
 

પ્રથમ અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 
તારીખઃ-     
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
છઠુ્ઠ સત્ર-૨૦૨૦ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

રાજ્યમાાં આઈ.એ.એસ. અવધિારીઓને િધારાનો ચાજજ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૮૪ (૧૬-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી વજગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય 
વહીવટ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િેટલા આઈ.એ.એસ. અકિિારીઓની જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૨) િેટલા આઈ.એ.એસ. અકિિારીઓને વિારાનો ચાજજ-હવાલો સોંપવામાાં આવ્યો છે, અને 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સરિારે શી િાયજવાહી િરી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) : (૧૮-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં આઈ.એ.એસ. અકિિારીઓની ૭૩ જગ્યાઓ ખાલી છે, 

(૨) ૪૦ આઈ.એ.એસ. અકિિારીઓને વિારાનો ચાજજ-હવાલો સોંપવામાાં આવ્યો છે, અને 

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ભરવા સરિારે નીચે દશાજવેલ િાયજવાહી િરી છે. 

 (૧) સીિી ભરતીિી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભારત સરિારના ડડપાટજ મેન્ટ ઓફ પસોનલ એન્ડ ટરે કનાંગને માાંગણીપત્રિ 
મોિલવામાાં આવેલ છે. આ સાંદભજમાાં ભારત સરિારના તા.૧૭-૧૦-૨૦૧૯ના પત્રિી યુ.પી.એસ.સી.ની  
પરીક્ષા-૨૦૧૮ અન્વયે પસાંદગી પામેલા સીિી ભરતીના ૦૭ અકિિારીઓને ગુજરાત સાંવગજમાાં ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) વર્જ-૨૦૧૮માાં ઉપલબ્િ િયેલ થટેટ સીવીલ સકવજસમાાંિી બઢતીિી જગ્યાઓ ભરવા માટે  
તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯ના રોજ યુ.પી.એસ.સી.ને દરખાથત મોિલવામાાં આવેલ છે. આ સાંદભે ભારત સરિારના 
તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૯ના જાહેરનામાિી ૧૨ અકિિારીઓને થટેટ સીવીલ સકવજસમાાંિી બઢતીિી આઈ.એ.એસ. 
સાંવગજમાાં કનયુકતત આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) વર્જ-૨૦૧૮માાં ઉપલબ્િ િયેલ નોન-થટેટ સીવીલ સકવજસમાાંિી પસાંદગીિી જગ્યાઓ ભરવા માટેની િાયજવાહી 

હાિ િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં બાંધ પડેલ વ્યાજબી ભાિની દુિાનો 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૨૬ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય અન્ન, નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ વ્યાજબી ભાવની તાલુિાવાર િયા ગામની દુિાનો બાંિ 
હાલતમાાં છે, 

(૨) આ બાંિ દુિાનોને િારણે િેટલા લાભાિીઓને દૂરના થિળે વ્યાજબી ભાવની વથતુઓ લેવા જવી પડે છે, અને 

(૩) ઉતત કથિકતએ બાંિ પડેલ દુિાનોને થિાને નવી દુિાનો શરૂ િરવા શી િાયજવાહી હાિ િરી છે? 

એચબી-૬૮૬-૧ 
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અન્ન અને નાગકરિ પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ તાલુિાવાર નીચે મુજબના ગામની િુલ-૧૬ વાજબી 
ભાવની દુિાનો બાંિ હાલતમાાં છે, જનેી કવગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગામનુાં નામ બાંધ વ્યાજબી ભાિની દુિાનનો એરીયા આઈ.ડી 

૧ ભાભર 

ભાભર-૩ ૮૧૬૬ 

ભાભર-૪ ૮૧૬૮ 

ચલાદર ૪૩૭૦ 

વડાણા ૪૩૮૭ 

૨ અમીરગઢ રામપુરા ૩૩૬૪ 

૩ િરાદ 

રડિા ૯૦૬૧ 

ગડસીસર ૯૦૬૮ 

મોટી પાવડ ૬૧૫૫ 

૪ ડીસા રામપુરા ૩૯૦૧ 

૫ િાાંિરેજ 

િરા-૪ ૨૮૭૯ 

પાદર ૩૦૨૯ 

મૈડિોલ ૨૧૭૫૭ 

૬ પાલનપુર 

પાલનપુર ૩૮૧૮ 

સાાંગ્રા ૪૦૨૫ 

પાલનપુર ૩૮૨૬ 

પાલનપુર ૩૬૧૨ 

(૨) ઉતત ૧૬ બાંિ વ્યાજબી ભાવની દુિાનો પૈિી – 

 ૧ ગામે તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૯િી નવી વાજબી ભાવની દુિાન શરૂ િરેલ છે. 

(જ ેતા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ બાંિ હતી.)  

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાન વારસાઈની પ્રડિયા પૂરી િતા પુનઃ શરૂ િરેલ છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનના દુિાનદારની રજા પૂણજ િયેલ હોઈ વાજબી ભાવની દુિાન પુનઃ ચાલુ િરેલ છે.  

 ૯ બાંિ વાજબી ભાવની દુિાન સાિે સાંિળાયેલ િુલ ૨૬૮૬૧ લાભાિીઓ હાલ જ ેવાજબી ભાવની દુિાન સાિે 
જોડાયેલા છે તે દુિાન સાંચાલિો દ્વારા ગામે જ કવતરણ િરવામાાં આવે છે. જિેી લાભાિીઓને દૂરના થિળે વાજબી 
ભાવની વથતુઓ લેવા જવુાં પડતુાં નિી. 

 ૪ બાંિ વાજબી ભાવની દુિાનો સાિે સાંિળાયેલ િુલ ૧૦૬૭૫ લાભાિીઓને સરિારશ્રીના  
તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૫ના ઠરાવની જોગવાઈના અાંતરની મયાજદામાાં આવેલ જ ે તે વાજબી ભાવની દુિાન સાિે 
હાંગામી જોડેલ છે. આિી આ વાજબી ભાવની દુિાન સાિે જોડાયેલ લાભાિીઓને દૂરના થિળે વાજબી ભાવની 
વથતુ લેવા જવુાં પડતુાં નિી. 

(૩) સદર બાંિ વાજબી ભાવની દુિાનો હાલમાાં નજીિની વાજબી ભાવની દુિાન સાિે હાંગામી રીતે જડેોલ છે. 

ઉતત ૧૬ બાંિ વ્યાજબી ભાવની દુિાનો પૈિી – 

 ૧ ગામે તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૯િી નવી વાજબી ભાવની દુિાન શરૂ િરેલ છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનની વારસાઈની િાયજવાહી પૂણજ િયેલ હોઈ વાજબી ભાવની દુિાન પુનઃ ચાલુ િરેલ છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનના દુિાનદારની રજા પૂણજ િયેલ હોઈ વાજબી ભાવની દુિાન પુનઃ ચાલુ િરેલ છે.  

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનના દુિાનદાર દ્વારા રાજીનામુાં આપેલ હોઈ, રાજીનામુાં માંજુર િયેિી િાયજવાહી િરવાની રહે છે. 

 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનના દુિાનદાર દ્વારા રાજીનામુાં આપેલ હોઈ, સદર દુિાન મજજ િરવા પાત્ર હોઈ, મજજ 
િરવાની િાયજવાહી ચાલુમાાં છે. 
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 ૧ વાજબી ભાવની દુિાનના પરવાનેદારશ્રી અપીલમાાં ગયેલ હોવાિી અપીલનો કનિાલ િયા બાદ િાયજવાહી 

િરવાની રહે છે. 

 ૩ વાજબી ભાવની દુિાનો પરત્વેની િાયજવાહી એિ માસમાાં પૂણજ િરી વાજબી ભાવની દુિાન શરૂ િરવાની રહે છે.    

 ૭ વાજબી ભાવની દુિાનો િોટજ િેસમાાં હોઈ, િાયજવાહી પૂણજ િયેિી વાજબી ભાવની દુિાન શરૂ િરવાની રહે છે.    
-------- 

રાજ્યમાાં િસ્ટોડીયલ ડેથના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૦૨ (૩૦-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ડદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િથટોડીયલ ડેિના િેટલા બનાવો 
બન્યા, અને 

(૨) તે અાંગે જવાબદારો સામે શી િાયજવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૬-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) અને (૨)  *પત્રિ-૧ િી ૫ મુજબ. 

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

રાજ્યમાાં પિડાયેલ નશીલા પદાથજનો જથ્થો 

અતારાાંકિતઃ ૫૮૭૧ (૨૧-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર અડફણ, ગાાંજો, ચરસ અને 
અન્ય નશીલા પદાિજનો િેટલો જથ્િો પિડાયો, 

(૨) તે અન્વયે કજલ્લાવાર, વર્જવાર િેટલા ઈસમોની િરપિડ િરવામાાં આવી, અને  

(૩) નશીલા પદાિજનુાં વેચાણ રોિવા સરિારે શા પગલા લીિા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ-૧ િી ૫ મુજબ. 

(૨) *પત્રિ-૬ મુજબ. 

(૩) પોલીસ દ્વારા અવાર-નવાર રથતાઓ ઉપર આવતા-જતા વાહનો ચેિ િરવામાાં આવે છે તેમજ પેટર ોલીંગ રાખવામાાં 
આવે છે. આવી પ્રવૃકિ સાિે સાંિળાયેલ/પિડાયેલા ઈસમોને અવાર-નવાર ચેિ િરવામાાં આવે છે. તિા ખાનગી રાહે વોચ રાખવામાાં 
આવે છે. જનજાગૃકત માટે અાંબાજી ખાતેના ભાદરવી પુનમના મેળામાાં તિા ૨૬ જુન આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ડરગ ડદવસના અમદાવાદ િાલુપુર 
રેલ્વે થટેશન ખાતે થટોલ રાખી જનજાગૃકત અિે પેમ્ફલેટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવે છે. 

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

રાજ્યમાાં રીઢા ગુનેગારોનાાં રવજસ્ટરે શન 

અતારાાંકિતઃ ૬૦૨૧ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દડરયાપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસજ એતટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેતટર તરફિી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો ઉતત કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે 
િે િેમ, અને 
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(૩) ઉતત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં કજલ્લાવાર િેટલા ગુનેગારોના રજીથટરેશન િરવામાાં આવ્યા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) હા, જી. 

