસ 
સ્ટેશિ વવસ્તારમાં કેટલી ચોરી, લંૂટ, વાહિ ચોરી અિે ઘરફોડ 
ચોરીિા ગુન્હાઓ િોંધાયા િે, 

  (૧)  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ 

શહેર/ 

તાલુિા 

પોલીસ 

સ્ટેશન 

ચોરી લુુંટ િાહન 

ચોરી 

ઘરફોડ 

ચોરી 

પાટણ શહેર પાટણ ૩૧ ૭ ૯૦ ૨૮ 

પાટણ તાલુકો 

(શહેર 

વસવાય) 

પાટણ તાલુકો ૧૪ ૦ ૪ ૩ 

બાલીસણા ૭ ૧ ૭ ૭ 

 

 (૨)  ઉક્ત પૈકી કેટલા ગુન્હામાં આરોપીઓ પકડાયા િે, 
અિે 

  (૨) ૯૮ 

 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ પાસેથી ચોરી, લંૂટ, વાહિ 
ચોરી તથા ઘરફોડ ચોરીિા કેટલા ગુન્હામાં માલ રીકવર કરી 
ફરીયાદીિે સોંપવામાં આવેલ િે? 

  (૩) ચોરી-૮, લંૂટ-૧, વાહિ ચોરી-૪૩ અિે ઘરફોડ 
ચોરી-૬ ગુન્હાઓમાં માલ રીકવર કરી ફરીયાદીિે સોંપવામાં 
આવેલ િે. 

--------- 

૨૩૧ 
િલસાડ વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૪૫૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
વલસાડ વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૨૩૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૫૨૦ એકમોિે  
  રૂ. ૨૪૨૮ લાખિી સહાય 

--------- 
૨૩૨ 

દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 
* ૩૧૩૪૪ શ્રીમવત ચુંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ દાહોદ અિે 
પંચમહાલ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજ ચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  
 

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

દાહોદ ૧૧૭.૮૮ 

પંચમહાલ ૨૦૬૧.૭૬ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 
 
 
 
 

  (૨)  
વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 
(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

દાહોદ ૩૨.૩૯ ૮૫.૪૯ 

પંચમહાલ ૨૯૯.૮૬ ૧૭૬૧.૯૦  
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 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 

હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 

તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તથા 
આર.આર.સી/ એલ.આર.સી ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ િે તેમજ 
એફ.આઈ.આર. કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૨૩૩ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૬૧ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવડ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખિીજ 
પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 
ફાળવણી અંગે કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં દેવભૂવમ 
દ્વારકા વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૧૧૧.૦૩ લાખ. 

--------- 

૨૩૪ 
સુરત વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૪૭૪ શ્રી હષચ સુંધિી (મજુરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
સુરત વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૪૧૩૫ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૩૦૫૮ એકમોિે  
  રૂ. ૨૫૮૦૯.૯૧ લાખિી સહાય. 

--------- 

૨૩૫ 
જૂનાગિ વજલ્લામાું ખનીજોના નમૂનાઓનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૨૩૫૦ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દવક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં ખિીજોિા િમૂિાઓિા પૃથ્થકરણ માટે રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કોઈ વયવસ્થા ઉભી કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ આવી વયવસ્થાઓ 
અંતગડત જૂિાગઢ વજલ્ાિા કુલ કેટલા િમૂિાઓિંુ પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવેલ િે ? 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ાં બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં ખિીજોિા િમૂિાઓિા પૃથ્થકરણિી વવગત િીચે 
મુજબ િે.  

પૃથ્થિરણનો સમયગાળો પૃથ્થિરણ થયેલ 
નમૂનાઓની સુંખ્યા 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩૯૨૭ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦ 

૪૧  

 
--------- 
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૨૩૬ 
જૂનાગિ અને મોરબી વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૯૭ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ જૂિાગઢ અિે 
મોરબી વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. કાયડરત િે, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.ની 
સુંખ્યા 

જુિાગઢ 

જુિાગઢ ૦૨ 

માંગરોળ ૦૧ 

વવસાવદર ૦૧ 

મોરબી 

મોરબી ૦૨ 

વાંકાિેર ૦૨ 

હળવદ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

જુિાગઢ-૧ ૦૫ 

જુિાગઢ-૨ ૧૧ 

શીલ ૨૯ 

વવસાવદર ૦૧ 

મોરબી ૦૭ 

રફાળેશ્ર્વર ૦૧ 

વાંકાિેર ૦૪ 

વઘાવસયા ૦૨ 

હળવદ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે  

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે. 
--------- 

૨૩૭ 
ગીર સોમનાથ અને અમરેલી વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૦૨ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ગીર સોમિાથ 
અિે અમરેલી વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 
કાયડરત િે, 

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.ની 

સુંખ્યા 

અમરેલી 

અમરેલી ૦૧ 

બાબરા ૦૨ 

લાઠી ૦૧ 

જાફરાબાદ ૦૧ 

ગીર- 
સોમિાથ 

વેરાવળ ૦૧ 

સુત્રપાડા ૦૧ 
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 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 

ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

અમરેલી ૦૨ 

બાબરા-૧ ૨૮ 

બાબરા-૨ ૦૦ 

દામિગર ૦૯ 

જાફરાબાદ ૦૦ 

વેરાવળ ૦૧ 

સુત્રપાડા ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે  

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 

થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 

અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 

રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૩૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ખનીજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૬૩ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામિગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખિીજ 

પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 

ફાળવણી અંગે કોઈ જોગવાઈ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં દેવભૂવમ 

દ્વારકા વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) રૂ. ૧૧૧.૦૩ લાખ. 

--------- 

૨૩૯ 
અમરેલી વજલ્લામાું િાયચરત ઔદ્યોવગિ એિમોની લીઝ 

* ૩૧૩૧૨ શ્રી અુંબરીષ ડેર (રાજુલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અમરેલી 
વજલ્ામાં તાલુકાવાર ઔદ્યોવગક એકમોિી ખિીજ લીઝો આવેલ 
િે તે હકીકત સાચી િે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત પૈકી ક્યા ઔદ્યોવગક એકમિી લીઝ 
ક્યા સ્થળે આવેલી િે, 

  (૨)  
ક્રમ ઔદ્યોવગિ એિમનુું 

નામ 
આપિામાું 

આિેલ 
લીઝોની 
સુંખ્યા 

સ્થળ 

તાલુિો ગામ 

૧ 
અલ્ટર ાટેક  વસમેન્ટ 
કંપિી લી. 

૩ 

રાજુલા અિે જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૯૫૩.૩૨.૫૩ હેક્ટર) 

કોવાયા, 
બાબરકોટ, વાંઢ, 

વારાહસ્વરૂપ, 
ભાકોદર 

જાફરાબાદ (વવસ્તાર 
૪૯.૮૪.૫૪ હેક્ટર) 

બાબરકોટ 

જાફરાબાદ (વવસ્તાર 
૧૪.૨૦.૪૫ હેક્ટર) 

બાબરકોટ 
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૨ 
િમડદા વસમેન્ટ 
કંપિી લી. 

૩ 

જાફરાબાદ (વવસ્તાર 
૫૬૫.૯૩.૯૮ હેક્ટર) 

બાબરકોટ 

જાફરાબાદ (વવસ્તાર 
૧૬૦.૨૪ હેક્ટર) 

વઢેરા, રોહહસા 

જાફરાબાદ (વવસ્તાર 
૧૦૦.૮૧.૦૦ હેક્ટર) 

જાફરાબાદ 

૩ 
હેડલબગડ વસમેન્ટ 
ઈવન્ડયા લી. 

૧ 
જાફરાબાદ (વવસ્તાર 

૮૯૧.૭૧.૮૫ હેક્ટર) 
વઢેરા, રોહહસા, 

બલાણા  
 (૩) તે પૈકી લીઝવાર ક્યા ઔદ્યોવગક એકમ દ્વારા કયા 
પ્રકારિંુ કેટલંુ ખિીજ ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં વર્ડવાર 
કાઢવામાં આવયંુ, અિે 

  (૩)  
ક્રમ ઔદ્યોવગિ 

એિમનુું 
નામ 

તાલુિો છેલ્લા બે િષચમાું િાિિામાું આિેલ ખવનજ 
(મે.ટન લાખમાું) 

૧ 
અલ્ટર ાટેક  
વસમેન્ટ 
કંપિી લી. 

રાજુલા અિે 
જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૯૫૩.૩૨.૫૩ 
હેક્ટર) 

ખનીજનુું 
નામ 

િષચ 

૨૦૧૯ ૨૦૨૦ 

લાઈમસ્ટોિ ૩૨.૩૭ ૨૬.૯૫ 

માલડ ૧૧.૬૮ ૯.૨૦ 

િુલ ૪૪.૦૫ ૩૬.૧૫ 

જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૪૯.૮૪.૫૪ 
હેક્ટર) 

લાઈમસ્ટોિ શૂન્ય શૂન્ય 

માલડ શૂન્ય શૂન્ય 

િુલ શૂન્ય શૂન્ય 

જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૧૪.૨૦.૪૫ 
હેક્ટર) 

લાઈમસ્ટોિ શૂન્ય શૂન્ય 

માલડ શૂન્ય શૂન્ય 

િુલ શૂન્ય શૂન્ય 

૨ 
િમડદા 
વસમેન્ટ 
કંપિી લી. 

જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૫૬૫.૯૩.૯૮ 
હેક્ટર) 

લાઈમસ્ટોિ ૧૧.૬૯ ૯.૨૦ 

માલડ ૩.૨૭ ૨.૮૬ 

િુલ ૧૪.૯૬ ૧૨.૦૬ 

જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 
૧૬૦.૨૪ 
હેક્ટર) 

લાઈમસ્ટોિ શૂન્ય શૂન્ય 

માલડ શૂન્ય શૂન્ય 

િુલ શૂન્ય શૂન્ય 

જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૧૦૦.૮૧.૦૦ 
હેક્ટર) 

લાઈમસ્ટોિ શૂન્ય શૂન્ય 

માલડ શૂન્ય શૂન્ય 

િુલ શૂન્ય શૂન્ય 

૩ 
હેડલબગડ 
વસમેન્ટ 
ઈવન્ડયા લી. 

જાફરાબાદ 
(વવસ્તાર 

૮૯૧.૭૧.૮૫ 
હેક્ટર) 

લાઈમસ્ટોિ શૂન્ય શૂન્ય 

માલડ શૂન્ય શૂન્ય 

િુલ શૂન્ય શૂન્ય 
 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ તે અન્વયે રાજ્ય સરકારિે વર્ડવાર 
રોયલ્ટીિી કેટલી આવક થઈ ? 

  (૪) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ અંવતત વર્ડવાર થયેલ 
આવકિી વવગત 

ક્રમ ઔદ્યોવગિ એિમનુું 
નામ 

િષચ રોયલ્ટીની આિિ 
(રૂ.લાખમાું) 

૧ 
અલ્ટર ાટેક  વસમેન્ટ 
કંપિી લી. 

૨૦૧૯ ૩૩૧૧.૨૯ 

૨૦૨૦ ૨૭૯૧.૦૩ 

૨ 
િમડદા વસમેન્ટ 

કંપિી લી. 

૨૦૧૯ ૧૧૩૨.૬૫ 

૨૦૨૦ ૯૩૦.૭૩ 

૩ 
હેડલબગડ વસમેન્ટ 
ઈવન્ડયા લી. 

૨૦૧૯ શૂન્ય 

૨૦૨૦ શૂન્ય 

િુલ  ૮૧૬૫.૭૦  
--------- 

૨૪૦ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૦૦ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમિાથ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ગીર સોમિાથ અિે દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્ામાં 
તાલુકાવાર, કેટલંુ ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૮૫ (પંચાસી) 
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 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 

આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 

કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 
 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) શૂન્ય. 

પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો જથ્થો  

(કિલોગ્રામ) 
પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

ગીર સોમિાથ 

વેરાવળ સીટી ૧૦૭૫ ૦૪ ૦૦ ૧૨ ૦૦ 
વેરાવળ તાલકુો ૧૨૦ ૦૦ ૦૧ ૧૨ ૦૦ 
સોમિાથ મરીિ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
તાલાલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સુત્રાપાડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
કોડીિાર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ઉિા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગીર ગઢડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેવભૂવમ દ્વારકા 

ખંભાવળયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ભાણવડ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
કલ્યાણપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
રારકા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ગીર સોમિાથ 

વેરાવળ સીટી ૭૭૫ ૦૭ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
વેરાવળ તાલકુો ૨૩૪ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 
સોમિાથ મરીિ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
તાલાલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
સુત્રાપાડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
કોડીિાર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ઉિા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ગીર ગઢડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેવભૂવમ દ્વારકા 

ખંભાવળયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
ભાણવડ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
કલ્યાણપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
રારકા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૨૪૧ 
સુરત અને ભરૂચ વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૩૬૩ શ્રી આનુંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર સુરત અિે ભરૂચ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી દારૂ, 
દેશી દારૂ, વબયર અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો કેટલો 
જથ્થો પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 

ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા ધરપિડ િરિામાું 

આિી  
ધરપિડ િરિાની  બાિી  

સુરત શહેર ૨૩૧૬૬ ૧૭૧ 

સુરત ગ્રામ્ય  ૧૨૮૩૬ ૨૦૭ 

ભરૂચ ૨૧૭૨૩ ૦૨  
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 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 

આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 

વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓિા કોલ 
ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂ 

(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  

(લીટર) 

વબયરની કિું મત 

(રૂવપયા)  
વબયર (બોટલ) 

સુરત શહેર ૨,૨૬,૫૧,૯૫૫/- ૧૯૮૦૧૫ ૧૮,૪૧,૨૨૦/- ૯૨૦૬૧ ૧૧,૦૧,૬૧૨/- ૯૫૨૪ 

સુરત ગ્રામ્ય  ૫,૩૧,૫૧,૮૭૬/- ૪૨૪૦૯૬ ૪,૩૪,૬૪૦/- ૨૧૭૩૨ ૩૪,૮૪,૭૪૮/- ૩૫૭૯૮ 

ભરૂચ ૧,૯૧,૫૩,૩૦૭/- ૧૨૬૮૯૬ ૭,૯૮,૭૦૦/- ૩૯૯૩૫ ૧૭,૧૯,૨૦૦/- ૧૭૧૯૨ 

નશીલા પદાથો 

વજલ્લા 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
ચરસની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ચરસ  

(કિ.ગ્રામ) 

પોસડોડા/ 
પાિડરની 

કિુંમત 
(રૂવપયા) 

પોસડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 

મેથા ફેટમને્ટટની 
કિુંમત (રૂવપયા) 

મેથા 
ફેટમેન્ટટ 
(ગ્રામ) 

એમ.ડી.ની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

એમ.ડી. 
(ગ્રામ) 

સુરત શહેર ૩૨,૧૬,૧૮૮/- ૫૫૭.૫૦૦ ૬૦,૧૦૦/- ૦.૬૦૧ ૦૦ ૦૦ ૧૪,૯૩,૮૫૦/- ૨૯૮.૭૭ ૧૬,૬૬,૮૦૦/- ૩૩૨.૦૭૩ 

સુરત ગ્રામ્ય  ૧,૨૪,૫૧,૫૨૮/- ૧૩૫૧.૧૬૮ ૦૦ ૦૦ ૮,૭૩૦/- ૦.૮૭૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ભરૂચ ૭૨,૯૬૦/- ૧૧.૬૫૮ ૭,૩૯,૧૦૦/- ૭.૩૯૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂ 

(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  

(લીટર) 

વબયરની કિું મત  

(રૂવપયા)  
વબયર (બોટલ) 

સુરત શહેર ૧,૪૪,૮૬,૬૭૦/- ૧૦૪૦૦૩ ૧૭,૦૧,૭૦૦/- ૮૫૦૮૫ ૫,૫૨,૧૨૦/- ૬૩૭૪ 

સુરત ગ્રામ્ય  ૩,૦૬,૨૯,૧૩૨/- ૨૫૮૦૬૧ ૪,૬૯,૫૬૦/- ૨૩૪૭૮ ૩૦,૦૭,૮૩૦/- ૨૮૯૦૧ 

ભરૂચ ૨,૦૭,૮૬,૬૦૩/- ૧૨૬૧૯૮ ૯,૧૧,૪૦૦/- ૪૫૫૭૦ ૧૦,૧૬,૫૦૦/- ૧૦૧૬૫ 

નશીલા પદાથો 

વજલ્લા 
અફીણની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
અકફણ 

(કિ.ગ્રા.) 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
ચરસની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ચરસ  

(કિ.ગ્રામ) 
એમ.ડી.ની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
એમ.ડી. 
(ગ્રામ) 

માદિ 
પદાથચની 

ગોળીની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

માદિ 

પદાથચની 
ગોળી  

સુરત શહેર ૫,૭૩,૭૦૦/- ૪.૮૯૧ ૮૨,૦૩,૧૨૦/- ૯૮૪.૧૭૧ ૮,૪૧,૨૦૦/- ૬.૫૨૪ ૧,૪૨,૯૦,૫૦૦/- ૧.૫૨૧.૧૯૦ ૦૦ ૦૦ 

સુરત ગ્રામ્ય  ૧,૨૧,૦૦૦/- ૧.૨૧૦ ૮૦,૯૬,૨૧૪/- ૮૬૦.૫૯૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ભરૂચ ૦૦ ૦૦ ૩,૯૭,૬૫૪/- ૫૮.૨૭૩ ૯૩,૩૦૦/- ૦.૬૭૨ ૪,૩૪,૦૦૦/- ૦.૪૩.૪૦ ૩,૬૩૦/- ૧.૦૫૫ 

--------- 

૨૪૨ 
િડોદરા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું પિડાયેલ િેફી રવ્યો  

* ૩૧૩૫૪ શ્રી જશપાલવસુંહ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર વડોદરા અિે િોટાઉદેપુર વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 

કેટલો જથ્થો પકડાયો, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા ધરપિડ િરિામાું આિી  ધરપિડ િરિાની  બાિી  

વડોદરા શહેર ૯૧૦૬ ૭૯ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૩૨૦૦ ૧૭૧ 

િોટાઉદેપુર ૬૩૧૪ ૧૬૮  
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 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 

આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 

વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓિા કોલ 
ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

વબયર (બોટલ) 

વડોદરા શહેર ૨૧૪૯૫૭૨૧ ૭૪૨૧૮ ૪૨૪૦૫૦ ૨૧૧૯૮ ૮૧૦૬૪૭ ૭૮૮૦ 

વડોદરા ગ્રામ્ય  ૪,૦૬,૧૨,૨૬૧/- ૧૫૪૮૪૫ ૩,૪૯,૫૮૦/- ૧૭૪૭૯ ૨૯,૬૧,૪૧૨/- ૨૫૨૦૧ 

િોટાઉદેપુર ૧,૪૦,૨૮,૭૫૫/- ૭૨૭૯૫ ૨,૬૫,૯૮૦/- ૧૩૨૯૯ ૯૫,૫૨,૦૭૨/- ૪૯૩૫૬ 

નશીલા પદાથો 

વજલ્લા 
અફીણની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
અફીણ 

(કિ.ગ્રા.) 
ગાુંજાની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ગાુંજો 

(કિ.ગ્રા.) 
ચરસની કિુંમત  

(રૂવપયા) 
ચરસ  

(કિ.ગ્રામ ) 

પોસડોડા / 
પાિડરની 

કિુંમત 
(રૂવપયા) 

પોસડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 

હેરોઇનની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

હેરોઇન 
(ગ્રામ.મીલી) 

મેથા ફેટામેન્ટટની 
કિુંમત (રૂવપયા)  

મેથા 
ફેટામેન્ટટ 
(ગ્રામ) 

વડોદરા 
શહેર 

૧,૫૦,૫૯૪/- ૨.૬૮૩ ૧,૮૮,૨૮૯/- ૨૫.૧૭૯ ૨,૧૪,૦૦૦/- ૧.૦૭૦ ૦૦૦ ૦૦ ૩૪,૦૦૦/- ૩.૪૦ ૫,૭૦,૦૦૦/- ૦.૦૯૫ 

વડોદરા 
ગ્રામ્ય  

૯,૨૦૦/- ૦.૪૬૦ ૨૨,૬૭૨/- ૩.૪૩૬ ૦૦ ૦૦ ૪૭,૨૪૩/- ૧૮.૮૯૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૦ ૧,૧૭,૭૭૪/- ૩૮.૮૩૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ  
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત  
(રૂવપયા)  

વબયર (બોટલ) 

વડોદરા શહેર ૧૬૫૬૪૬૮૩ ૬૬૭૨૦ ૧૬૩૧૨૩૦ ૧૦૦૭૦૯ ૧૧૧૨૦૧૫ ૧૧૩૧૪ 

વડોદરા ગ્રામ્ય  ૨,૭૧,૧૫,૨૧૬/- ૧૧૮૭૧૪ ૪,૫૦,૨૪૦/- ૨૨૫૧૨ ૩૮,૫૭,૨૧૦/- ૩૬૪૭૯ 

િોટાઉદેપુર ૨,૬૨,૧૬,૨૦૫/- ૭૮૭૧૬ ૨,૬૫,૪૮૦/- ૧૩૨૭૪ ૪૮,૬૩,૮૨૫/- ૩૮૮૪૬ 

નશીલા પદાથો 

વજલ્લા 
અફીણની 

કિુંમત 
(રૂવપયા) 

અકફણ 
(કિ.ગ્રા. 
મીલી) 

ગાુંજાની કિુંમત  
(રૂવપયા) 

ગાુંજો 
(કિ.ગ્રા.) 

ચરસની 
કિુંમત  

(રૂવપયા) 

ચરસ  
(કિ.ગ્રામ 

મીલી) 

મેથા ફેટામેન્ટટની  
કિુંમત (રૂવપયા) 

મેથા 
ફેટામેન્ટટ 

(મી.લી.) 

બેઝીિ આલ્િ 
લોઇડ 

સબસ્ટન્ટસની 
કિુંમત 

(રૂવપયા) 

બેઝીિ 
આલ્િ 
લોઇડ 

સબસ્ટન્ટસ 

(કિ.ગ્રામ) 

ઓપીયમ 
આલ્િાલાઇઝ 

ની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

ઓપીયમ 
આલ્િાલાઇઝ 
(ગ્રા.મીલી) 

વડોદરા 
શહેર 

૦૦ ૦૦ ૪૯,૫૬૮/- ૪.૭૦૧.૧૯ ૨૨,૬૦૦/- ૦.૧૧૩ ૪,૭૦,૦૦૦/- ૦.૪૭૦ ૦૦ ૦૦ ૧,૧૬૦/- ૨,૦૩૨ 

વડોદરા 
ગ્રામ્ય  

૧,૩૪૦/- ૦.૧૩.૪૦ ૫,૨૨,૯૪૮/- ૮૭.૧૫૮ ૨,૬૬૫/- ૦.૧૭.૭૭ ૦૦ ૦૦ ૪૫,૬૦૦/- ૧૭.૨૮૦ ૦૦ ૦૦ 

િોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૦ ૧,૩૮,૨૬૦/- ૧૩.૮૨૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૨૪૩ 
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૩૬૦ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જબંુસર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ભરૂચ અિે િમડદા વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ ગૌમાંસ 
અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૮૦ (એંસી) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરૂધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે.  