(૨) પત્રિ મુજબ 

(૩) પત્રિ મુજબ 

ક્રમ વજલ્લો જો હા, તો તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ 
રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર રીઢા ગુન્હેગારોના રજીસ્ટરેશન 
અને રજીસ્ટર તૈયાર િરિામાાં આવ્યા છે િે િેમ 

ઉક્ત વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્જમાાં વજલ્લાિાર 
િેટલા ગુનેગારોના રજીસ્ટરેશન િરિામાાં આવ્યા? 

૧ સુરત હા ૨૮૯ 

૨ રાજિોટ હા ૨૫૯ 

૩ વડોદરા હા ૨૧૦ 

૪ બનાસિાાંઠા હા ૧૩૭ 

૫ મહેસાણા હા ૧૨૬ 

૬ ભાવનગર હા ૧૦૬ 

૭ અરવલ્લી હા ૭૪ 

૮ જામનગર હા ૭૪ 

૯ સાબરિાાંઠા હા ૪૧ 

૧૦ તાપી હા ૩૪ 

૧૧ ખેડા હા ૨૪ 

૧૨ ડાાંગ હા ૨૦ 

૧૩ છોટા ઉદેપુર હા ૦૭ 

૧૪ દેવભૂમી દ્વારિા હા ૦૫ 

૧૫ અમદાવાદ 
ગ્રામ્ય- હા 
શહેર- ના 

૦૦ 

૧૬ િચ્છ હા ૦૦ 

૧૭ ગાાંિીનગર હા ૦૦ 

૧૮ જુનાગઢ હા ૦૦ 

૧૯ દાહોદ હા ૦૦ 

૨૦ નમજદા હા ૦૦ 

૨૧ પાટણ હા ૦૦ 

૨૨ પાંચમહાલ હા ૦૦ 

૨૩ બોટાદ હા ૦૦ 

૨૪ ભરૂચ હા ૦૦ 

૨૫ મહીસાગર હા ૦૦ 

૨૬ મોરબી હા ૦૦ 

૨૭ વલસાડ હા ૦૦ 

૨૮ સુરેન્રનગર હા ૦૦ 

૨૯ ગીરસોમનાિ હા ૦૦ 

૩૦ અમરેલી ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૩૧ આણાંદ ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૩૨ નવસારી ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૩૩ પોરબાંદર ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

-------- 
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રાજ્યમાાં પિડાયેલ ચરસ અને ગાાંજાનો જથ્થો 

અતારાાંકિતઃ ૬૦૫૦ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી લવલત િસોયા (િોરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િુલ િેટલી રિમનો િેટલો જથ્િો ચરસ અને 
ગાાંજાનો પિડવામાાં આવ્યો, 

(૨) તે અન્વય ેવર્જવાર, જીલ્લાવાર િેટલા ઈસમોની િરપિડ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) જીલ્લાવાર િેટલા ઈસમોની િરપિડ િરવાની બાિી છે?  

િૃવર્ માંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૪-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ ૧ િી ૫ મુજબ 

(૨) *પત્રિ ૬ િી ૭ મુજબ 

(૩) *પત્રિ ૮ મુજબ 

(* પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજયમાાં રીઢા ગુનેગારોનાાં રવજસ્ટરેશન 

અતારાાંકિતઃ ૬૧૯૮ (૩૦-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસજ એતટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ જીલ્લામાાં જીલ્લા 
િલેતટર તરફિી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉતત કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે િે િેમ, 
અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં જીલ્લાવાર િેટલા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન િરવામાાં આવ્યા? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) હા, જી 

(૨) પત્રિ મુજબ 

(૩) પત્રિ મુજબ 
પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો જો હા, તો તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર રીઢા ગુન્હેગારોના રજીસ્ટરેશન 

અને રજીસ્ટર તૈયાર િરિામાાં આિે છે િે િેમ? 

ઉક્ત વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્જમાાં 
જીલ્લાિાર િેટલા ગુનેગારોના 
રજીસ્ટરેશન િરિામાાં આવ્યા? 

૧ સુરત હા ૨૮૯ 

૨ રાજિોટ  હા ૨૫૯ 

૩ વડોદરા હા ૨૧૦ 

૪ બનાસિાાંઠા હા ૧૩૭ 

૫ મહેસાણા હા ૧૨૬ 

૬ ભાવનગર હા ૧૦૬ 

૭ અરવલ્લી  હા ૭૪ 

૮ જામનગર હા ૭૪ 

૯ સાબરિાાંઠા હા ૪૧ 

૧૦ તાપી હા ૩૪ 

૧૧ ખેડા હા ૨૪ 

૧૨ ડાાંગ હા ૨૦ 



6 
 

ક્રમ વજલ્લો જો હા, તો તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
રાજ્યમાાં જીલ્લાિાર રીઢા ગુન્હેગારોના રજીસ્ટરેશન 

અને રજીસ્ટર તૈયાર િરિામાાં આિે છે િે િેમ? 

ઉક્ત વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્જમાાં 
જીલ્લાિાર િેટલા ગુનેગારોના 
રજીસ્ટરેશન િરિામાાં આવ્યા? 

૧૩ છોટા ઉદેપુર હા ૦૭ 

૧૪ દેવભૂમી દ્વારિા હા ૦૫ 

૧૫ અમદાવાદ ગ્રામ્ય- હા 
શહેર- ના 

૦૦ 

૧૬ િચ્છ હા ૦૦ 

૧૭ ગાાંિીનગર હા ૦૦ 

૧૮ જુનાગઢ હા ૦૦ 

૧૯ દાહોદ હા ૦૦ 

૨૦ નમજદા હા ૦૦ 

૨૧ પાટણ હા ૦૦ 

૨૨ પાંચમહાલ હા ૦૦ 

૨૩ બોટાદ હા ૦૦ 

૨૪ ભરૂચ હા ૦૦ 

૨૫ મહીસાગર હા ૦૦ 

૨૬ મોરબી હા ૦૦ 

૨૭ વલસાડ હા ૦૦ 

૨૮ સુરેન્રનગર હા ૦૦ 

૨૯ ગીરસોમનાિ હા ૦૦ 

૩૦ અમરેલી ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૩૧ આણાંદ ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૩૨ નવસારી ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

૩૩ પોરબાંદર ના પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં દારૂ િેચાણના નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૪૪ (૧૭-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપુર): માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર દેશી, કવદેશી દારૂ વેચાણના િેટલા િેસો 
નોંિવામાાં આવ્યા,  

(૨) તે અન્વયે જીલ્લાવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, 

(૩) બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસ િરતા વિુ અને એિ વર્જ િરતા વિુ સમયિી પિડવાના આરોપીઓ િેટલા છે, અને 

(૪) રાજ્યમાાં દારૂબાંિીનો િાયમ માટે િડિ અમલ િાય તે માટે સરિારે શી વ્યવથિા િરી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

(૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

(૪) નશાબાંિી અકિકનયમમાાં સુિારો િરી, િાયદાને િડિ બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હેર-ફેર િરનારા 
ગુનોગારોની સજામાાં ત્રણ ગણો વિારો િરી ૧૦ વર્જ સુિીની િેદની સજા અને રૂ. ૫ લાખ સુિીના દાંડની જોગવાઈ િરી છે. 

 દારૂ પીને જાહેરમાાં દાંગલ િરનાર, અસભ્ય વતજન િરનારને ૩ વર્જ સુિીની િેદ, દાંડની જોગવાઈ અને નશાબાંિીની અમલવારી 
િરનાર ફરજ પરના અકિિારીને અડચણ, હુમલો િરનારને ૫ વર્જ સુિીની િેદ અને રૂ. ૫ લાખિી ઓછો નહી તેટલા દાંડની જોગવાઈ 
િરી છે. 
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 ગેરિાયદેસર હેરાફેરીને અટિાવવા માટે આ ગુનામાાં પિડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત િરવામાાં આવે છે. 

 થટેટ મોકનટરીંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીિી ફડરયાદ મળે તે માટે ટોલ ફ્રી નાંબર અને વોટ્સઅપ નાંબર િાયાજકન્વત િરવામાાં 
આવેલ છે. 

 વિુ પ્રોડહકબશનના મુદ્દામાલવાળા િેસોમાાં Prevention of Money Laundering Act મુજબ તેઓની કમલિત જપ્તી અાંગેની 
િાયજવાહી હાિ િરવામાાં આવે છે.  

 નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પિડવા માટે થપેશ્યલ ડર ાઈવનુાં આયોજન િરી, આવા ઈસમો કવરુદ્ધ સી.આર.પી.સી. હેઠળ 
િાયજવાહી િરવામાાં આવે છે.  

 પ્રોડહકબશનની પ્રવૃકિ સાિે સાંિળાયેલ ઈસમો કવરુદ્ધ પાસા, તડીપાર પ્રોડહકબશન- ૯૩ જવેા અટિાયતી પગલા લેવામાાં 
આવે છે.  