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે ? 

  (૪) ૦૨ (બે) 
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પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ પિડાયેલ 
ગૌમાુંસનો 

જથ્થો 
(કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

ભરૂચ ભરૂચ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૧૧ ૦૧ 

જબંુસર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

આમોદ ૧૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૯ ૦૦ 

વાગરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અંકલેશ્ર્વર ૧૫૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

હાંસોટ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વાલીયા ૦૦ ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

ઝઘડીયા ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૦ 

િેત્રંગ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િમડદા - ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ભરૂચ ભરૂચ ૧૭૦ ૧૩ ૦૪ ૨૨ ૦૦ 

જબંુસર ૪૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૬ ૦૦ 

આમોદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વાગરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અંકલેશ્ર્વર ૪૩૫ ૧૧ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

હાંસોટ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વાલીયા ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઝઘડીયા ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

િેત્રંગ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િમડદા દેડીયાપાડા ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૬ ૦૧ 

--------- 

૨૪૪ 
અમદાિાદ શહેરમાું અને વજલ્લામાું માઇક્રો સ્મોલ & મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઇઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ  

* ૩૧૪૫૭ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે 
વર્ડમાં અમદાવાદ શહેરમાં અિે વજલ્ામાં એમ.એસ.એમ.ઇ. 
(માઇક્રો, સ્મોલ & મીડીયમ એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિે વયાજ 
સહાય યોજિા હેઠળ કેટલા એકમોિી અરજીઓ મળી, 
 
 

  (૧)  

િષચ ૨૦૧૯ િષચ ૨૦૨૦ 

અમદાિાદ 
શહેર 

અમદાિાદ 
વજલ્લા 

અમદાિાદ 
શહેર 

અમદાિાદ 
વજલ્લા 

૧૫૪૮ ૨૧૮૭ ૧૧૮૮ ૧૭૪૨ 
 

 (૨) કેટલા એકમોિી વર્ડવાર અરજીઓ મંજૂર કરવામાં 
આવી, અિે 
 
 
 
 

  (૨)  

િષચ ૨૦૧૯ િષચ ૨૦૨૦ 

અમદાિાદ 
શહેર 

અમદાિાદ 
વજલ્લા 

અમદાિાદ 
શહેર 

અમદાિાદ 
વજલ્લા 

૧૩૬૮ ૧૮૯૬ ૯૭૪ ૧૪૧૭  
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 (૩) કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય ચૂકવવામાં આવી?   (૩)  

િષચ ૨૦૧૯ 

એિમો  ચૂિિેલ 
સહાય 

(રૂ.લાખમાું) 

એિમો  ચૂિિેલ 
સહાય 

(રૂ.લાખમાું) 

૨૧૪૦ ૩૪૬૨.૦૦ ૨૮૩૧ ૪૫૮૦.૦૦ 

િષચ ૨૦૨૦ 

એિમો  ચૂિિેલ 
સહાય 

(રૂ.લાખમાું) 

એિમો  ચૂિિેલ 
સહાય 

(રૂ.લાખમાું) 

૨૭૭૬ ૮૦૯૦.૦૦ ૪૭૭૪ ૧૧૦૦૧.૦૦  
--------- 

૨૪૫ 
ગાુંધીનગર અને અમરેલી વજલ્લા/શહેરમાું ગુન્ટહાકહત િૃત્યો  

* ૩૧૨૫૪ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ગાંધીિગર અિે અમરેલી વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, 
ધાડ, ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ 
ચોરી, રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમુત્યુ, ખૂિિી 
કોવશશિા કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨)  
વજલ્લા / શહેર તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯  

થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦  
થી  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

ગાંધીિગર 

વજલ્ો 

૧૨૭૦ ૧૧૦૨ 

ગાંધીિગર 

શહેર 

૨૨૫ ૨૦૯ 

અમરેલી વજલ્ો ૧૦૦૯ ૧૧૩૬ 

અમરેલી શહેર ૮૮ ૮૭  
 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 

કરવામાં આવી અિે કેટલાિી  ધરપકડ કરવાિી બાકી િે?  

  (૩)  
વજલ્લા / શહેર ધરપિડ િરેલ ઇસમોની 

સુંખ્યા 

ધરપિડ િરિાના 

બાિી ઇસમોની 
સુંખ્યા 

ગાંધીિગર વજલ્ો ૧૧૬૬ ૨૧ 

ગાંધીિગર શહેર ૨૭૩ ૧ 

અમરેલી વજલ્ો ૧૬૮૭ ૪૩ 

અમરેલી શહેર ૧૩૧ ૪  

પત્રિ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 
વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 
રાયોટીંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશષ 

ગાંધીિગર 

વજલ્ો 

૨૮ ૧૭ ૦ ૧૭૩ ૬ ૬૦ ૨૦૯ ૬૫ ૨૬ ૨૯૫ ૫૦૪ ૧૮ 

ગાંધીિગર 

શહેર 

૮ ૦ ૧ ૧૨૫ ૨ ૧૩ ૧૯ ૨૮ ૧ ૪૭ ૬૬ ૧ 

અમરેલી વજલ્ો ૧૫ ૧૩ ૭ ૧૭ ૨૮ ૫૭ ૧૪૪ ૬૪ ૨૬ ૨૦૨ ૩૪૬ ૨૮ 

અમરેલી શહેર ૧ ૨ ૦ ૨૦ ૪ ૭ ૧૬ ૫ ૩ ૧૩ ૨૯ ૧ 
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તા. ૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 
વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 
રાયોટીંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 
અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશષ 

ગાંધીિગર 

વજલ્ો 

૮ ૨૧ ૦ ૨૦૩ ૧૪ ૬૦ ૧૯૯ ૭૨ ૧૬ ૨૩૦ ૪૨૯ ૨૦ 

ગાંધીિગર 

શહેર 

૨ ૧ ૦ ૬૬ ૨ ૧૨ ૧૮ ૨૩ ૨ ૫૨ ૭૦ ૩ 

અમરેલી 

વજલ્ો 

૯ ૧૫ ૩ ૧૬૯ ૨૭ ૬૭ ૧૯૭ ૨૫ ૧૨ ૨૧૧ ૪૦૮ ૩૨ 

અમરેલી 

શહેર 

૩ ૨ ૦ ૧૪ ૩ ૫ ૧૧ ૪ ૧ ૧૯ ૩૦ ૧ 

--------- 

૨૪૬ 
સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું ખવનજ પકરિહનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટટ 

* ૩૨૩૪૪ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાંગધ્રા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં ખવિજ 

પહરવહિથી અસરગ્રસ્ત થયેલ માગોિી જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ 

ફાળવણી અંગે કોઇ જોગવાઇ કરેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો, હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

સુરેિરિગર વજલ્ામાં કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ 

િે? 

  (૨) રૂ. ૨૦૭.૮૦ લાખ. 

--------- 

૨૪૭ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૪૫ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અરવલ્ી અિે 

સાબરકાંઠા વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજ ચોરીિા કરવામાં 

આવેલ કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

અરવલ્ી ૪૬.૩૫ 

સાબરકાંઠા ૮૯૩.૨૧ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 

વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 

દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

અરવલ્ી ૪૬.૩૫ શૂન્ય  

સાબરકાંઠા ૨૧૧.૦૫ ૬૮૨.૧૬  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 

હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 

આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 

તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 

પોલીસ ફહરયાદ દાખલ કરેલ િે તેમજ એલ.આર.સી./ 

આર.આર.સી. ઇશ્યુ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 
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૨૪૮ 
જૂનાગિ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૯૪ શ્રી હષચદિુમાર રીબડીયા (વવસાવદર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ જૂિાગઢ અિે 

પોરબંદર વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 

કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

જૂિાગઢ ૨૨૧૩.૦૯ 

પોરબંદર ૪૬૩૦૨.૧૭ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 

વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 

દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

જૂિાગઢ ૬૭૪.૨૯ ૧૫૩૮.૮૦ 

પોરબંદર ૪૪૮૯૩.૬૩ ૧૪૦૮.૫૪  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 

હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 

આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 

તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 

પોલીસ ફહરયાદ દાખલ કરેલ િે.  

--------- 

૨૪૯ 
પાલનપુર શહેર અને તાલુિામાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૨૨૯૨ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલિપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા ૨ 

વર્ડમાં બિાસકાંઠા વજલ્ામાં પાલિપુર શહેર અિે તાલુકામાં 

આવેલ પોલીસ સ્ટેશિ વવસ્તારમાં કેટલી ચોરી, લંૂટ, વાહિ 

ચોરી અિે ઘરફોડ ચોરીિા ગુન્હાઓ િોંધાયા િે, 

  (૧)  

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ થી તા. ૩૦-૧૨-૨૦૨૦ 

શહેર/તાલિુા પોલીસ 

સ્ટેશન 

ચોરી લુુંટ િાહન 

ચોરી 

ઘરફોડ 

ચોરી 

પાલિપુર 

શહેર 

પાલિપુર 

શહેર પૂવડ 

૫૪ ૭ ૩૮ ૧૯ 

પાલિપુર 

શહેર 

પવશ્ર્વમ 

૭૦ ૩ ૬૦ ૧૯ 

પાલિપુર 

તાલુકો (શહેર 

વસવાય) 

પાલિપુર 

તાલુકો 

૩૧ ૯ ૧૯ ૧૧ 

ગઢ ૯ ૨ ૧ ૫ 
 

 (૨) ઉક્ત પૈકી કેટલા ગુન્હામાં આરોપીઓ પકડાયા 

િે, અિે 

  (૨) ૧૩૩ 

 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ પાસેથી ચોરી, લંૂટ, વાહિ 

ચોરી તથા ઘરફોડ ચોરીિા કેટલા ગુન્હામાં માલ રીકવર કરી 

ફહરયાદીિે સોંપવામાં આવેલ િે? 

  (૩) ચોરી-૨૯, લંૂટ-૧૧, વાહિ ચોરી-૨૨ અિે ઘરફોડ 

ચોરી-૯ ગુન્હાઓમાં માલ રીકવર કરી ફહરયાદીિે સોંપવામાં 

આવેલ િે. 

--------- 
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૨૫૦ 
તારાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાું મુંજુર મહેિમ 

* ૩૧૩૨૭ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ આણંદ 
વજલ્ાિા તારાપુર તાલુકામાં પોલીસ સ્ટેશિવાર, સંવગડવાર 
મંજૂર મહેકમ કેટલંુ િે, 

  (૧), (૨) અિે (૩) સામેલ પત્રક મુજબ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી પોલીસ સ્ટેશિવાર, 
સંવગડવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી અિે કેટલી ભરાયેલી િે, 

 

 (૩) તારાપુર તાલુકાિી વસ્તીિે ધ્યાિે લઇ સંવગડવાર 
કેટલા વધારાિા સ્ટાફિી જરૂહરયાત િે, અિે 

 

 (૪) ઉક્ત વધારાિા સ્ટાફિે ક્યાં સુધીમાં મંજૂરી 
આપવામાં આવશે? 

  (૪) જગ્યાઓ મંજુર કરવી અિે ભરવી તે સતત ચાલતી 
વહહવટી પ્રક્રીયા િે. આથી, આ જગ્યાઓ મંજુર કરવા બાબતે 
ચોક્કસ સમય-મયાડદા વિયત કરી શકાય િહહ. 

 

ક્રમ તાલુિાનુું 
નામ 

પોલીસ 
સ્ટેશનનુું 

નામ 

સુંિગચ  મુંજુર  ભરાયેલ  ખાલી તારાપુર તાલુિાની 
િસ્તીને ધ્યાને 
લઇ સુંિગચિાર 
િેટલા િધારાના 

સ્ટાફની જરૂરીયાત 
છે. 