પત્રિ ૧ 

શહેર/ 

વજલ્લાનુાં નામ 

તા.૦૧/૦૭/૧૪ થી 

તા.૩૦/૦૬/૧૫ 

તા.૦૧/૦૭/૧૫ થી 

તા.૩૦/૦૬/૧૬ 

તા.૦૧/૦૭/૧૬ થી 

તા.૩૦/૦૬/૧૭ 

દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  

અમદાવાદ શહેર ૫૬૪૨ ૮૭૩ ૯૩ ૬૯૩૯ ૯૩૭ ૧૧૩ ૫૯૫૧ ૧૦૫૯ ૧૦૨ 

રાજિોટ શહેર ૧૪૬૪ ૩૫૯ ૨૧ ૧૧૯૩ ૪૦૩ ૩૫ ૯૧૨ ૨૮૯ ૬૨ 

સુરત શહેર ૨૦૬૫૨ ૧૦૩૮ ૩૦ ૨૦૭૮૨ ૧૨૯૯ ૫૮ ૬૨૦૬ ૧૪૮૯ ૩૧ 

વડોદરા શહેર ૭૮૪૮ ૪૩૮ ૯૦ ૬૪૪૪ ૪૩૬ ૧૪૯ ૬૬૪૩ ૫૪૩ ૧૦૬ 

અમદાવાદ રૂરલ  ૪૫૬૪ ૨૭૪ ૩૭ ૫૫૧૫ ૩૪૨ ૩૮ ૩૮૬૮ ૩૨૩ ૩૧ 

ખેડા ૮૮૫૨ ૧૯૦ ૩૩ ૮૭૪૬ ૧૮૬ ૩૪ ૬૦૯૫ ૧૯૯ ૨૫ 

આણાંદ ૭૧૫૯ ૮૭ ૭ ૬૭૬૨ ૧૫૦ ૨૩ ૪૧૩૪ ૨૮૭ ૩૮ 

ગાાંિીનગર ૨૪૧૦ ૨૩૯ ૧૦ ૨૧૦૭ ૩૫૦ ૧૧ ૧૯૮૨ ૨૨૨ ૧૦ 

સાબરિાાંઠા ૨૩૧૬ ૧૬૦ ૪૮ ૧૬૫૯ ૨૨૯ ૫૯ ૧૧૮૯ ૧૫૪ ૩૨ 

અરવલ્લી ૧૮૬૪ ૩૫૫ ૩૦ ૧૫૯૨ ૩૭૯ ૩૧ ૧૧૫૮ ૩૧૯ ૨૮ 

મહેસાણા ૩૫૦૦ ૩૦૮ ૬૭ ૨૨૫૮ ૪૬૪ ૧૩૫ ૨૪૪૮ ૨૯૧ ૪૩ 

જામનગર ૨૭૭૯ ૫૨૦ ૩૧ ૩૨૯૫ ૪૨૫ ૪૮ ૨૭૩૯ ૩૧૯ ૨૫ 

દેવભૂમી દ્વારિા ૫૯૮ ૮૯ ૦ ૬૦૧ ૧૦૦ ૩ ૫૫૮ ૧૦૨ ૧ 

રાજિોટ રૂરલ ૧૮૬૨ ૨૮૦ ૨૧ ૧૯૮૧ ૩૬૦ ૨૩ ૧૮૦૭ ૨૮૫ ૧૨ 

મોરબી ૧૮૯૫ ૨૦૫ ૦ ૧૮૨૩ ૨૦૭ ૦ ૧૨૯૭ ૧૭૧ ૦ 

સુરેન્રનગર ૧૩૭૦ ૨૫૧ ૧૮ ૧૨૭૭ ૧૬૧ ૧૬ ૮૨૧ ૨૪૮ ૧૪ 

બનાસિાાંઠા ૩૧૮૯ ૬૭૦ ૧૧૩ ૩૩૬૧ ૭૪૧ ૧૪૪ ૩૨૮૬ ૮૬૬ ૧૨૯ 

િચ્છ - પૂવજ  ૧૩૬૨ ૩૦૮ ૦ ૧૪૩૭ ૨૨૭ ૦ ૧૧૧૭ ૧૯૧ ૦ 

િચ્છ - પકિમ  ૪૩૧ ૨૦૮ ૧૪ ૯૭૮ ૨૮૯ ૨૫ ૮૭૨ ૨૩૬ ૧૩ 

પાટણ  ૨૧૩૮ ૨૦૦ ૧૭ ૧૬૧૦ ૨૧૪ ૨૦ ૧૨૦૧ ૧૫૯ ૧૫ 

અમરેલી ૧૪૬૦ ૧૪૦ ૧૧ ૧૫૨૮ ૧૮૨ ૯ ૧૧૨૫ ૧૫૧ ૫ 

ભાવનગર ૪૨૮૦ ૩૩૮ ૬ ૫૩૫૩ ૪૧૭ ૩૬ ૪૫૨૩ ૩૧૯ ૧૭ 

બોટાદ ૩૧૨ ૫૬ ૧ ૩૦૦ ૭૫ ૩ ૩૬૦ ૬૦ ૨ 

જુનાગઢ ૧૨૯૫ ૨૪૧ ૪ ૧૪૭૧ ૨૬૭ ૧૫ ૧૨૧૫ ૨૯૮ ૬ 

ગીર સોમનાિ ૯૪૫ ૩૭૫ ૩૧ ૧૨૬૬ ૩૨૭ ૩૫ ૯૭૬ ૩૮૭ ૩૩ 

પોરબાંદર ૨૪ ૨૪ ૫ ૪૨ ૩૮ ૪ ૫૫ ૪૦ ૧ 

વડોદરા રૂરલ ૭૨૫૨ ૨૬૬ ૨૯ ૭૬૨૬ ૨૬૬ ૪૨ ૫૧૨૭ ૩૭૧ ૩૦ 

છોટાઉદેપુર ૪૬૧૮ ૨૯૭ ૧૭ ૪૪૦૪ ૩૮૪ ૨૦ ૩૩૩૦ ૨૬૫ ૧૬ 

ભરૂચ ૯૮૯૩ ૨૪૨ ૨૫ ૧૩૧૬૫ ૨૪૭ ૩૮ ૮૪૧૮ ૨૨૪ ૩૮ 

નમજદા ૨૨૦૮ ૧૨૧ ૨૮ ૨૩૪૦ ૧૩૨ ૪૮ ૧૭૪૨ ૭૯ ૧૭ 
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શહેર/ 

વજલ્લાનુાં નામ 

તા.૦૧/૦૭/૧૪ થી 

તા.૩૦/૦૬/૧૫ 

તા.૦૧/૦૭/૧૫ થી 

તા.૩૦/૦૬/૧૬ 

તા.૦૧/૦૭/૧૬ થી 

તા.૩૦/૦૬/૧૭ 

દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  

પાંચમહાલ ૨૯૬૬ ૪૦૭ ૬૩ ૩૩૫૩ ૪૦૭ ૫૫ ૩૦૨૪ ૫૮૧ ૬૬ 

મહીસાગર ૧૭૩૭ ૧૬૪ ૧૫ ૧૯૫૬ ૧૯૭ ૨૭ ૧૪૩૯ ૧૫૮ ૨૭ 

દાહોદ ૧૫૭૩ ૭૮૩ ૪૩૪ ૧૫૨૩ ૯૧૭ ૩૩૨ ૧૩૧૨ ૧૦૧૨ ૨૭૯ 

સુરત રૂરલ ૬૮૬૬ ૧૦૬૭ ૪૫ ૭૪૯૧ ૧૨૮૨ ૪૧ ૩૭૬૨ ૧૨૨૫ ૪૮ 

તાપી ૨૦૧૬ ૫૫૪ ૨૫ ૨૨૦૪ ૪૯૮ ૨૨ ૧૦૬૪ ૩૯૮ ૧૪ 

વલસાડ ૨૪૨૭ ૩૧૪૦ ૯૩૯ ૩૦૬૭ ૩૪૪૧ ૯૫૦ ૨૧૭૫ ૨૬૯૦ ૮૦૭ 

નવસારી ૪૪૪૭ ૧૫૨૭ ૯૩ ૫૦૦૧ ૧૬૫૨ ૮૭ ૩૩૧૮ ૧૩૭૩ ૧૩૦ 

ડાાંગ ૩૧૨ ૧૧૯ ૧૬ ૪૮૯ ૧૩૧ ૨૧ ૩૮૪ ૮૪ ૪ 

પ.રે.વડોદરા ૧ ૧૭ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૨ ૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
 

શહેર/ 

વજલ્લાનુાં નામ 

તા.૦૧/૦૭/૧૭ થી તા.૩૦/૦૬/૧૮ તા.૦૧/૦૭/૧૮ થી તા.૩૦/૦૬/૧૯ 

દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  

અમદાવાદ શહેર ૬૯૧૮ ૧૪૨૩ ૧૦૯ ૮૧૪૩ ૨૨૫૬ ૫૨ 

રાજિોટ શહેર ૮૦૨ ૪૮૪ ૧૭ ૧૩૮૭ ૫૫૧ ૧૦ 

સુરત શહેર ૭૫૮૮ ૨૦૬૪ ૫૧ ૯૩૨૪ ૨૫૬૭ ૩૨ 

વડોદરા શહેર ૫૫૭૫ ૭૨૨ ૯૩ ૩૫૨૮ ૭૭૪ ૪૯ 

અમદાવાદ રૂરલ  ૩૦૩૯ ૩૩૦ ૧૩ ૨૭૬૭ ૩૨૧ ૨૦ 

ખેડા ૩૫૯૭ ૨૪૦ ૨૩ ૩૫૪૩ ૨૭૭ ૨૦ 

આણાંદ ૨૫૧૪ ૩૧૨ ૨૨ ૩૦૭૪ ૩૧૫ ૩૦ 

ગાાંિીનગર ૧૬૧૧ ૩૪૪ ૧૬ ૧૭૭૬ ૩૬૬ ૯ 

સાબરિાાંઠા ૧૬૪૩ ૩૧૬ ૮૮ ૧૫૬૫ ૩૫૦ ૧૪ 

અરવલ્લી ૭૦૦ ૫૨૫ ૬૩ ૮૩૪ ૭૦૧ ૩૬ 

મહેસાણા ૨૧૧૦ ૩૭૯ ૫૨ ૨૦૯૧ ૫૦૫ ૨૪ 

જામનગર ૨૫૯૮ ૩૬૪ ૧૧ ૨૫૪૨ ૩૪૧ ૭ 

દેવભૂમી દ્વારિા ૭૬૦ ૧૩૩ ૧ ૪૧૯ ૮૦ ૩ 

રાજિોટ રૂરલ ૧૭૮૩ ૩૬૩ ૧૬ ૨૧૬૭ ૪૧૦ ૭ 

મોરબી ૧૨૩૪ ૨૬૪ ૦ ૧૫૦૨ ૨૭૭ ૦ 

સુરેન્રનગર ૬૧૩ ૩૦૪ ૨૦ ૬૪૯ ૨૯૬ ૧૦ 

બનાસિાાંઠા ૨૭૬૪ ૭૮૨ ૧૪૭ ૨૭૩૬ ૮૩૯ ૧૨૯ 

િચ્છ - પૂવજ  ૧૧૦૮ ૨૯૪ ૦ ૧૨૭૭ ૪૧૯ ૧ 

િચ્છ - પકિમ  ૮૮૨ ૨૧૪ ૧૮ ૯૧૬ ૧૯૬ ૧૭ 

પાટણ  ૧૦૪૦ ૧૮૯ ૨૧ ૧૫૦૧ ૩૩૮ ૧૭ 

અમરેલી ૧૦૦૪ ૧૭૯ ૭ ૧૧૦૬ ૨૦૦ ૭ 

ભાવનગર ૪૨૩૧ ૩૯૨ ૩૩ ૩૮૩૫ ૪૦૬ ૧૬ 

બોટાદ ૨૮૯ ૫૮ ૫ ૩૦૬ ૮૭ ૪ 

જુનાગઢ ૮૭૫ ૩૬૫ ૮ ૧૨૫૨ ૪૫૬ ૫ 

ગીર સોમનાિ ૫૯૪ ૩૯૮ ૫૧ ૧૦૨૩ ૬૦૭ ૫૭ 

પોરબાંદર ૬૯ ૫૯ ૩ ૨૪૯ ૭૦ ૩ 
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શહેર/ 

વજલ્લાનુાં નામ 

તા.૦૧/૦૭/૧૭ થી તા.૩૦/૦૬/૧૮ તા.૦૧/૦૭/૧૮ થી તા.૩૦/૦૬/૧૯ 

દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  દેશી દારૂ  વિદેશી દારૂ વબયર  

વડોદરા રૂરલ ૩૭૭૧ ૫૦૭ ૩૩ ૩૯૭૮ ૫૩૬ ૪૧ 

છોટાઉદેપુર ૮૪૮ ૭૭૧ ૩૯ ૨૨૩૮ ૯૨૩ ૫૮ 

ભરૂચ ૩૪૭૬ ૩૧૧ ૨૧ ૭૭૫૨ ૪૨૨ ૧૧ 

નમજદા ૧૩૦૫ ૧૬૫ ૪૨ ૧૬૭૪ ૧૪૮ ૫૧ 

પાંચમહાલ ૩૩૬૯ ૭૫૧ ૬૦ ૩૭૮૦ ૭૩૯ ૫૬ 

મહીસાગર ૧૫૧૩ ૧૯૧ ૧૯ ૧૯૩૦ ૧૬૪ ૪૬ 

દાહોદ ૧૮૦૬ ૧૦૬૩ ૩૨૬ ૧૮૫૦ ૧૦૭૭ ૧૨૫ 

સુરત રૂરલ ૨૧૪૬ ૯૮૩ ૩૩ ૩૬૦૪ ૯૪૦ ૩૬ 

તાપી ૧૦૦૭ ૩૪૦ ૨૩ ૧૧૩૬ ૩૩૩ ૧૭ 

વલસાડ ૪૧૩ ૧૮૬૫ ૫૭૮ ૯૫૪ ૧૮૯૮ ૪૩૭ 

નવસારી ૩૨૫૭ ૧૬૫૦ ૧૩૦ ૪૬૦૪ ૧૬૨૦ ૬૮ 

ડાાંગ ૩૩૫ ૭૩ ૭ ૩૩૨ ૯૯ ૧૭ 

પ.રે.વડોદરા ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પત્રિ ૨ 

તા.૦૧/૦૭/૧૪ િી તા.૩૦/૦૬/૧૯ 

શહેર/વજલ્લાનુાં નામ પિડેલ આરોપીઓની સાંખ્યા બાિી આરોપીઓની સાંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૪૪૫૮૯ ૧૨૭ 

રાજિોટ શહેર ૮૪૮૮ ૧૮ 

સુરત શહેર ૭૪૧૩૨ ૬૫ 

વડોદરા શહેર ૩૫૫૬૬ ૨૫ 

અમદાવાદ રૂરલ  ૨૨૯૯૫ ૭૨ 

ખેડા ૩૩૩૧૫ ૩૫ 

આણાંદ ૨૫૮૧૧ ૭૬ 

ગાાંિીનગર ૧૨૭૯૮ ૬૦ 

સાબરિાાંઠા ૧૦૪૪૭ ૩૬ 

અરવલ્લી ૯૧૩૧ ૧૫૨ 

મહેસાણા ૧૫૮૯૧ ૫૫ 

જામનગર ૧૭૮૧૮ ૩૫ 

દેવભૂમી દ્વારિા ૪૧૪૪ ૧૦ 

રાજિોટ રૂરલ ૧૩૪૯૮ ૩૧ 

મોરબી ૧૦૩૩૫ ૨૪ 

સુરેન્રનગર ૭૦૦૦ ૧૪૧ 

બનાસિાાંઠા ૨૦૧૩૬ ૨૩૮ 

િચ્છ - પૂવજ  ૮૨૯૧ ૬૧ 

િચ્છ - પકિમ  ૬૯૦૨ ૦ 

પાટણ  ૯૫૫૨ ૭૦ 

અમરેલી ૮૧૩૨ ૧૪ 
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તા.૦૧/૦૭/૧૪ િી તા.૩૦/૦૬/૧૯ 

શહેર/વજલ્લાનુાં નામ પિડેલ આરોપીઓની સાંખ્યા બાિી આરોપીઓની સાંખ્યા 

ભાવનગર ૨૫૫૧૧ ૨૮ 

બોટાદ ૨૨૯૭ ૧૧ 

જુનાગઢ ૯૪૦૯ ૩૯ 

ગીર સોમનાિ ૮૮૭૯ ૧૪ 

પોરબાંદર ૧૨૬૦ ૧૧ 

વડોદરા રૂરલ ૩૧૨૪૪ ૧૪૨ 

છોટાઉદેપુર ૧૮૫૦૨ ૧૭૭ 

ભરૂચ ૪૬૭૪૧ ૪૩ 

નમજદા ૧૦૫૪૮ ૧૪ 

પાંચમહાલ ૨૧૧૫૭ ૨૪૭ 

મહીસાગર ૯૬૬૪ ૨૬ 

દાહોદ ૧૫૦૪૯ ૧૨૫ 

સુરત રૂરલ ૩૪૨૫૩ ૨૭૯ 

તાપી ૧૦૬૩૩ ૧૩૧ 

વલસાડ ૨૯૪૧૭ ૧૨૧૧ 

નવસારી ૩૧૯૭૨ ૩૨૦ 

ડાાંગ ૨૫૨૫ ૧૧ 

પ.રે.વડોદરા ૪૯ ૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૧ ૦ 

પત્રિ ૩ 

તા.૦૧/૦૭/૧૪ િી તા.૩૦/૦૬/૧૯ 

શહેર/વજલ્લાનુાં નામ ૬ માસથી ૧ િર્જ સુધીના ૧ િર્જ િરતાાં િધ ુ

અમદાવાદ શહેર ૧૯ ૧૦૮ 

રાજિોટ શહેર ૨ ૧૬ 

સુરત શહેર ૨૨ ૧૮ 

વડોદરા શહેર ૧૫ ૧૦ 

અમદાવાદ રૂરલ  ૧૩ ૫૬ 

ખેડા ૯ ૨૬ 

આણાંદ ૨૯ ૪૭ 

ગાાંિીનગર ૧૮ ૦ 

સાબરિાાંઠા ૨૬ ૧૦ 

અરવલ્લી ૫૪ ૯૮ 

મહેસાણા ૨૮ ૨૭ 

જામનગર ૧૪ ૨૩ 

દેવભૂમી દ્વારિા ૦ ૧૦ 

રાજિોટ રૂરલ ૧૨ ૧૮ 

મોરબી ૫ ૧૯ 

સુરેન્રનગર ૩૮ ૭૦ 
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તા.૦૧/૦૭/૧૪ િી તા.૩૦/૦૬/૧૯ 

શહેર/વજલ્લાનુાં નામ ૬ માસથી ૧ િર્જ સુધીના ૧ િર્જ િરતાાં િધ ુ

બનાસિાાંઠા ૧૧૦ ૪૬ 

િચ્છ - પૂવજ  ૨૫ ૩૪ 

િચ્છ - પકિમ  ૦ ૦ 

પાટણ  ૧૯ ૫૧ 

અમરેલી ૧૪ ૦ 

ભાવનગર ૨ ૩૩ 

બોટાદ ૩ ૩ 

જુનાગઢ ૩૩ ૬ 

ગીર સોમનાિ ૪ ૭ 

પોરબાંદર ૮ ૧ 

વડોદરા રૂરલ ૯૨ ૩ 

છોટાઉદેપુર ૫૨ ૭૫ 

ભરૂચ ૧૧ ૩૨ 

નમજદા ૫ ૯ 

પાંચમહાલ ૮૯ ૧૫૮ 

મહીસાગર ૨૬ ૦ 

દાહોદ ૧૭ ૧૦૮ 

સુરત રૂરલ ૧૦૯ ૫૮ 

તાપી ૪૭ ૭૫ 

વલસાડ ૨૯૯ ૯૦૯ 

નવસારી ૧૧૯ ૧૦૪ 

ડાાંગ ૨ ૯ 

પ.રે.વડોદરા ૦ ૦ 

પ.રે.અમદાવાદ ૦ ૦ 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૯૭ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર િચ્છ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 

૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૯૯ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર િચ્છ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 
૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૦૭ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (ડદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર બનાસિાાંઠા અને િચ્છ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ 
પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૧૫ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 
૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 
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(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૨૨ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંિીનગર ઉિર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર ગાાંિીનગર અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
િીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૨૩ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર ગાાંિીનગર અને મહેસાણા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
િીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૨૬ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર ગાાંિીનગર કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 
૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૨૮ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 
૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમદાિાદ અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૩૫ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર અમદાવાદ અને સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
િીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૪૪ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર સુરેન્રનગર અને બોટાદ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 

િીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૪૮ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 

૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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જુનાગઢ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૬૩ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 
૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૬૫ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર જુનાગઢ અને ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં કજલ્લાવાર િોડ 
ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૮૫ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર આણાંદ અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ 
પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૮૮ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર આણાંદ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 

૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૯૮ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર દાહોદ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 

૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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દાહોદ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૦૦ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર દાહોદ અને નમજદા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ 
પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૦૨ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર દાહોદ અને છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ 
પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) કવગત શૂન્ય છે. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

છોટાઉદેપુર અને િડોદરા વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૦૬ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર છોટાઉદેપુર અને વડોદરા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ 
િીમીનલ પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) કવગત શૂન્ય છે. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૦૯ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી જશપાલવસાંહ પઢીયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર વડોદરા અને ભરૂચ કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ 

પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) કવગત શૂન્ય છે. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૧૧ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર વડોદરા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 

૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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નમજદા વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૧૩ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર નમજદા કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ પ્રોસીઝર 
૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં િલમ ૧૩૮ હેઠળ નોંધાયેલ િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૧૯ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર તાપી અને સુરત કજલ્લામાાં િોડ ઓફ િીમીનલ 
પ્રોસીઝર ૧૯૭૩ની િલમ ૧૩૮ હેઠળ િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) ઉતત નોંિાયેલા િેસો પૈિી વર્જવાર િેટલા િેસો ઉિેલાયા, 

(૩) ઉતત વર્જવાર િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત કથિકતએ િેટલા િેસો ઉિેલવાના બાિી છે તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પોલીસ િમીઓનો ઓિરટાઈમ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૬૮ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

 તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં િાયમી જુકનયર પોલીસ િમીઓ અને િાયમી કસનીયર પોલીસ િમીઓ તેમજ 
લોિરક્ષિ પોલીસિમીઓ માટે રોજ િેટલા િલાિ ડ્યુટી નક્કી િરવામાાં આવી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

 સામાન્ય સાંજોગોમાાં પોલીસ િમીઓએ રોજ આઠ િલાિ ફરજો બજાવવાની હોય છે. 