૧ 

તારાપુર તારાપુર 

વબિ હવથયારી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ૧ ૧ ૦ ૦ 

૨ વબિ હવથયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર  ૧ ૧ ૦ ૦ 

૩ વબિ હવથયારી આવસસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ૪ ૪ ૦ ૬ 

૪ હવથયારી આવસસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેક્ટર  ૦ ૦ ૦ ૨ 

૫ વબિ હવથયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ ૭ ૭ ૦ ૫ 

૬ હવથયારી હેડ કોન્સ્ટેબલ ૧ ૧ ૦ ૨ 

૭ વબિ હવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૧૩ ૧૦ ૩ ૧૦ 

૮ હવથયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ૩ ૨ ૧ ૫ 

૯ ડર ાઇવર ૨ ૨ ૦ ૦ 

--------- 

૨૫૧ 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૩૪૨ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર દાહોદ અિે િોટાઉદેપુર વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 
દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરિામાું  
આિી 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી  

દાહોદ ૭૫૫૧ ૧૫૩ 

િોટાઉદેપુર ૬૩૧૯ ૧૬૮  
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 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 

આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 

વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓિા કોલ 
ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. સી.આર.પી.સી. 
મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

અકફણની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

અકફણ 
(કિ.ગ્રા.) 

ગાુંજાની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો 
(કિ.ગ્રા.) 

દાહોદ ૩,૮૭,૭૮,૩૬૪/- ૨૮૬૨૦૪ ૧,૧૫,૦૮૦/- ૫૭૫૪ ૫,૩૪,૧૩૬/- ૬૩૪૪ ૦૦ ૦૦ ૭,૫૬૦/- ૦.૭૫૬ 

િોટાઉદેપુર ૧,૪૦,૨૮,૭૫૫/- ૭૨૭૯૫ ૨,૬૫,૯૮૦/- ૧૩૨૯૯ ૯૫,૫૨,૦૭૨/- ૪૯૩૫૬ ૦૦ ૦૦ ૧,૧૭,૭૭૪/- ૩૮.૮૩૬ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

વબયરની કિુંમત 
(રૂવપયા)  

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

અકફણની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

અકફણ 
(કિ.ગ્રા.) 

ગાુંજાની કિુંમત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો 
(કિ.ગ્રા.) 

દાહોદ ૨,૫૨,૫૩,૧૫૦/- ૨૧૮૫૮૫ ૧,૨૮,૧૪૦/- ૬૪૦૭ ૬૮,૪૬,૧૩૦/- ૪૫૮૭૩ ૨૪,૪૫,૩૦૦/- ૨૪.૪૫૩ ૬૫,૭૮૦/- ૬.૫૭૮ 

િોટાઉદેપુર ૨,૬૨,૧૬,૨૦૫/- ૭૮૭૧૬ ૨,૬૫,૪૮૦- ૧૩૨૭૪ ૪૮,૬૩,૮૨૫/- ૩૮૮૪૬ ૦૦ ૦૦ ૧,૩૮,૨૬૦/- ૧૩.૮૨૬ 

--------- 

૨૫૨ 
આણુંદ વજલ્લામાું નહેરોની સફાઈિામ માટે થયેલ ખચચ 

* ૩૧૩૧૮ શ્રી રાજને્ટરવસુંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (જળસંપવિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર આણંદ વજલ્ાિા બોરસદ તાલુકામાં વસંચાઈ માટેિી કઈ 
િહેરોમાં િહેરોવાર સફાઈકામ, રીપેરીંગ કામ માટે કેટલો ખચડ 
કરવામાં આવયો, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ  

 (૨) ઉક્ત કામગીરી કઈ એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવેલ 
િે, અિે 

  (૨) અિે (૩)  પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે અન્વયે કઈ એજન્સીિે કેટલી રકમ ચુકવવામાં 
આવેલ િે? 

 

પત્રિ-૧ 

િષચ નહેરનુું નામ સાફ સફાઈ િામ 
(િી.મી.માું) 

રીપેરીંગ િામ 
(િી.મી.માું) 

થયેલ ખચચ રૂ. લાખમાું 

૨૦૧૯ બોરસદ વવશાખા ૧૭.૫૩ - ૧૦.૦૦ 

ઝારોલા વવશાખા અિે 
તેિી સીસ્ટમ 

૧૫.૨૫ - 

૨૦૨૦ બોરસદ બ્રાન્ચ ૭.૨૩ - ૯.૪૯ 

 અલારસા વવશાખા ૧૧.૬૫ - ૪.૭૯ 

 દહેવાણ વવશાખા ૩.૬૨ - ૧૦.૧૫ 

 વવરસદ માઈિોર ૮.૬૧ - ૩.૧૨ 

 રાસ વવશાખા ૩.૪૦ - ૨.૪૨ 

 િુલ ૬૭.૨૯ - ૩૯.૯૭ 

પત્રિ-૨ 

િષચ નહેરનુું નામ િામગીરી િરિામાું આિેલ  
એજન્ટસીનુું નામ 

એજન્ટસીને ચૂિિિામાું 
આિેલ રિમ રૂ.લાખમાું 

૨૦૧૯ બોરસદ વવશાખા ડોટ્સ ઈિોવેશિ, અમદાવાદ ૧૦.૦૦ 

ઝારોલા વવશાખા  
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િષચ નહેરનુું નામ િામગીરી િરિામાું આિેલ  
એજન્ટસીનુું નામ 

એજન્ટસીને ચૂિિિામાું 
આિેલ રિમ રૂ.લાખમાું 

૨૦૨૦ બોરસદ બ્રાન્ચ શ્રી કે. આર સવાિી એંજીિીયર એન્ડ 
કોંટર ાક્ટર, ગાંધીિગર 

૯.૪૯ 

અલારસા વવશાખા વમહીર હર્ડદભાઈ પારેખ, વડોદરા ૪.૭૯ 

દહેવાણ વવશાખા ખેતાિ ઈંફોટેક કાલોલ, ગાંધીિગર ૧૦.૧૫ 

વવરસદ માઈિોર પ્રકાશીિી બી. ટેઈલર, વડોદરા ૩.૧૨ 

રાસ વવશાખા મીહીર હર્ડદભાઈ પારેખ, વડોદરા ૨.૪૨ 

 િુલ ચૂિિિામાું આિેલ રિમ ૩૯.૯૭ 

--------- 

૨૫૩ 
ખેડા અને નિસારી વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૩૩૩ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર ખેડા અિે િવસારી વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ ચોરી, 
રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી કોવશશિા 
કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 

કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨  

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩ 
 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ આિવસ્મિ 
મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 
િોવશશ 

ખેડા વજલ્ો ૯ ૨૫ ૨ ૮૪ ૧૩ ૮૯ ૭૨ ૪૧ ૨૫ ૨૭૮ ૩૫૦ ૮ 

િડીયાદ શહેર ૫ ૨ ૧ ૪૧ ૪ ૧૩ ૧૮ ૧૩ ૧ ૬૫ ૮૩ ૧ 

િવસારી વજલ્ો ૨ ૧૦ ૩ ૯૩ ૧૫ ૨૦ ૧૮૦ ૬૦ ૫ ૨૯૨ ૪૭૨ ૬ 

િવસારી શહેર ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૨ ૬ ૧૩ ૧૩ ૦ ૩૦ ૪૩ ૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 
િોવશશ 

ખેડા વજલ્ો ૧૦ ૨૧ ૬ ૭૧ ૧૬ ૭૩ ૬૬ ૩૧ ૪૫ ૧૧૬ ૧૮૨ ૧૧ 

િડીયાદ શહેર ૩ ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૧૫ ૨૧ ૬ ૮ ૪૭ ૬૮ ૧ 

િવસારી વજલ્ો ૪ ૧૭ ૦ ૫૧ ૨૨ ૧૧ ૧૯૬ ૩૫ ૧૧ ૨૭૬ ૪૭૨ ૬ 

િવસારી શહેર ૨ ૦ ૦ ૧૫ ૫ ૪ ૧૨ ૯ ૨ ૨૩ ૩૫ ૧ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા/શહેરનુું 
નામ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

ખેડા વજલ્ો ૯૨૭ ૫૯૧ 

િડીયાદ શહેર ૨૨૧ ૧૭૮ 

િવસારી વજલ્ો ૧૦૬૨ ૧૦૧૦ 

િવસારી શહેર ૧૨૦ ૧૦૩ 
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પત્રિ-૩ 

વજલ્લા/શહેરનુું નામ ધરપિડ િરેલ ઈસમોની સુંખ્યા ધરપિડ િરિાના બાિી 
ઈસમોની સુંખ્યા 

ખેડા વજલ્ો ૧૪૧૨ ૧૩ 

િડીયાદ શહેર ૨૧૪ ૦૩ 

િવસારી વજલ્ો ૫૧૧ ૨૯ 

િવસારી શહેર ૧૧૬ ૦૩ 

--------- 

૨૫૪ 
છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાું વિિાસશીલ તાલુિાને ગ્રાન્ટટ 

* ૩૧૩૪૮ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (િોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આયોજિ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
િોટા ઉદેપુર વજલ્ામાં તાલુકાવાર વવકાસશીલ તાલુકા ગ્રાન્ટ 
કેટલી ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે 
િાણાંકીય વર્ડમાં િોટા ઉદેપુર વજલ્ામાં વવકાસશીલ તાલુકા 
યોજિા હેઠળ તાલુકાવાર ફાળવેલ ગ્રાન્ટિી વવગતો િીચે મુજબ 
િે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ િષચ ફાળિિામાું આિેલ ગ્રાન્ટટ  
(જોગિાઈ  રૂ.લાખમાું) 

૧ કવાંટ 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૦.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૦.૦૦ 

૨ જતેપુર-તાવી 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૦.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૦.૦૦ 

૩ િસવાડી 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૦.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૦.૦૦ 

૪ બોડેલી 
૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૦.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૨૦૦.૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્ડવાર કેટલી રકમિા કેટલા કામો હાથ 
ધરવામાં આવયા, અિે 

  (૨) તા.૦૧-૦૨-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે 
િાણાંકીય વર્ડમાં વવકાસશીલ તાલુકા યોજિા હેઠળ હાથ 
ધરવામાં આવેલ કામો અિે રકમિી વવગતો િીચે મુજબ િે. 

િષચ હાથ ધરિામાું 
આિેલ િામોની 

સુંખ્યા 

હાથ ધરિામાું આિેલ 
િામોની રિમ  
(રૂ. લાખમાું) 

૨૦૧૯-૨૦ ૬૧ ૭૮૦.૦૦ 

૨૦૨૦-૨૧ ૭૦ ૬૨૫.૦૦  
 (૩) તે પૈકી કેટલા કામો પાિળ કેટલી રકમિો ખચડ 
થયો અિે કેટલા કામો બાકી િે? 

  (૩) તે પૈકી ૧૧૪ કામો પૂણડ થયા જ ેસામે રૂ.૧૨૦૨.૧૦ 
લાખિો ખચડ થયો અિે બાકીિા ૧૭ કામો પુણડ થવાિા બાકી 
(પ્રગવત હેઠળ) િે. 

--------- 

૨૫૫ 
અમદાિાદ શહેર/વજલ્લા તથા િચ્છ વજલ્લામાુંથી પિડાયેલ નશીલા પદાથોનો જથ્થો 

* ૩૧૨૬૩ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દહરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ શહેર/વજલ્ા તથા કછિ વજલ્ામાંથી કયા 
પ્રકારિા િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો કેટલો જથ્થો 
પકડાયો. 

  (૧) પત્રક મુજબ 
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 (૨) ઉક્ત પકડાયેલ જથ્થા અન્વયે ઉક્ત 

શહેર/વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવામાં આવી અિે 
કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

શહેર/વજલ્લો ધરપિડ િરિામાું 
આિી 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી 

અમદાવાદ શહેર ૧૧૬ ૩૦ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૨૯ ૭ 

કછિ પુવડ ૨૩ ૦ 

કછિ પવિમ ૪૯ ૨  
 (૩) પકડાયેલ ઈસમો સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી?  

  (૩) ગુિો દાખલ કરીિે કાિૂિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ 
િે. 

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

   અમદાિાદ શહેર અમદાિાદ ગ્રામ્ય િચ્છ-પુિચ િચ્છ-પવિમ 

અફીણ  (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૫૨,૧૭૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૧ વકલો ૭૩૯ ગ્રામ ૦ ૦ ૦ 

ગાંજો (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧,૭૦,૯૫,૫૮૯ ૪,૪૭૦ ૫૪,૫૧૨ ૧,૬૧,૮૦૨ 

(૨) જથ્થો ૬૩૫ વકલો ૪૮૯ ગ્રામ  
૨૦ મીલી ગ્રામ 

૪૪૭ ગ્રામ ૯ વકલો ૦૭૭ 
ગ્રામ 

૨૭ વકલો 
૮૧૮ ગ્રામ 

ચરસ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧૨,૮૦,૫૦૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૧૧ વકલો ૯૦૫ ગ્રામ ૦ ૦ ૦ 

હેરોઈિ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૦ ૦ ૧૦,૫૦,૮૦૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૦ ૦ ૨૬ ગ્રામ ૨૭૦ 
વમલી ગ્રામ 

૦ 

મેથા  
ફેટામેન્ટ 

(૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧,૪૮,૮૦,૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૧ વકલો ૪૮૮ ગ્રામ ૦ ૦ ૦ 

મોરફીિ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૩૦,૫૦,૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૦.૩૦૫ ગ્રામ ૦ ૦ ૦ 

કોકેઈિ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૩૦,૬૦,૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૫૧ ગ્રામ ૦ ૦ ૦ 

ભાંગ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૧૮૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૬૦૦ ગ્રામ ૦ ૦ ૦ 

 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

   અમદાિાદ શહેર અમદાિાદ ગ્રામ્ય િચ્છ-પુિચ િચ્છ-પવિમ 

ગાંજો (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૩૨,૧૫,૭૭૦ ૩,૨૪,૯૭૦ ૨૨,૨૯૬ ૧,૫૪,૨૩૬  

(૨) જથ્થો ૨૦૪ વકલો ૧૭ ગ્રામ ૩૧ વકલો ૯૫૧ 
ગ્રામ 

૩ વકલો ૮૫૫ 
ગ્રામ 

૨૧ વકલો ૪૬૧ 
ગ્રામ 

ચરસ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૨૯,૭૬,૫૪૨ ૦ ૦ ૨૦,૮૦,૫૦,૦૦૦ 

(૨) જથ્થો ૫ વકલો ૯૬૦ ગ્રામ  
૨૮૦ મીલીગ્રામ 

૦ ૦ ૧૩૮૭ વકલોગ્રામ 

પોશડોડા (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૦ ૦ ૫૭,૫૧૪ ૦ 

(૨) જથ્થો ૦ ૦ ૨૮૫ વકલો 
૮૩૭ ગ્રામ 

૦ 

મેથા  
ફેટામેન્ટ 

(૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૩૪,૨૩,૭૪૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૩૪૨ ગ્રામ  
૩૭૪ મીલીગ્રામ 

૦ ૦ ૦ 

મેફેડર ોિ (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૯૯,૫૦,૦૦૦    

(૨) જથ્થો ૯૯૫ ગ્રામ    

ફેિસીડી (૧) વકંમત (રૂવપયામાં) ૦ ૩૭,૫૨,૫૭૫ ૦ ૦ 

(૨) જથ્થો ૦ ૩૨,૦૯૨ બોટલ ૦ ૦ 

--------- 
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૨૫૬ 
આણુંદ અને તાપી વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૩૨૧ શ્રી િાુંવતભાઈ સોિાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર આણંદ અિે તાપી વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ ચોરી, 
રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી કોવશશિા 
કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧  

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨  

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩) પત્રક-૩ 
 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોટીંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશશ 

આણંદ વજલ્ો ૦૮ ૩૧ ૦૧ ૧૨૮ ૧૩ ૮૩ ૯૫ ૭૦ ૨૮ ૩૪૬ ૪૪૧ ૧૪ 

આણંદ શહેર ૦૨ ૦૫ ૦૦ ૬૩ ૦૦ ૦૯ ૧૬ ૧૭ ૦૨ ૫૧ ૬૭ ૦૧ 

તાપી વજલ્ો ૦૪ ૧૫ ૦૦ ૨૮ ૦૯ ૦૯ ૬૪ ૧૮ ૦૯ ૧૩૦ ૧૯૪ ૦૩ 

વયારા શહેર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૧૮ ૦૩ ૦૧ ૧૨ ૦૪ ૦૧ ૧૭ ૨૯ ૦૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 

ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 

મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 

િોવશશ 

આણંદ વજલ્ો ૧૧ ૨૩ ૦૯ ૧૩૪ ૨૨ ૮૫ ૯૯ ૬૫ ૩૪ ૨૭૧ ૩૭૦ ૪૫ 

આણંદ શહેર ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૪૯ ૦૨ ૦૬ ૧૪ ૧૦ ૦૨ ૩૪ ૪૮ ૦૪ 

તાપી વજલ્ો ૦૦ ૧૧ ૦૧ ૨૩ ૦૯ ૦૫ ૬૯ ૦૫ ૦૨ ૧૧૦ ૧૭૯ ૦૩ 

વયારા શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૪ ૦૩ ૦૬ ૦૨ ૦૨ ૧૨ ૧૮ ૦૦ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય) 

/શહેર (વજલ્લાનુું મુખ્ય મથિ) 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

આણંદ વજલ્ો ૧૧૬૦ ૧૦૩૯ 

આણંદ શહેર ૧૯૦ ૧૧૩ 

તાપી વજલ્ો ૪૨૩ ૩૭૮ 

વયારા શહેર ૭૫ ૪૮ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય) 
/શહેર (વજલ્લાનુું મુખ્ય મથિ) 

ધરપિડ િરી ધરપિડ બાિી  

આણંદ વજલ્ો ૧૯૪૨ ૧૮૬ 

આણંદ શહેર ૧૯૨ ૦૮ 

તાપી વજલ્ો ૨૬૯ ૦૮ 

વયારા શહેર ૭૮ ૧૩ 

--------- 
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૨૫૭ 
અમદાિાદ અને સુરેન્ટરનગર વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૨૬૦ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુિગર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ અમદાવાદ 
અિે સુરેન્રિગર વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 
કાયડરત િે,  

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો િાયચરત 
જી.આઈ.ડી.સી. ની 

સુંખ્યા 

અમદાવાદ 

અમદાવાદ ૦૫ 

દસક્રોઈ ૦૧ 

બાવળા ૦૧ 

ધંધુકા ૦૧ 

ધોળકા ૦૧ 

વવરમગામ ૦૨ 

સાણંદ ૦૨ 

માંડલ ૦૧ 

દેત્રોજ-રામપુરા 

સુરેન્રિગર 

ચોટીલા ૦૧ 

ધાંગધ્રા ૦૧ 

લખતર ૦૧ 

લીંમડી ૦૧ 

સાયલા ૦૧ 

થાિગઢ ૦૧ 

વઢવાણ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

એપરલ પાકડ   
(અંવબકા મીલ) 

૦૫ 

િરોડા ૨૨ 

ઓઢવ ૨૩ 

બેહરામપુરા ૦૫ 

વટવા ૬૪ 

કઠવાડા ૦૫ 

કેરાલા ૩૭ 

ધંધુકા ૩૧ 

ધોળકા ૩૦ 

વવરમગામ ૦૭ 

વાિી ૦૦ 

સાણંદ-૨ ૦૦ 

સાણંદ (મીિી) ૦૦ 

માંડલ (જાપાિીઝ અિે િોિ 
જાપાિીઝ) + ભગાપુરા 

૦૦ 

ચોટીલા ૦૩ 

ધાંગધ્રા ૧૦ 

લખતર ૦૯ 
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લીંમડી ૦૬ 

સાયલા ૦૩ 

થાિગઢ ૦૧ 

વઢવાણ ૬૨  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 

અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 

િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત થાય 

તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 

અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 

રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 

૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૨૫૮ 
તાપી અને ડાુંગ વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો 

* ૩૧૩૬૬ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વયારા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર તાપી અિે ડાંગ વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી દારૂ, 

દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 

કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ. 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 

ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 

બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરિામાું  

આિી 

ધરપિડ િરિાની 

બાિી  

તાપી ૪૧૬૬ ૧૦૮ 

ડાંગ ૧૪૬૮ ૦૪  
 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 

આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 

વતુડળ, સગા સબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 

જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓિા કોલ 

ડીટેઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. સી.આર.પી.સી. 

મુજબિી કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂ 

(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 

(લીટર) 
વબયરની કિુંમત (રૂવપયા)  

વબયર 

(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

ગાુંજાની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

ગાુંજા 

(કિ.ગ્રા.) 

તાપી ૩૮,૬૯,૨૫૮/- ૪૬૬૦૦ ૧,૨૦,૦૬૦/- ૬૦૦૩ ૫,૩૧,૮૪૫/- ૫૨૧૨ ૨,૧૬,૫૭૦/- ૨૧.૬૫૭ 

ડાંગ ૯,૫૯,૮૪૯/- ૪૭૫૭ ૨૨,૭૮૦/- ૧૧૩૯ ૩૫,૦૫૦/- ૪૨૮ ૧,૭૯,૮૨૦/- ૨૯.૯૭૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લાનુું નામ 
વિદેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

વિદેશી દારૂ 

(બોટલ) 

દેશી દારૂની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 

(લીટર) 
વબયરની કિુંમત (રૂવપયા)  

વબયર 

(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

ગાુંજાની કિુંમત 

(રૂવપયા) 

ગાુંજા 

(કિ.ગ્રા.) 

તાપી ૧,૭૫,૬૯,૨૪૨/- ૯૧૩૭૩ ૪,૨૫,૫૮૦/- ૨૧૨૭૯ ૨૨,૨૨,૭૮૦/- ૨૨૯૦૦ ૧,૨૧,૦૪૦/- ૧૨.૧૦૪ 

ડાંગ ૧,૩૧,૮૬૮/- ૧૬૪૧ ૪૧,૮૮૦/- ૨૦૯૪ ૬,૩૦૦/- ૬૨ ૧,૯૯,૮૩૦/- ૩૩.૩૦૫ 

--------- 



128 

૨૫૯ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૧૫ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ ભાવિગર 
અિે બોટાદ વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. 
કાયડરત િે,  

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો િાયચરત 
જી.આઈ.ડી.સી. ની 

સુંખ્યા 

ભાવિગર 

ભાવિગર ૦૩ 

મહુવા ૦૧ 

પાવલતાણા ૦૧ 

સીહોર ૦૨ 

વલ્ભીપુર ૦૧ 

બોટાદ 
બોટાદ ૦૧ 

ગઢડા ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

વચત્રા ૬૯ 

વવઠ્ઠલવાડી ૦૪ 

વરતેજ ૩૨ 

મહુવા ૨૨ 

પાવલતાણા ૦૯ 

વશહોર-૧ ૦૫ 

વશહોર-૨ ૧૭ 

વલ્ભીપુર ૦૦ 

બોટાદ ૦૪ 

ઢસા ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે 

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃ કાયડરત થાય 
તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી ? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 

િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 

૨૬૦ 
સુરેન્ટરનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૭૫ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ સુરેન્રિગર 
અિે બોટાદ વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા કરવામાં આવેલ 
કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

સુરેન્નિગર ૧૧૧૯૩.૨૬ 

બોટાદ ૨૭૦.૪૯ 
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 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 

વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો 
છેલ્લા બે િષચથી 

દુંડની બાિી રિમ 
(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

સુરેન્નિગર ૬૫૧૭.૦૪ ૪૬૭૬.૨૨ 

બોટાદ ૬૭.૯૬ ૨૦૨.૫૩  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી? 