-------- 
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રાજ્યમાાં મોબ વલન્ચીંગના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૭૯ (૧૬-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં મોબ કલચીંગના િેટલા બનાવો નોંિાયા, અને 

(૨) મોબ કલચીંગના કિથસા ન બને તેવા સરિારે શા પગલા લીિા? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ૮. 

(૨) નામદાર સુપ્રીમ િોટજના આદેશ અનુસાર રાજ્યમાાં બનતી મોબલીંચીંગની ઘટનાઓ અટિાવવા ગૃહ કવભાગનાાં 
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૮નાાં પડરપત્ર તેમજ પોલીસ મહાકનદેશિ અને મુખ્ય પોલીસ અકિિારીશ્રી, ગુજરાત રાજ્યના તા.૨૪-૦૭-૨૦૧૮, 
તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૮, તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૯ તિા તા.૦૯-૧૧-૨૦૧૯ના પત્રિી કવગતવાર સૂચનાઓ બહાર પાડવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ વજલ્લામાાં નિલી પોલીસ દ્વારા લૂાંટના કિસ્સા 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૮૧ (૧૬-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લાાં ત્રણ વર્જમાાં મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ કજલ્લામાાં નિલી પોલીસ દ્વારા 
લુાંટવાના િે તોડ િરવાનાાં િેટલા કિથસા નોંિાયા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા કિથસામાાં નિલી પોલીસની િરપિડ િરી શી િાયજવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૩) િેટલા કિથસામાાં નિલી પોલીસને પિડવાના બાિી છે અને તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૨૪-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ૧૮ 

(૨) ૧૦ કિથસામાાં િરપિડ િરી િાનુની િાયજવાહી િરવામાાં આવી છે. 

(૩) ૮ કિથસામાાં બાિી છે જમેાાં આરોપી અજાણ્યા હોય, તપાસ દરકમયાન િોઈ ફળદાયી હિીિત ન મળતા, તેમજ 
આરોપીઓના નામ નમુદ ન હોવાિી િરપિડ િઈ શિેલ નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં પોલીસ જિાનો અને પોલીસ અવધિારીઓ પર હુમલાના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૨૧ (૨૫-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૯ની કથિકતએ રાજ્યમાાં પોલીસ જવાનો અને પોલીસ અકિિારીઓ પર હુમલાનાાં છેલ્લા ત્રણ 
વર્જમાાં વર્જવાર-કજલ્લાવાર િેટલા બનાવો બન્યા, અને 

(૨) તે અન્વયે િેટલા પોલીસ જવાનો અને પોલીસ અકિિારીઓને મૃત્યુ અને ગાંભીર ઇજાઓ િઈ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ 

(૨) ૧ નુાં મૃત્યુ અને ૨૬૯ ને ગાંભીર ઇજાઓ િઇ. 

પત્રિ 

અ.નાં. શહેર/વજલ્લાનુાં નામ તા.૧૬-૧૦-૧૬ થી 
૧૫-૧૦-૧૭ 

તા.૧૬-૧૦-૧૭ થી 
૧૫-૧૦-૧૮ 

તા.૧૬-૧૦-૧૮ થી 
૧૫-૧૦-૧૯ 

૧ અમદાવાદ શહેર ૩ ૨ ૬ 

૨ રાજિોટ શહેર ૩ ૩ ૧૪ 
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અ.નાં. શહેર/વજલ્લાનુાં નામ તા.૧૬-૧૦-૧૬ થી 
૧૫-૧૦-૧૭ 

તા.૧૬-૧૦-૧૭ થી 
૧૫-૧૦-૧૮ 

તા.૧૬-૧૦-૧૮ થી 
૧૫-૧૦-૧૯ 

૩ સુરત શહેર ૨૩ ૩૧ ૩૬ 

૪ વડોદરા શહેર ૧૨ ૧૪ ૧૬ 

૫ અમદાવાદ રૂરલ ૫ ૨ ૬ 

૬ ખેડા ૪ ૨ ૬ 

૭ આણાંદ ૫ ૫ ૮ 

૮ ગાાંિીનગર ૫ ૮ ૫ 

૯ સાબરિાાંઠા ૨ ૭ ૭ 

૧૦ અરવલ્લી ૧ ૪ ૫ 

૧૧ મહેસાણા ૧૦ ૧૨ ૬ 

૧૨ જામનગર ૮ ૪ ૬ 

૧૩ દેવભુકમ દ્વારિા ૨ ૯ ૫ 

૧૪ રાજિોટ રૂરલ ૨ ૬ ૭ 

૧૫ મોરબી ૩ ૩ ૩ 

૧૬ સુરેન્રનગર ૪ ૧ ૭ 

૧૭ બનાસિાાંઠા ૨ ૮ ૧૨ 

૧૮ િચ્છ પુવજ ૨ ૩ ૨ 

૧૯ િચ્છ પકિમ  ૨ ૮ ૩ 

૨૦ પાટણ ૨ ૪ ૭ 

૨૧ અમરેલી ૮ ૨ ૯ 

૨૨ ભાવનગર ૨ ૭ ૬ 

૨૩ બોટાદ ૨ ૧ ૩ 

૨૪ જુનાગઢ ૫ ૫ ૧૪ 

૨૫ ગીર સોમનાિ ૩ ૬ ૮ 

૨૬ પોરબાંદર ૨ ૨ ૧ 

૨૭ વડોદરા રૂરલ ૨ ૪ ૨ 

૨૮ છોટાઉદેપુર ૪ ૮ ૯ 

૨૯ ભરૂચ ૬ ૪ ૫ 

૩૦ નમજદા ૧ ૨ ૩ 

૩૧ પાંચમહાલ ૫ ૧૪ ૫ 

૩૨ મહીસાગર ૨ ૩ ૧ 

૩૩ દાહોદ ૬ ૫ ૬ 

૩૪ સુરત રૂરલ ૨ ૪ ૧ 

૩૫ તાપી ૧ ૩ ૧ 

૩૬ વલસાડ ૦ ૨ ૯ 

૩૭ નવસારી ૩ ૮ ૭ 

૩૮ ડાાંગ ૧ ૧ ૧ 

૩૯ પ.રેલ્વે વડોદરા ૧ ૦ ૧ 

૪૦ પ.રેલ્વે અમદાવાદ ૦ ૦ ૧ 

-------- 

સૌની યોજનાની પાઈપલાઈન દ્વારા પેયજળ પકરિહન 

અતારાાંકિતઃ ૫૭૩૪ (૨૧-૦૬-૨૦૧૯) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસાંપકિ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) સૌની યોજના પાઈપલાઈન દ્વારા તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્જમાાં માસવાર સરેરાશ િેટલા 
પેયજળનુાં પડરવહન િયુાં,  
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(૨) ઉતત કથિકતએ પેયજળના પડરવહન માટે મેળવાયેલ પાણીના જથ્િા માટે ઉતત માસવાર િેટલી રિમ ચુિવવામાાં 

આવી, અને 

(૩) આ પેયજળ પહોંચાડતા ગુજરાત વોટર ઈન્ફ્રાથટરતચર લી. તેમજ ગુજરાત વોટર સપ્લાય અને સુએજ બોડજ ને ઉતત 
માસવાર િેટલી આવિ િઈ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસાંપકિ) : (૧૩-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) સૌની યોજના દ્વારા ફતત રૉ વૉટર તરીિે આપવામાાં આવેલ છે. 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્જમાાં માસવાર આપવામાાં આવેલ પાણીના જથ્િાની કવગતો  
પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) સૌની યોજના દ્વારા ફતત રૉ વૉટર તરીિે આપવામાાં આવતુાં હોય પેયજળ માટેની રિમ અલગ િઇ શિે તેમ નિી. 

(૩) ગુજરાત વૉટર ઇન્ફ્રાથટરતચર લી. તિા ગુજરાત વૉટર સપ્લાય અને થયુવરેજ બોડજ  દ્વારા પીવાના હેતુ માટે જ ેત ે
જળાશયમાાંિી કનયકમત પાણી ઉપાડવામાાં આવતુાં હોય સૌની યોજનાનુાં પાણી અલગ િઇ શિે નહી.  

માસ 
આપિામાાં આિેલ પાણી 

(મીલીયન ઘનફૂટ) 
માસ 

આપિામાાં આિેલ પાણી 
(મીલીયન ઘનફૂટ) 

જુન-૨૦૧૭ ૭૭૫ જુન-૨૦૧૮ ૦ 

જુલાઇ-૨૦૧૭ ૮૩૯ જુલાઇ-૨૦૧૮ ૦ 

ઓગથટ-૨૦૧૭ ૨૧૬ ઓગથટ-૨૦૧૮ ૦ 

સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭ ૫૭૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ ૭૫૨ 

ઑતટોબર-૨૦૧૭ ૨૪૭ ઑતટોબર-૨૦૧૮ ૧૫૬૩ 

નવેમ્બર-૨૦૧૭ ૦ નવેમ્બર-૨૦૧૮ ૦ 

ડડસેમ્બર-૨૦૧૭ ૦ ડડસેમ્બર-૨૦૧૮ ૩૯ 

જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ ૦ જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ ૭૬૬ 

ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ૦ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ ૬૦૭ 

માચજ-૨૦૧૮ ૫૧૯ માચજ-૨૦૧૯ ૧૪૯૭ 

એકપ્રલ-૨૦૧૮ ૨૯૯ એકપ્રલ-૨૦૧૯ ૭૨૪ 

મે-૨૦૧૮ ૦ મે-૨૦૧૯ ૯૩૫ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં પાણીના સ્તર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫૮ (૨૫-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસાંપકિ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ ની કથિકતએ તાલુિાવાર પાણીના થતર િેટલા ઉંડે ગયા છે, 

(૨) ઉતત કથિકતએ પાણીના થતર ઉંડા જવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) આ કજલ્લામાાં પાણીના થતર ઉંચા લાવવા શા પગલા લેવામાાં આવ્યા ? 

માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસાંપકિ): (૧૯-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ ની કથિકતએ તાલુિાવાર પાણીના થતરની કવગત નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિો પાણીના સ્તર (મીટર)  ક્રમ તાલુિો પાણીના સ્તર (મીટર) 

૧ અમરેલી  ૯.૬૦ મી. ઊંડા   ૭ િુાં િાવાવ વડીઆ ૮.૭૨ મી. ઊંડા 

૨ બાબરા  ૧૬.૨૪ મી. ઊંડા  ૮ લાઠી  ૮.૫૮ મી. ઊંડા 

૩ બગસરા  ૧૪.૩૧ મી. ઊંડા  ૯ લીલીઆ  ૧૫.૨૭ મી. ઊંડા 

૪ િારી  ૧૩.૨૩ મી. ઊંડા  ૧૦ રાજુલા  ૯.૨૧ મી. ઊંડા 

૫ જાફરાબાદ  ૧૫.૫૫ મી. ઊંડા  ૧૧ સાવરિુાં ડલા  ૨૨.૯૩ મી. ઊંડા 

૬ ખાાંભા  ૧૪.૫૮ મી. ઊંડા     
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(૨) ઉતત કથિકતએ પાણીના થતર ઉંડા જવાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

 (૧) માનવ વપરાશ માટે ભૂગભજ જળનો ઉપાડ 

 (૨) જુન-ઓગષ્ટ્-૨૦૧૯ દરમ્યાન અમરેલી કજલ્લામાાં વરસાદનુાં પ્રમાણ ખુબ જ ઓછુાં  હતુાં.  

 (૩) ઓગષ્ટ્-૨૦૧૯ સુિી વરસાદ ઓછો િવાના િારણે ખરીફ સીઝનના િયેલ વાવેતરમાાં ખેડુતો દ્વારા િુવા-
  પાતાળિુવાઓનાાં પાણીિી કસાંચાઇ િરવાના િારણે પણ પાણીના થતર ઉંડા ગયેલ છે. 

(૩) પાણીનાાં થતર ઉંચા લાવવા અમરેલી કજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૯ ની કથિકતએ િુલ ૭૯૯૭ ચેિડેમો અને ૪૨૩ 
તળાવો બાાંિવામાાં આવેલ છે. ઉપરાાંત ચેિડેમ ડીસીલ્ટીંગ, તળાવ ઉંડા ઉતારવા તિા યોજના ડીસીલ્ટીંગના ૧૨૧૫ િામો િરવામાાં 
આવેલ છે. ઉતત  િામો િિી આશરે ૨૮૬૮ દશ લાખ ઘન ફૂટ પાણીનો સાંગ્રહ િાય છે. જ ેભુગભજ જળથતર વિારવામાાં મદદરૂપ િાય 
છે.  

-------- 

જુનાગઢ અને નિસારી વજલ્લામાાં જમીનની હરાજી 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૦૯ (૨૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી હર્જદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા બે વર્જમાાં જુનાગઢ અને નવસારી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ખરાબા, સરિારી 
પડતર અને ગૌચર જમીનની િેટલી જમીન તયા ભાવે, તયા હેતુ માટે હરાજી િયાજ વગર અને િેટલી જમીન હરાજીિી ફાળવવામાાં આવી,  

(૨) હરાજી િયાજ વગર ખરાબા, સરિારી પડતર િે ગૌચરની જમીન ફાળવવામાાં આવી હોય તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) તે અન્વયે ઉતત વર્જવાર સરિારને િેટલી આવિ િઇ ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) *પત્રિ ‘અ’ અને ‘બ’ સામેલ છે.  

(૨) *પત્રિ ‘અ’ સામેલ છે. 

(૩) *પત્રિ ‘િ’ સામેલ છે. 

(*પત્રિો સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદ શહેરમાાં દાિા પ્રમાણપત્ર લીધા બાદ નાણાાં ન ભયાજ હોય તેિી સોસાયટીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૪૨ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ શહેરમાાં પડરવતજનીય કવથતારમાાં પૂરિ સેટલમેન્ટ દાખલ િરવા સૂકચત સોસાયટી, ગુજરાત જમીન 
મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ હેઠળ બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરી દાવા પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ નાણાાં ભયાજ નિી તેવી િેટલી સોસાયટીઓ 
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છે, 

(૨) ઉતત પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ પણ નાણાાં ભયાજ ન હોય તે નાણાની રિમ િેટલી છે, અને 

(૩) આવા નાણા વસુલવા સરિારે શા પગલા લીિા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ સૂકચત સોસાયટીનુાં બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરવાની 
જોગવાઇ નિી િે સૂકચત સોસાયટીને દાવા પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવતુાં નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

-------- 
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રાજિોટ શહેરમાાં દાિા પ્રમાણપત્ર લીધા બાદ નાણાાં ભયાજ ન હોય તેિી સોસાયટીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૪૩ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજિોટ શહેરમાાં પડરવતજનીય કવથતારમાાં પૂરિ સેટલમેન્ટ દાખલ િરવા સૂકચત સોસાયટી, ગુજરાત જમીન મહેસૂલ 
સુિારા અકિકનયમ હેઠળ બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરી દાવા પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ નાણાાં ભયાજ નિી તેવી િેટલી સોસાયટીઓ  
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છે, 

(૨) ઉતત પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ પણ નાણાાં ભયાજ ન હોય તે નાણાની રિમ િેટલી છે, અને 

(૩) આવા નાણા વસુલવા સરિારે શા પગલા લીિા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ સૂકચત સોસાયટીનુાં બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરવાની 
જોગવાઇ નિી િે સૂકચત સોસાયટીને દાવા પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવતુાં નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જામનગર શહેરમાાં દાિા પ્રમાણપત્ર લીધા બાદ નાણાાં ન ભયાજ હોય તેિી સોસાયટીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૪૪ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) જામનગર શહેરમાાં પડરવતજનીય કવથતારમાાં પૂરિ સેટલમેન્ટ દાખલ િરવા સૂકચત સોસાયટી, ગુજરાત જમીન 
મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ હેઠળ બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરી દાવા પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ નાણાાં ભયાજ નિી તેવી િેટલી સોસાયટીઓ 
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છે, 

(૨) ઉતત પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ પણ નાણાાં ભયાજ ન હોય તે નાણાની રિમ િેટલી છે, અને 

(૩) આવા નાણા વસુલવા સરિારે શા પગલા લીિા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૦-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ સૂકચત સોસાયટીનુાં બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરવાની 
જોગવાઇ નિી િે સૂકચત સોસાયટીને દાવા પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવતુાં નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ભાિનગર શહેરમાાં દાિા પ્રમાણપત્ર લીધા બાદ નાણાાં ન ભયાજ હોય તેિી સોસાયટીઓ  

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫૨ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ભાવનગર શહેરમાાં પડરવતજનીય કવથતારમાાં પૂરિ સેટલમેન્ટ દાખલ િરવા સૂકચત સોસાયટી, ગુજરાત જમીન 
મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ હેઠળ બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરી દાવા પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ નાણાાં ભયાજ નિી તેવી િેટલી સોસાયટીઓ 
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છે, 

(૨) ઉતત પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ પણ નાણાાં ભયાજ ન હોય તે નાણાની રિમ િેટલી છે, અને 

(૩) આવા નાણા વસુલવા સરિારે શા પગલા લીિા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ સૂકચત સોસાયટીનુાં બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરવાની 
જોગવાઇ નિી િે સૂકચત સોસાયટીને દાવા પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવતુાં નિી.  
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(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરત શહેરમાાં દાિા પ્રમાણપત્ર લીધા બાદ નાણાાં ન ભયાજ હોય તેિી સોસાયટીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫૩ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) સુરત શહેરમાાં પડરવતજનીય કવથતારમાાં પૂરિ સેટલમેન્ટ દાખલ િરવા સૂકચત સોસાયટી, ગુજરાત જમીન મહેસૂલ 
સુિારા અકિકનયમ હેઠળ બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરી દાવા પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ નાણાાં ભયાજ નિી તેવી િેટલી સોસાયટીઓ  
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છે, 

(૨) ઉતત પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ પણ નાણાાં ભયાજ ન હોય તે નાણાની રિમ િેટલી છે, અને 

(૩) આવા નાણા વસુલવા સરિારે શા પગલા લીિા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ સૂકચત સોસાયટીનુાં બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરવાની 
જોગવાઇ નિી િે સૂકચત સોસાયટીને દાવા પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવતુાં નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િડોદરા શહેરમાાં દાિા પ્રમાણપત્ર લીધા બાદ નાણાાં ન ભયાજ હોય તેિી સોસાયટીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૪૫૪ (૦૧-૧૦-૨૦૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) વડોદરા શહેરમાાં પડરવતજનીય કવથતારમાાં પૂરિ સેટલમેન્ટ દાખલ િરવા સૂકચત સોસાયટી, ગુજરાત જમીન મહેસૂલ 
સુિારા અકિકનયમ હેઠળ બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરી દાવા પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ નાણાાં ભયાજ નિી તેવી િેટલી સોસાયટીઓ  
તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છે, 

(૨) ઉતત પ્રમાણપત્ર લીિા બાદ પણ નાણાાં ભયાજ ન હોય તે નાણાની રિમ િેટલી છે, અને 

(૩) આવા નાણા વસુલવા સરિારે શા પગલા લીિા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત જમીન મહેસૂલ સુિારા અકિકનયમ, ૨૦૧૭ હેઠળ સૂકચત સોસાયટીનુાં બાાંિિામ કનયમબદ્ધ િરવાની 
જોગવાઇ નિી િે સૂકચત સોસાયટીને દાવા પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવતુાં નિી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ઘન િચરાના વનિાલના િાયજરત પ્લાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૬૦૨૦ (૨૭-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી નગરપાકલિામાાં ઘનિચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ 
િાયજરત છે,  

(૨) ઉતત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર, કજલ્લાવાર િેટલી નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના પ્લાન્ટ બનાવવામાાં 
આવ્યા,  
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(૩) ઉતત કથિકતએ િેટલી નગરપાકલિાઓમાાં ઘન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ બનાવવાના બાિી છે, અને 

(૪) ઉતત બાિી પ્લાન્ટ તયા સુિીમાાં બનાવવામાાં આવશે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૩૧-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નગરપાકલિામાાં ઘનિચરાના કનિાલના િાયજરત પ્લાન્ટની 
કવગતો આ સાિેના *એનેક્ષર-૧ માાં સામેલ છે.  