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 
પોલીસ ફહરયાદ દાખલ કરેલ િે. 

--------- 

૨૬૧ 
ગાુંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૨૫૧ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાંધીિગર ઉિર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખવિજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ ગાંધીિગર 
અિે મહેસાણા વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજ ચોરીિા કરવામાં 
આવેલ કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી બાકી િે,  

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

ગાંધીિગર ૬૨૮.૩૭ 

મહેસાણા ૨૩૭૦.૦૯ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 

વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

ગાંધીિગર ૨૫૯.૫૭ ૩૬૮.૮૦ 

મહેસાણા ૫૫૫.૨૨ ૧૮૧૪.૮૭  
 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણદશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે. તેમજ 
પોલીસ ફરીયાદ દાખલ કરેલ િે. તેમજ રોયલ્ટી પાસ િા િીકળે 
એ માટે વહીકલ રજીસ્ટરેશિ િંબર ધલોક કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૬૨ 
અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૬૯ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ અિે બોટાદ વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૨૬૦ (બસો સાઇઠ) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૦૮ (આઠ) 
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પત્રિ-અ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 

જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

અમદાવાદ અમદાવાદ શહેર ૪૨૪૦ ૧૦ ૦૬ ૦૧ ૦૦ 

ધોળકા ૫૫૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ 

બાવળા ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૧૩ ૦૦ 

ધંધુકા ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૪ ૦૦ 

ધોલેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સાણંદ ૧૮૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

દસક્રોઈ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સીટી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઘાટલોડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વવરમગામ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

માંડલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેત્રોજ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બોટાદ બોટાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગઢડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

રાણપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બરવાળા ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૨૦ ૦૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 

જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

અમદાવાદ અમદાવાદ શહેર ૨૦૪૦ ૦૯ ૦૩ ૦૨ ૦૦ 

ધોળકા ૪૭૦ ૧૨ ૦૪ ૦૫ ૦૦ 

બાવળા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮ 

ધંધુકા ૬૪૫ ૦૮ ૦૨ ૧૨ ૦૦ 

ધોલેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સાણંદ ૯૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

દસક્રોઈ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 

સીટી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઘાટલોડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વવરમગામ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

માંડલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેત્રોજ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બોટાદ બોટાદ ૦૦ ૧૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગઢડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

રાણપુર ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બરવાળા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 
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૨૬૩ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું માઈક્રો સ્મોલ મીડીયમ એન્ટટરપ્રાઈઝ એિમોની મુંજૂર અરજીઓ 

* ૩૨૪૭૨ શ્રી જગદીશ વિશ્ર્વિમાચ (વિકોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઔદ્યોવગક િીવત ૨૦૧૫ અંતગડત કેપીટલ સહાય યોજિા હેઠળ 
ગાંધીિગર વજલ્ામાં MSME (માઇક્રો સ્મોલ મીડીયમ 
એન્ટરપ્રાઇઝ) એકમોિી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 
અિે 

  (૧) ૩૦૮ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા એકમોિે કેટલી સહાય 
ચૂકવવામાં આવી? 

  (૨) ૨૮૪ એકમોિે રૂ.૩૫૯૫.૮૪ લાખ સહાય 

--------- 

૨૬૪ 
રાજ્યમાું સસ્ટેનેબલ ડેિલપમેન્ટટ ગોલ માટે સવમવતનુું ગઠન 

* ૩૧૩૦૭ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉિા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (આયોજિ)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ રાજ્યમાં 
સસ્ટેિેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ વસદ્ધ કરવા કોઈ સવમવતિંુ ગઠિ 
થયેલ િે િે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સવમવતિંુ ગઠિ ક્યારે થયેલ િે,   (૨) ઉક્ત સવમવતઓિંુ ગઠિ તા.૨૮-૦૫-૨૦૧૯િા 

ઠરાવથી કરવામાં આવેલ િે. 
 (૩) ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં ઉક્ત સવમવતિી 
બેઠકો ક્યારે મળેલ િે, અિે 

  (૩) સ્ટેટ એમ્પાવડડ  કવમટીિી બેઠક તા.૨૯-૦૧-
૨૦૨૦િા રોજ મળેલ િે. વજલ્ા કક્ષાએ મળેલ બેઠકોિી યાદી 
આ સાથે સામેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત બેઠકમાં કેટલા અવધકારી અિે પદાવધકારી 
હાજર રહેલ? 

  (૪) સ્ટેટ એમ્પાવડડ  કવમટીિી બેઠકમાં ૧૩ 
અવધકારીશ્રીઓ હાજર રહેલ હતા. વજલ્ા કક્ષાએ મળેલ બેઠકોમાં 
૧૧૧૨ અવધકારીશ્રીઓ હાજર રહેલ હતા. 

યાદી 

અ.નું. વજલ્લાનુું નામ District SDGs 
સવમવતની રચનાની 

તારીખ 

District SDGs સવમવતની 
છેલ્લા બે િષચમાું મળેલ બેઠિની 

તારીખ 

District SDGs સવમવતની બેઠિમાું 
હાજર રહેલ અવધિારીની સુંખ્યા 

૧ અમદાવાદ તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૯ (૧) તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ૧૦ 

૨ અમરેલી તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ 

(૧) તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ૬ 

(૨) તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૯ ૯ 

(૩) તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૯ ૧૦ 

(૪) તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૯ 

(૫) તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ૮ 

(૬) તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ૭ 

(૭) તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ૭ 

૩ આણંદ તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૯ - - 

૪ અરવલ્ી તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ (૧) તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૯ ૨૩ 

૫ બિાસકાંઠા તા.૦૨-૧૧-૨૦૧૯  - 

૬ ભરૂચ તા.૧૬-૦૭-૨૦૧૯ (૧) તા.૦૩-૦૨-૨૦૨૦ ૩૫ 

૭ ભાવિગર તા.૦૨-૦૭-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૯ ૧૦ 

૮ બોટાદ તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૯ 
(૧) તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ ૨૬ 

(૨) તા.૨૦/૦૨/૨૦૨૦ ૩૨ 
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અ.નું. વજલ્લાનુું નામ District SDGs 
સવમવતની રચનાની 

તારીખ 

District SDGs સવમવતની 
છેલ્લા બે િષચમાું મળેલ બેઠિની 

તારીખ 

District SDGs સવમવતની બેઠિમાું 
હાજર રહેલ અવધિારીની સુંખ્યા 

૯ િોટાઉદેપુર તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ૧૦ 

૧૦ દાહોદ તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ 
(૧) તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ૧૧ 

(૨) તા.૦૫/૧૨/૨૦૨૦ ૭ 

૧૧ દેવભૂવમ દ્વારકા તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ૫ 

(૨) તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ૮ 

(૩) તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ૯ 

(૪) તા.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ ૮ 

૧૨ ગાંધીિગર તા.૦૯-૧૧-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯ ૧૦ 

(૨) તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ૧૦ 

(૩) તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ૧૦ 

(૪) તા.૧૮/૦૭/૨૦૨૦ ૧૦ 

(૫) તા.૧૯/૧૨/૨૦૨૦ ૧૦ 

૧૩ ગીર સોમિાથ તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૯ 
(૧) તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ ૧૩ 

(૨) તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૦ ૨૬ 

૧૪ જામિગર 
તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ૧૦ 

(૨) તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ૧૧ 

૧૫ જુિાગઢ તા.૨૭-૦૯-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ ૩૧ 

   (૨) તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૦ ૪૨ 

૧૬ કછિ તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૯ (૧) તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૯ ૪૩ 

૧૭ ખેડા તા.૨૫-૦૬-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ૧૦ 

૧૮ મહેસાણા તા.૧૧-૦૯-૨૦૧૯ - - 

૧૯ મહહસાગર તા.૨૯-૦૮-૨૦૧૯ (૧) તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ ૨૯ 

૨૦ મોરબી તા.૨૧-૦૬-૨૦૧૯ (૧) તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૯ ૧૦ 

૨૧ િમડદા તા.૨૯-૦૮-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ૧૨ 

(૨) તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૦ ૧૨ 

(૩) તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૦ ૧૨ 

(૪) તા.૦૪/૧૨/૨૦૨૦ ૧૨ 

૨૨ િવસારી તા.૨૩-૦૯-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ ૩૦ 

૨૩ પંચમહાલ તા.૨૬-૧૧-૨૦૧૯ (૧) તા.૦૯/૦૭/૨૦૨૦ ૨૮ 

૨૪ પાટણ તા.૦૫-૧૧-૨૦૧૯ (૧) તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ૨૩ 

૨૫ પોરબંદર તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯ ૧૮ 

(૨) તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ૧૬ 

(૩) તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૦ ૨૦ 

૨૬ રાજકોટ તા.૨૪-૦૬-૨૦૧૯ 
(૧) તા.૨૯/૦૬/૨૦૧૯ ૭ 

(૨) તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૦ ૬ 

૨૭ સાબરકાંઠા તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૯ 

(૨) તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૦ ૨૩ 

(૩) તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ ૨૨ 

૨૮ સુરત તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ ૨૭ 

(૨) તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ ૩૮ 

(૩) તા.૧૦/૦૨/૨૦૨૦ ૩૮ 

(૪) તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ ૩૮ 
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અ.નું. વજલ્લાનુું નામ District SDGs 
સવમવતની રચનાની 

તારીખ 

District SDGs સવમવતની 
છેલ્લા બે િષચમાું મળેલ બેઠિની 

તારીખ 

District SDGs સવમવતની બેઠિમાું 
હાજર રહેલ અવધિારીની સુંખ્યા 

૨૯ સુરેન્રિગર તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ 

(૧) તા.૧૯-૧૦-૨૦૧૯ ૧૪ 

(૨) તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૯ ૧૪ 

(૩) તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ ૧૨ 

૩૦ તાપી તા.૨૭-૦૬-૨૦૧૯ 
(૧) તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯ ૮ 

(૨) તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ ૧૦ 

૩૧ ડાંગ તા.૨૪-૦૬-૨૦૧૯ 
(૧) તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯ ૧૦ 

(૨) તા.૧૯-૦૯-૨૦૨૦ ૨૧ 

૩૨ વડોદરા તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૧-૧૨-૨૦૧૯ ૨૦ 

૩૩ વલસાડ 
તા.૨૪-૦૭-૨૦૧૯ (૧) તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૯ ૧૯ 

(૨) તા.૧૫-૦૨-૨૦૨૦ ૫૮ 

--------- 

૨૬૫ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું પિડાયેલા િેફી રવ્યો  

* ૩૧૨૩૬ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (વસધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર પાટણ અિે મહેસાણા વજલ્ામાંથી વજલ્ાવાર વવદેશી 

દારૂ, દેશી દારૂ, વબયર, અિે િશીલા પદાથોિો કેટલી વકંમતિો 
કેટલો જથ્થો પકડાયો,  

  (૧) પત્રક મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વજલ્ાવાર કેટલા ઈસમોિી 
ધરપકડ કરવામાં આવી અિે કેટલા ઈસમોિી ધરપકડ કરવાિી 
બાકી િે, અિે 

  (૨)  

વજલ્લા ધરપિડ િરી ધરપિડ િરિાની 
બાિી 

પાટણ ૬,૫૮૫ ૩૪૯ 

મહેસાણા ૮,૪૧૧ ૧૩૯ 
 

 (૩) ઉક્ત ઈસમોિે પકડવા માટે શા પગલાં લેવામાં 
આવયા?  

  (૩) પકડવાિા બાકી આરોપીઓિે તેમિા રહેણાંક, વમત્ર 
વતુડળ, સગા સંબંધી તથા મળી આવવાિી સંભવવત 
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. જ ે આરોપીઓિા 

મોબાઈલ િંબર મળેલ િે તેિી કોલ ડીટેઈલ મેળવી લોકેશિ 
પર તપાસ તજવીજ કરાવેલ િે. આરોપીઓ બાબત ે
સી.આર.પી.સી. કલમ-૭૦ મુજબિંુ વોરંટ મેળવવામાં આવેલ 
િે તેમજ સી.આર.પી.સી. કલમ-૮૨, ૮૩ મુજબિી કાયડવાહી 
કરવામાં આવેલ િે. 

પત્રિ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા 
કિું મત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

અકફણ 
(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો 
(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ચરસ 
(ગ્રામ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

પોસડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ઓષવધ 
િોડીન શીરપ 

(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

અલ્પ્રા 
ઝોલમ 
ટેબ્લેટ 
(નુંગ) 

પાટણ ૧૫૧૪૯૯૧૬ ૧૦૮૩૫૩ ૩૫૪૧૬૦ ૧૭૭૦૮ ૧૬૧૫૩૯ ૨૨૦૦ ૫૬૬૦૦૦ ૧૧૩.૨૦૦ ૭૦૬૩૮૨૦ ૧૧૬૭.૫૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
મહેસાણા ૨૬૧૮૭૬૧૫ ૧૧૫૬૨૧ ૨૮૪૨૬૦ ૧૪૨૧૩ ૧૫૮૨૭૯૯ ૧૪૮૬૭ ૦ ૦ ૨૪૭૧૫૦ ૨૪.૭૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા 
કિું મત 

(રૂવપયા) 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

વબયર 
(બોટલ) 

નશીલા પદાથો 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

અકફણ 
(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ગાુંજો 
(કિ.ગ્રા.) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ચરસ 
(ગ્રામ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

પોસડોડા/ 
પાિડર 

(કિ.ગ્રા) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

ઓષવધ 
િોડીન શીરપ 

(બોટલ) 

કિું મત 
(રૂવપયા) 

અલ્પ્રા 
ઝોલમ 
ટેબ્લેટ 
(નુંગ) 

પાટણ ૧૯૮૪૨૩૯૦ ૭૨૩૨૨ ૬૩૧૪૪૦ ૩૧૪૭૨ ૪૪૦૯૫૯ ૩૪૪૪ ૮૫૦૦૦ ૩૮.૫૦૦ ૩૦૬૩૮૫૦ ૩૩૨.૫૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૨૫૬ ૬૪ ૮૬૬ ૩૨૫ 

મહેસાણા ૩૬૮૮૩૦૬૨ ૧૧૯૧૯૪ ૪૧૨૩૬૦ ૨૦૬૦૩ ૧૦૭૧૨૧૩ ૮૭૨૦ ૦ ૦ ૬૬૩૨૬૦ ૬૬.૭૯૫ ૧૨૩૦૦ ૧૮૨ ૨૨૯૫૬૦ ૭૬.૫૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 
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૨૬૬ 
જુનાગિ વજલ્લામાું ખનીજોના નમુનાઓનુું પૃથ્થિરણ 

* ૩૨૩૪૯ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં ખવિજોિા િમૂિાઓિા પૃથ્થકરણ માટે રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા કોઈ વયવસ્થા ઉભી કરવામાં આવેલ િે કે કેમ, અિે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત વસ્થવતએ આવી વયવસ્થાઓ 
અંતગડત જૂિાગઢ વજલ્ાિા કુલ કેટલા િમૂિાઓિંુ પૃથ્થકરણ 
કરવામાં આવેલ િે? 

  (૨) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
રાજ્યમાં ખવિજોિા િમૂિાઓિા પૃથ્થકરણિી વવગત િીચે 
મુજબ િે. 

પૃથ્થિરણનો સમયગાળો પૃથ્થિરણ થયેલ 
નમૂનાઓની સુંખ્યા 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૩૯૨૭ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ 

૪૧ 

 
--------- 

૨૬૭ 
ગાુંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાું પોલીસ સ્ટેશનોમાુંથી દારૂની ચોરી 

* ૩૧૯૭૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૧િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ગાંધીિગર અિે મહેસાણા વજલ્ાિી હદમાંથી પોલીસ 
સ્ટેશિમાંથી દારૂિો મુદ્દામાલ ચોરી થવા અંગેિી કેટલી ફહરયાદો 
િોંધાયેલ િે, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ આ પોલીસ સ્ટેશિિા કેટલા 
કમડચારીઓ/અવધકારીઓિી સંડોવણી હોવાિંુ તપાસમાં 
પકડાયેલ િે, અિે 

  (૨) ૦૮ 

 (૩) તે પૈકી કેટલા અવધકારી/કમડચારી સામે શાં પગલાં 

લેવામાં આવયા? 

  (૩) જવાબદાર અવધકારી/કમડચારી વવરુદ્ધ કાિૂિી 

કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 
--------- 

૨૬૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાું ઇન્ટસેન્ટટીિ ટુ ઇન્ટડસ્ટર ીઝ યોજના હેઠળ મળેલ અરજીઓ 

* ૩૨૪૬૮ ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
કેટલી અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
ઇન્સેવન્ટવ ટુ ઇન્ડસ્ટર ીઝ યોજિા હેઠળ મહેસાણા વજલ્ામાં કુલ 
૧૭ અરજીઓ મોટા એકમો દ્વારા મળેલ િે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલી અરજીઓ મંજુર થયેલ 
િે, અિે 

  (૨) તે પૈકી ૧૦ અરજીઓ મંજુર થયેલ િે 

 (૩) આ અરજીઓ થકી કેટલુ મૂડીરોકાણ અિે રોજગારી 
ઉભી થિાર િે? 

  (૩) આ અરજીઓ થકી રૂ.૧૦૪૫૬૩.૪૫ લાખિંુ 
મૂડીરોકાણ તથા ૧૭૭૧ લોકો માટે સંભવવત રોજગારી ઉભી 
થિાર િે. 

--------- 
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૨૬૯ 
અમદાિાદ અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું પિડાયેલ ગૌમાુંસ અને ગૌિુંશ 

* ૩૧૨૫૭ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (વવરમગામ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 
વર્ડવાર અમદાવાદ અિે ગાંધીિગર વજલ્ામાં તાલુકાવાર, કેટલંુ 
ગૌમાંસ અિે ગૌવંશ પકડવામાં આવયા, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ કરી,   (૨) ૨૭૪ (બસો ચુમોતેર) 
 (૩) પકડાયેલ આરોપીઓ સામે શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) આરોપીઓ વવરુધ્ધ ગુિો િોંધી કાયદેસરિી 
કાયડવાહી કરવામાં આવેલ િે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ કેટલા આરોપીઓિી ધરપકડ 
કરવાિી બાકી િે? 

  (૪) ૦૮ (આઠ) 

પત્રિ-અ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

અમદાવાદ અમદાવાદ શહેર ૪૨૪૦ ૧૦ ૦૬ ૦૧ ૦૦ 

ધોળકા ૫૫૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ 

બાવળા ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૧૩ ૦૦ 

ધંધુકા ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૪ ૦૦ 

ધોલેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સાણંદ ૧૮૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

દસક્રોઈ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સીટી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઘાટલોડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વવરમગામ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

માંડલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેત્રોજ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગાંધીિગર ગાંધીિગર ૦૦ ૧૧ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

માણસા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કલોલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દહેગામ ૫૬૫ ૦૪ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 
 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

અમદાવાદ અમદાવાદ શહેર ૨૦૪૦ ૦૯ ૦૩ ૦૨ ૦૦ 

ધોળકા ૪૭૦ ૧૨ ૦૪ ૦૫ ૦૦ 

બાવળા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૮ 

ધંધુકા ૬૪૫ ૦૮ ૦૨ ૧૨ ૦૦ 

ધોલેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

સાણંદ ૯૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

દસક્રોઈ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 

સીટી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ઘાટલોડીયા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વવરમગામ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૦ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૦ 

વજલ્લાનુું નામ તાલુિાનુું નામ 
પિડાયેલ ગૌમાુંસનો 
જથ્થો (કિલોગ્રામ) 

પિડાયેલ ગૌિુંશની સુંખ્યા 

ગાય બળદ િાછરડા આખલા 

માંડલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દેત્રોજ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગાંધીિગર ગાંધીિગર ૦૦ ૧૬ ૦૧ ૩૬ ૦૦ 

માણસા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કલોલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

દહેગામ ૪૪૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૨૭૦ 
નમચદા અને ડાુંગ વજલ્લા/શહેરમાું ગુનાકહત િૃત્યો 

* ૩૧૩૫૭ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (િાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં 

વર્ડવાર િમડદા અિે ડાંગ વજલ્ા/શહેરમાં લંૂટ, ખૂિ, ધાડ, 
ચોરી, બળાત્કાર, અપહરણ, આત્મહત્યા, ઘરફોડ ચોરી, 
રાયોટીંગ, આકવસ્મક મૃત્યુ, અપમૃત્યુ, ખૂિિી કોવશશિા 

કેટલા બિાવો બન્યા, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ તે પૈકી વર્ડવાર, વજલ્ા/શહેરવાર 
કેટલા ગુિાઓ ઉકેલવામાં આવયા, અિે 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી વજલ્ા/શહેરવાર કેટલા ઇસમોિી ધરપકડ 
કરવામાં આવી અિે કેટલાિી ધરપકડ કરવાિી બાકી િે? 

  (૩)  

વજલ્લા/શહેર ધરપિડ િરિામાું 
આિી 

ધરપિડ િરિાની 
બાિી 

િમડદા વજલ્ો ૬૬૩ ૦૬ 

રાજપીપળા શહેર ૨૨૧ ૦૭ 

ડાંગ વજલ્ો ૫૯ ૦૦ 

આહવા શહેર ૭૨ ૦૦  

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોટીંગ આિવસ્મિ 
મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 
િોવશશ 

િમડદા વજલ્ો ૧ ૭ ૦ ૩૧ ૧૮ ૯ ૫૭ ૪ ૧૦ ૬૪ ૧૨૧ ૫ 

રાજપીપળા શહેર ૧ ૪ ૧ ૧૬ ૧ ૩ ૧૮ ૪ ૮ ૨૪ ૪૨ ૬ 

ડાંગ વજલ્ો ૦ ૪ ૦ ૨ ૩ ૦ ૧૭ ૨ ૩ ૩૫ ૫૨ ૦ 

આહવા શહેર ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧ ૧૮ ૩૧ ૧ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

વજલ્લા/શહેર લૂુંટ ખૂન ધાડ ચોરી બળાત્િાર અપહરણ આત્મહત્યા ઘરફોડ 
ચોરી 

રાયોકટુંગ આિવસ્મિ 
મૃત્યુ 

અપમૃત્યુ ખૂનની 
િોવશશ 

િમડદા વજલ્ો ૩ ૮ ૨ ૩૭ ૨૭ ૩ ૬૩ ૭ ૨૨ ૭૧ ૧૩૪ ૬ 

રાજપીપળા શહેર ૦ ૨ ૧ ૧૬ ૩ ૧ ૨૨ ૬ ૧૦ ૧૮ ૪૦ ૯ 

ડાંગ વજલ્ો ૦ ૪ ૦ ૮ ૧ ૦ ૧૮ ૧ ૨ ૧૫ ૩૩ ૦ 

આહવા શહેર ૦ ૧ ૦ ૪ ૨ ૦ ૪ ૨ ૬ ૮ ૧૨ ૦ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લા /શહેર  તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦ 

િમડદા વજલ્ો ૩૦૪ ૩૬૨ 

રાજપીપળા શહેર ૧૧૩ ૧૧૧ 

ડાંગ વજલ્ો ૧૧૨ ૭૯ 

આહવા શહેર ૬૬ ૩૮ 

--------- 

૨૭૧ 
અમરેલી વજલ્લામાું પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રહેણાુંિના મિાનો 

* ૩૨૨૯૧ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય પોલીસ હાઉસીંગ મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી વજલ્ામાં સિે ૨૦૧૯ અિે ૨૦૨૦િા 
વર્ડમાં ક્યા પોલીસ સ્ટેશિિા મકાિો બિાવવામાં આવયા,  

  (૧) ૨૦૧૯-વંડા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશિ, સાવરકંુડલા  
  ૨૦૨૦ - શનૂ્ય 

 (૨) ઉક્ત મકાિો પૈકી કેટલામાં ફવિડચર પુરા પાડી 
કાયડરત કરવાિા બાકી િે અિે તેિા શાં કારણો િે, અિે 

  (૨) - વંડા પોલીસ સ્ટેશિ 
- કોરોિા મહામારીિા લીધે તા.૨૫-૦૩-૨૦૨૦ િા રોજથી 
અમલી બિેલ લોકડાઉિ અિે કરકસરિા િાણાં વવભાગિા 
તા.૦૬-૦૬-૨૦૨૦ િા ઠરાવિા કારણે ખરીદ થયેલ િથી. 