(૨) ઉતત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર, કજલ્લાવાર નગરપાકલિામાાં ઘન િચરાના પ્લાન્ટ બનાવવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ  વજલ્લાનુાં નામ  નગરપાવલિાનુાં નામ 

૧ આણાંદ  પેટલાદ - એપ્રીલ ૨૦૧૯ િી પ્લાન્ટ િાયજરત છે.  

૨ નવસારી  નવસારી - સને ૨૦૧૯ િી પ્લાન્ટ િાયજરત છે.  

(૩) ઉતત કથિકતએ િુલ ૧૦૧ નગરપાકલિામાાં ઘનિચરાના કનિાલ માટેના પ્લાન્ટ બનાવવાના બાિી છે.  

(૪) કવગતો આ સાિેના *એનેક્ષર-૨ માાં સામેલ છે.  

(*એનેક્ષર સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

અમદાિાદમાાં માંજૂર થયેલ ટાઉન પ્લાનીંગ સ્િીમોમાાં ટી.પી.ઓ. તરીિે વનમણૂિ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૬૨૮૯ (૧૭-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદની માંજુર િયેલ ડર ાફ્ટ ટાઉન પ્લાનીંગ થિીમોને આપેલ માંજુરીઓમાાં એિ ટી.પી.ઓ. ને એિિી વિારે 
ટાઉન પ્લાનીંગ થિીમોમાાં ટી.પી.ઓ. તરીિે કનમણાંિ આપવામાાં આવેલ છે તે હિીિત તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો તયા ટી.પી.ઓ. ને એિિી વિારે િેટલી ટાઉન પ્લાનીંગ થિીમોમાાં કનમણાંિ/ચાજજ આપવામાાં આવેલ છે,  

(૩) એિ િી વિારે ટાઉન પ્લાનીંગ થિીમોમાાં કનમણાંિ/ચાજજ આપવાના િારણો શા છે, અને 

(૪) ડર ાફ્ટ ટાઉન પ્લાનીંગ થિીમો આખરી ઝડપિી િાય તે માટે દરેિ ટાઉન પ્લાનીંગ થિીમવાર ટીપીઓની કનમણાંિ 
િરવાનુાં સરિારનુાં શુાં આયોજન છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) હા. 

(૨) *પડરકશષ્ટ્-૧ આ સાિે સામેલ છે. 

(૩) વહીવટી વ્યવથિા માટે 

(૪) હાલ િોઇ આયોજન નિી. 

(*પડરકશષ્ટ્ સકચવશ્રીની િચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 

-------- 

રાજ્યમાાં રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં 'સ્ટનીંગ'ની સુવિધા 

અતારાાંકિતઃ ૬૫૩૭ (૧૧-૧૧-૨૦૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ચાલતા િયા રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં મે-૨૦૧૯ની કથિકતએ 'થટનીંગ' ની સુકવિા ઉપલબ્િ છે, અને  

(૨) તે સુકવિા તયાાં સુિીમાાં શરૂ િરવામાાં આવનાર છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી કવિાસ) : (૩૦-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) એિપણ નહીં. 

(૨) િતલખાનાઓના આિુનીિરણ સમયે.   
-------- 
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ઔદ્યોવગિ એિમોના િીજ કડફોલ્ટરો પાસેથી િસુલિાની થતી રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૫૯૧૮ (૦૬-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય ઉજાજ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ વીજ કબલ ન ચૂિવ્યા હોય તેવા િેટલા ઔદ્યોકગિ એિમોના ડડફોલ્ટરો પાસેિી 
રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી રિમ વસુલ િરવાની િાય છે, અને 

(૨) ઉતત ડડફોલ્ટરો સમયસર વીજ કબલની રિમ ચૂિવતા ન હોય તો રાજ્ય સરિારે શાાં પગલા લીિા?  

ઉજાજ માંત્રીશ્રી : (૨૬-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) કવગતો પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૨) ૧. વસુલાત માટે બાિી રહેતા ગ્રાહિોના વીજ જોડાણ હાંગામી, િાયમી િોરણે િાપી નાખવામાાં આવે છે,  

 ૨. સાંબાંકિત િોટજ/સિાકિિારી લોિ અદાલત સમક્ષ દાવો દાખલ િરવાની િાયજવાહી હાિ િરવામાાં આવે છે. 

 ૩. વીજ બીલની રિમ સામે ગ્રાહિો દ્વારા દાખલ િરાયેલ વાાંિા અરજી ઉપર કવચારણા હાિ િરી વસુલાતની 

        આગળની િાયજવાહી હાિ િરવામાાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ  વજલ્લાનુાં નામ ઔદ્યોવગિ એિમોના 
ડીફોલ્ટરોની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ 
િસુલ િરિાની રિમ રૂા (લાખમાાં) 

૦૧ સુરત ૪૨૯૫ ૪૨૭૨.૩૦ 

૦૨ તાપી ૨૨૫ ૪૮.૦૯ 

૦૩ ભરૂચ ૮૬૯ ૧૫૪૪૭.૮૩ 

૦૪ નમજદા ૧૫૮ ૧૯.૮૬ 

૦૫ વલસાડ ૫૭૯ ૬૬૨.૦૯ 

૦૬ નવસારી ૬૮૯ ૮૭૩.૧૩ 

૦૭ ડાાંગ ૦૦ ૦.૦૦ 

૦૮ વડોદરા ૧૫૩૮ ૬૧૭૫.૪૯ 

૦૯ છોટાઉદેપુર ૩૭૬ ૧૦૭.૪૫ 

૧૦ આણાંદ ૪૫૨ ૫૪૭.૬૫ 

૧૧ ખેડા ૪૮૩ ૧૫૧૮.૪૩ 

૧૨ પાંચમહાલ ૧૧૦૮ ૩૪૬૫.૮૮ 

૧૩ મહીસાગર ૫૯૧ ૨૨૯.૬૭ 

૧૪ દાહોદ ૯૨૯ ૩૫૧.૩૩ 

૧૫ અમરેલી ૭૪૪ ૩૬૦.૧૬ 

૧૬ ગીર સોમનાિ ૭૩૬ ૨૩૪૦.૮૯ 

૧૭ િચ્છ ૮૦૭ ૩૫૨૧.૯૯ 

૧૮ બોટાદ ૯૧૮ ૧૪૧.૯૬ 

૧૯ ભાવનગર ૪૪૨૪ ૩૮૨૯.૨૮ 

૨૦ જુનાગઢ ૫૬૧ ૮૨૯.૯૯ 

૨૧ મોરબી ૫૧૬ ૧૦૧૧.૬૯ 

૨૨ સુરેન્રનગર ૧૬૯૫ ૧૩૯૪૭.૭૬ 

૨૩ પોરબાંદર ૩૩૧ ૨૮૩૦.૮૦ 

૨૪ રાજિોટ ૨૩૯૬ ૧૯૦૧.૬૬ 

૨૫ જામનગર ૨૨૭૯ ૫૮૦.૯૮ 

૨૬ દેવભૂકમ દ્વારિા ૯૮૫ ૬૯૭.૭૬ 

૨૭ અમદાવાદ ૧૧૫૨ ૧૩૪૮.૨૬ 

૨૮ અરવલ્લી ૮૫ ૩૦.૪૩ 

૨૯ બનાસિાાંઠા ૨૯૧ ૪૦૦.૨૬ 
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ક્રમ  વજલ્લાનુાં નામ ઔદ્યોવગિ એિમોના 
ડીફોલ્ટરોની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની વસ્થવતએ 
િસુલ િરિાની રિમ રૂા (લાખમાાં) 

૩૦ ગાાંિીનગર ૩૧૯ ૧૫૦૯.૦૧ 

૩૧ મહેસાણા ૨૫૯ ૭૪૬.૪૨ 

૩૨ પાટણ ૧૦૯ ૪૩.૯૨ 

૩૩ સાબરિાાંઠા ૧૫૬ ૩૭૧.૦૩ 

-------- 

કિસાન હીત ઉજાજ શવક્ત યોજના માટે ફાળિેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૬૦૧૬ (૨૯-૦૮-૨૦૧૯) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય ઊજાજ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર કિસાન હીત ઊજાજ શકતત યોજના માટે ગુજરાત ઊજાજ 
કવિાસ કનગમ લી.ને. શેર મૂડી ફાળા પેટે િેટલી રિમ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) ઉતત યોજના હેઠળ ફાળવેલ રિમમાાંિી ઉતત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર, કજલ્લાવાર િેટલી લો-વોલ્ટેજ 
ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમને હાઇ વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમમાાં રૂપાાંતડરત િરવામાાં આવી, અને 

(૩) િેટલી સીથટમને રૂપાાંતડરત િરવાની બાિી છે, તેના િારણો શા છે? 

ઊજાજ માંત્રીશ્રી : (૨૬-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧)  

િર્જ શેર મૂડી ફાળા પેટે ફાળિિામાાં આિેલ રિમ (લાખમાાં) 

૦૧.૦૭.૧૪ િી ૩૦.૦૬.૧૫ ૧૨૫૦૦ 

૦૧.૦૭.૧૫ િી ૩૦.૦૬.૧૬ ૧૬૨૫૦ 

૦૧.૦૭.૧૬ િી ૩૦.૦૬.૧૭ ૧૨૦૦૦ 

૦૧.૦૭.૧૭ િી ૩૦.૦૬.૧૮ ૫૬૨૫ 

૦૧.૦૭.૧૮ િી ૩૦.૦૬.૧૯ ૮૧૨૫ 

િુલ ૫૪૫૦૦ 

(૨) છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં લો-વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમને હાઇ વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમમાાં રૂપાાંતરીત િરેલ 
જનેી વર્જવાર, કજલ્લાવાર કવગતો ''પત્રિ-અ'' મુજબ છે. 