 (૩) બાકી રહેલ મકાિોમાં ફવિડચર ક્યાં સુધીમાં પુરા 
પાડવામાં આવિાર િે ? 

  (૩) બિતી ત્વરાએ. 

--------- 
૨૭૨ 

પાટણ નગરપાવલિા વિસ્તારમાું પ્રધાનમુંત્રી આિાસ યોજના અન્ટિયે અરજીઓ 
* ૩૨૨૯૬ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (શહેરી વવકાસ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ િગરપાવલકા વવસ્તારમાં પ્રધાિમંત્રી 
આવાસ યોજિા હેઠળ ડીસેમ્બર-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ િેલ્ા બે 
વર્ડમાં કેટલી આવાસિી અરજીઓ મળેલ િે, 

  (૧) ૬૮૧ અરજીઓ. 

 (૨) ઉક્ત મળેલ આવાસિી અરજીઓ પૈકી કેટલી મંજૂર 

કરવામાં આવી, 

  (૨) ૬૭૮ અરજીઓ. 

 (૩) મંજૂર થયેલ આવાસિી અરજીઓ પૈકી કેટલા 
અરજદારોિે મળવાપાત્ર કુલ સહાયિી ચુકવણી કરવામાં 
આવી, અિે 

  (૩) ૩૪૭ અરજદારોિે રૂ.૨૩૧.૪૦ લાખિી સહાયિી 
ચુકવણી કરવામાં આવી. 

 (૪) ઉકત પૈકી સહાય ચુકવવાિી બાકી હોય તેિે ક્યા 
સુધીમાં ચુકવવામાં આવિાર િે? 

  (૪) લાભાથી દ્વારા ત્રીપક્ષીય કરારિી કામગીરી પૂણડ કયાડ 
બાદ સહાયિી ચુકવણી કરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૭૩ 
દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી. 

* ૩૧૩૪૫ શ્રીમવત ચુંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦િી વસ્થવતએ દાહોદ અિે 
પંચમહાલ વજલ્ામાં તાલુકાવાર કેટલી જી.આઈ.ડી.સી. કાયડરત 
િે, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો િાયચરત જી.આઈ.ડી.સી.ની 
સુંખ્યા 

દાહોદ દાહોદ ૦૨ 
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પંચમહાલ 

ગોધરા ૦૧ 

હાલોલ ૦૩ 

કાલોલ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત જી.આઈ.ડી.સી. વાર કેટલા 
ઉદ્યોગો બંધ િે, 

  (૨)  

જી.આઈ.ડી.સી. બુંધ ઉદ્યોગોની સુંખ્યા 

દાહોદ-૧ ૦૬ 

દાહોદ-૨ ૦૦ 

ગોધરા ૦૬ 

હાલોલ ૧૯ 

હાલોલ-૨ ૦૦ 

હાલોલ 
(EXP-MSME) 

૦૦ 

કાલોલ ૧૪  
 (૩) ઉક્ત ઉદ્યોગો બંધ રહેવાિા મુખ્ય કારણો શા િે, 
અિે  

  (૩) ઉત્પાદિિા માંગમાં ઘટાડો, અંગત કારણોસર, 
િાણાંકીય બાબતો વગેરે કારણે. 

 (૪) ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત બંધ ઉદ્યોગો પુિઃકાયડરત 
થાય તે માટે િેલ્ા બે વર્ડમાં સરકારે શી કાયડવાહી કરી? 

  (૪) ગુજરાત આત્મવિભડર પેકેજ હેઠળ તબદીલી ફી ૧૫% 
િા સ્થાિે ૧૦% અિે વણવપરાશી દંડ મહિમ ૨૦% િા સ્થાિે 
અરજી તારીખથી િેલ્ા બે વર્ડ કરતાં વધુ સમયથી ઉદ્યોગ બંધ 
રહેલ હોય તેિા માટે ઉછચક ૫% લેખે કુલ ૩૫% િા સ્થાિે કુલ 
૧૫% વસુલ લેવાિી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ િે. 

--------- 

૨૭૪ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ખનીજ ચોરીની દુંડનીય રિમ 

* ૩૧૩૦૩ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મુખ્યમુંત્રીશ્રી (ખાણ-ખિીજ) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ િી વસ્થવતએ ગીર સોમિાથ 
અિે દેવભૂવમ દ્વારકા વજલ્ામાં વજલ્ાવાર ખિીજચોરીિા 
કરવામાં આવેલ કેસો પૈકી કેટલી દંડિી રકમ વસુલ કરવાિી 
બાકી િે,  
 

  (૧)  

વજલ્લો દુંડની બાિી રિમ (રૂ.લાખમાું) 

ગીર સોમિાથ ૧૩૩૦૧.૩૧ 

દેવભૂવમ દ્વારકા ૨૩૩૮૩.૦૪ 
 

 (૨) ઉક્ત બાકી રકમ પૈકી કેટલી રકમ બે વર્ડ કે તેથી 
વધુ સમયથી વસુલ કરવાિી બાકી િે, અિે 
 
 
 
 
 

  (૨)  

વજલ્લો છેલ્લા બે િષચથી 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

બે િષચથી િધુ 
દુંડની બાિી રિમ 

(રૂ.લાખમાું) 

ગીર સોમિાથ ૭૦૮.૫૪ ૧૨૫૯૨.૭૭ 

દેવભૂવમ દ્વારકા ૪૩૯૬.૪૧ ૧૮૯૮૬.૬૩  

 (૩) ખિીજચોરીિા ઇસમો સમયસર રકમ િ ચૂકવતા 
હોય તો ઉક્ત વસ્થવતએ િેલ્ા બે વર્ડમાં શી કાયડવાહી કરવામાં 
આવી ?  

  (૩) દંડકીય વસુલાતિી કારણ દશડક િોટીસ આપેલ િે 
તથા દંડકીય વસુલાતિા હુકમ કરવામાં આવેલ િે તેમજ 
આર.આર.સી ઈસ્યુ કરવામાં આવેલ િે તથા એફ.આઈ.આર. 
દાખલ કરવામાં આવેલ િે.  

--------- 
 
 
 

સરકારી મધ્યસ્થ મુરણાલય, ગાંધીિગર. 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
આઠ ુ ંસ , ૨૦૨૧ 

તારાં કત ો ર  

ધુવાર, તા.૩  માચ, ૨૦૨૧ 

(પહલી બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૩૧૮૦૨ ૮ ૩  ખડં-૧ની બી  લીટ  રુત શહરમા રુત શહરમા ં

૨ ૩૧૪૫૫ ૧૬ ૬ જવાબ ખડં-૧, ૨, ૩ની થમ 

લીટ  

કરોડના ંકામો કરોડના કામો 

૩ ૩૧૭૨૪ ૩૦ ૧૪ 
 ખડં-૧ની બી  લીટ  મહ લાઓને મ હલાઓને 

 ખડં-૨ની બી  લીટ  મહ લાઓને મ હલાઓને 

૪ ૩૧૨૧૩ ૩૪ ૧૫  ખડં-૧ની બી  લીટ  અમદાવાદ જ લા ખેડા અમદાવાદ જ લા 

અને ખેડા 

૫ ૩૧૭૮૬ ૪૫ ૧૯ સ ય ી ુ ંનામ ી િવવેકભાઈ પટલ ી િવવેક પટલ 

૬ ૩૧૭૫૮ ૬૭ ૨૮ સ ય ીનો મતિવ તાર  આણદં સાણદં 

૭ ૩૧૨૫૮ ૭૫ ૩૩ જવાબ ખડં-૧ની સાતમી લીટ  રો ુ ણુ રોજ ણુ 

૮ ૩૧૩૦૬ ૯૪ ૪૧ ુ ંઅ સુધંાન  *૧૪મી ૧૪મી 

૯ ૩૧૭૯૮ ૧૫૨ ૬૫ 

ુ ંશીષક ટરર ઝમ ઓગનાઈઝડ ટરર ઝમ એ ડ 

ઓગનાઈઝડ 

 ખડં-૧ની ી  લીટ   નુો નુા 

૧૦ ૩૧૩૫૦ ૧૬૦ ૭૦ જવાબ ખડં-૧ના પ ક-અમાં 

૧૪મી રોની ી  કોલમ 

૦૩ ૩૦ 

૧૧ ૩૨૩૩૮ ૧૬૭ ૭૨ સ ય ી ુ ંનામ ી અરિવદભાઈ પટલ ી અરિવદ પટલ 



૧૨ ૩૧૨૩૮ ૧૮૪ ૮૨ જવાબ ખડં-૪ની થમ લીટ  ૧૫% થાને ૧૫%ના થાને 

૧૩ ૩૧૩૪૭ ૧૯૧ ૮૬  ખડં-૪ની થમ લીટ  ધારાસ ય સાથ  ધારાસ ય સાથે 

૧૪ ૩૧૨૭૪ ૨૦૩ ૯૩ જવાબ ખડં-૧ના પ કમા ં થમ 

કોલમ 

રુ દરનગર રુ નગર 

૧૫ ૩૧૨૭૨ ૨૨૯ ૧૦૭ જવાબ ખડં-૧ના પ ક-અની 

૯મી અને ૧૯મી રોની બી  

કોલમ 

વાકાનેર વાકંાનેર 

૧૬ ૩૧૩૦૨ ૨૩૭ 

૧૧૦ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકમા ં

સાતમી રોની બી  કોલમ 

ુ પાડા ુ ાપાડા 

૧૧૧ જવાબ ખડં-૨ના કો ટકમા ં

આઠમી રોની થમ કોલમ 

ુ પાડા ુ ાપાડા 

૧૭ ૩૧૪૫૭ ૨૪૪ ૧૧૬ ુ ંશીષક અમદાવાદ શહરમા ં અમદાવાદ શહર 

૧૮ ૩૨૨૯૨ ૨૪૯ ૧૧૯  ખડં-૧ની થમ લીટ  છે લા ૨ વષમા ં છે લા બે વષમા ં

૧૯ ૩૧૩૪૫ ૨૭૩ ૧૩૭ સ ય ી ુ ંનામ ીમિત ચં કાબેન 

બાર યા 

ીમતી ચં કાબેન 

બાર યા 

  

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