(૩) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ પીજીવીસીએલ હેઠળ િુલ ૩૭૦૮ નાંગ ખેતીવાડી ફીડર આવેલ છે જ ે પૈિી 
માચજ-૧૯ સુિીમાાં િુલ ૬૭૭ નાંગ લો-વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમને હાઇ વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમમાાં રૂપાાંતરીત િરવામાાં 
આવી છે. તેમજ ૩૦૩૧ નાંગ ફીડર હાઇ વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમમાાં રૂપાાંતરીત િરવાના બાિી છે. વર્જ ૨૦૧૯-૨૦ માાં િુલ ૬૨ 
નાંગ લો-વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમને હાઇ વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમમાાં રૂપાાંતરીત િરવાની માંજુરી મળેલ, જમેાાં ૬૪૦૮ નાંગ 
નાની િેપેસીટીના ટર ાન્સફોમજર માંજૂર િરવામાાં આવેલ. તે પૈિીની ૫૪ નાંગ લો-વોલ્ટેજ ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમને હાઇ વોલ્ટેજ 
ડીથટર ીબ્યુશન સીથટમમાાં રૂપાાંતરીત િરવાના બાિી છે. જ ે માચજ-૨૦૨૦ સુિીમાાં પૂણજ િરવામાાં આવશે. જમેાાં ૫૫૧૩ નાંગ નાની 

િેપેસીટીના ટર ાન્સફોમજર લગાવવામાાં આવશે. બાિી રહેતા ૨૯૬૯ નાંગ ફીડરની િામગીરી તાાંકત્રિ ક્ષમતા તિા નાણાિીય ફાળવણીને 
ધ્યાને લઈ બનતી ત્વરાએ પૂણજ િરવામાાં આવશે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ િર્જ વજલ્લો 
ફીડરની 

સાંખ્યા 

ઉભા િરાયેલ ટી.સી.ની સાંખ્યા 
િરિામાાં આિેલ 

ખચજ (લાખમાાં) 
૧૦ 

િેિીએ 

૧૬ 

િેિીએ 

૨૫ 

િેિીએ 

૬૩ 

િેિીએ 

૧૦૦ 

િેિીએ 
િુલ 

૧ 
૨૦૧૪-૧૫ 

(૧-૭-૧૪ િી 

૩૦-૬-૧૫) 

અમરેલી ૧૦ ૧૧૧૩ ૧૯૭ ૮૪ ૩ ૦ ૧૩૯૭ ૧૩૬૯.૬૫ 

૨ િચ્છ ૨૧ ૩૪૨ ૧૩૭ ૧૮૮ ૨૦૧ ૧૦ ૮૭૮ ૧૦૦૮.૮૫ 

૩ ગીર સોમનાિ ૩ ૮૪૫ ૨૮ ૨ ૦ ૦ ૮૭૫ ૧૦૧૪.૬૯ 

૪ જામનગર ૯ ૧૩૭૪ ૧૯૩ ૨૮ ૦ ૦ ૧૫૯૫ ૧૮૩૯.૪૩ 

૫  જુનાગઢ ૧૪ ૧૭૨૦ ૩૮૫ ૧૩૮ ૩૨ ૦ ૨૨૭૫ ૨૩૫૫.૨૦ 

૬  દ્વારિા ૨ ૨૩૬ ૪૨ ૬ ૦ ૦ ૨૮૪ ૩૦૪.૬૬ 

૭  પોરબાંદર ૧ ૧૭૪ ૨૩ ૧ ૦ ૦ ૧૯૮ ૧૯૧.૨૧ 
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ક્રમ િર્જ વજલ્લો 
ફીડરની 

સાંખ્યા 

ઉભા િરાયેલ ટી.સી.ની સાંખ્યા 
િરિામાાં આિેલ 

ખચજ (લાખમાાં) 
૧૦ 

િેિીએ 
૧૬ 

િેિીએ 
૨૫ 

િેિીએ 
૬૩ 

િેિીએ 
૧૦૦ 
િેિીએ 

િુલ 

૮  ભાવનગર ૧૧ ૧૨૮૦ ૨૫૧ ૭૩ ૫ ૦ ૧૬૦૯ ૧૬૪૬.૨૧ 
૯  મોરબી ૭ ૫૩ ૪૭ ૯૩ ૮૩ ૦ ૨૭૬ ૨૬૯.૯૦ 

૧૦  રાજિોટ ૫ ૭૧૫ ૭૩ ૩૭ ૧૫ ૨ ૮૪૨ ૮૮૨.૫૩ 
૧૧  સુરેન્રનગર ૧૪ ૪૩૭ ૩૫૭ ૨૦૦ ૨૯ ૦ ૧૦૨૩ ૭૬૮.૨૦ 

િુલ ૯૭ ૮૨૮૯ ૧૭૩૩ ૮૫૦ ૩૬૮ ૧૨ ૧૧૨૫૨ ૧૧૬૫૦.૫૩ 
૧ 

૨૦૧૫-૧૬ 
(૧-૭-૧૫ 

િી 
૩૦-૬-૧૬) 

અમરેલી ૧૪ ૧૦૭૨ ૨૮૯ ૧૩૬ ૨ ૦ ૧૪૯૯ ૧૬૮૪.૬૨ 
૨ િચ્છ ૨૭ ૧૫૧ ૨૧૭ ૩૭૩ ૧૮૮ ૧ ૯૩૦ ૧૧૦૧.૪૨ 
૩ ગીર સોમનાિ ૭ ૧૫૨૪ ૬૨ ૩ ૦ ૦ ૧૫૮૯ ૧૮૪૯.૮૫ 
૪ જામનગર ૧૦ ૧૦૫૦ ૧૬૩ ૪૯ ૪ ૦ ૧૨૬૬ ૧૪૦૨.૦૩ 
૫ જુનાગઢ ૮ ૯૧૧ ૧૫૭ ૫૧ ૩ ૦ ૧૧૨૨ ૧૨૩૦.૨૧ 
૬ દ્વારિા ૩ ૬૦૩ ૫૬ ૧ ૦ ૦ ૬૬૦ ૮૦૭.૧૮ 
૭ પોરબાંદર ૪ ૬૬૩ ૬૧ ૧૦ ૦ ૦ ૭૩૪ ૮૩૯.૧૫ 
૮ બોટાદ ૫ ૪૩૨ ૯૩ ૧૩ ૦ ૦ ૫૩૮ ૪૩૦.૭૩ 
૯ ભાવનગર ૧૨ ૧૮૩૧ ૧૧૭ ૨૧ ૦ ૦ ૧૯૬૯ ૨૧૨૮.૪૪ 

૧૦ મોરબી ૧૧ ૨૭૮ ૨૨૬ ૮૫ ૩૮ ૦ ૬૨૭ ૪૯૨.૦૧ 
૧૧ રાજિોટ ૧૪ ૨૦૪૪ ૧૪૫ ૩૬ ૧ ૦ ૨૨૨૬ ૨૧૮૫.૯૧ 
૧૨ સુરેન્રનગર ૧૭ ૨૭૯ ૪૮૬ ૨૨૭ ૩૯ ૦ ૧૦૩૧ ૬૮૯.૮૭ 

િુલ ૧૩૨ ૧૦૮૩૮ ૨૦૭૨ ૧૦૦૫ ૨૭૫ ૧ ૧૪૧૯૧ ૧૪૮૪૧.૪૨ 
૧ 

૨૦૧૬-૧૭ 
(૧-૭-૧૬ 

િી 
૩૦-૬-૧૭) 

અમરેલી ૮ ૩૭૨ ૧૩૪ ૫૭ ૧ ૦ ૫૬૪ ૬૪૨.૪૧ 
૨ િચ્છ ૧૮ ૨૦૨ ૨૪૬ ૨૮૨ ૧૪૭ ૦ ૮૭૭ ૧૨૮૧.૯૧ 
૩ ગીર સોમનાિ ૯ ૨૦૨૧ ૫૯ ૨૧ ૧ ૦ ૨૧૦૨ ૨૫૮૬.૭૯ 
૪ જામનગર ૪ ૬૦૧ ૫૭ ૧૦ ૧ ૦ ૬૬૯ ૭૭૩.૭૦ 
૫ જુનાગઢ ૧૦ ૧૫૭૭ ૧૩૩ ૪૦ ૫ ૦ ૧૭૫૫ ૨૩૬૭.૪૭ 
૬ દ્વારિા ૬ ૭૮૪ ૬૯ ૮ ૦ ૦ ૮૬૧ ૧૨૭૨.૬૭ 
૭ પોરબાંદર ૧ ૮૨ ૨ ૧ ૦ ૦ ૮૫ ૧૦૯.૨૦ 
૮ બોટાદ ૪ ૨૨૫ ૬૮ ૧૮ ૧ ૦ ૩૧૨ ૨૭૨.૪૧ 
૯ ભાવનગર ૧૦ ૧૨૯૬ ૧૬૦ ૫૫ ૦ ૦ ૧૫૧૧ ૧૯૫૮.૪૧ 

૧૦ મોરબી ૭ ૨૩૧ ૮૯ ૯૩ ૩૦ ૦ ૪૪૩ ૫૦૮.૮૨ 
૧૧ રાજિોટ ૧૩ ૧૫૬૦ ૧૭૧ ૬૧ ૧૩ ૦ ૧૮૦૫ ૨૦૦૮.૨૪ 
૧૨  સુરેન્રનગર ૯ ૧૮૮ ૧૬૩ ૧૪૯ ૩૧ ૦ ૫૩૧ ૪૭૬.૪૦ 

િુલ ૯૯ ૯૧૩૯ ૧૩૫૧ ૭૯૫ ૨૩૦ ૦ ૧૧૫૧૫ ૧૪૨૫૮.૪૩ 
૧ 

૨૦૧૭-૧૮ 
(૧-૭-૧૭ 

િી 
૩૦-૬-૧૮) 

અમરેલી ૫ ૪૯૯ ૮૨ ૨૬ ૪ ૦ ૬૧૧ ૬૭૧.૮૯ 
૨ િચ્છ ૧૫ ૭૪ ૭૪ ૧૭૧ ૧૨૫ ૦ ૪૪૪ ૬૨૬.૯૬ 
૩ જામનગર ૪ ૩૯૭ ૧૨૫ ૧૫ ૧ ૦ ૫૩૮ ૬૬૮.૮૨ 
૪ જુનાગઢ ૬ ૯૦૯ ૧૪૭ ૫૫ ૪ ૦ ૧૧૧૫ ૧૨૫૪.૫૪ 
૫ દ્વારિા ૩ ૫૨૩ ૧૮ ૦ ૦ ૦ ૫૪૧ ૭૩૭.૬૭ 
૬ પોરબાંદર ૧ ૨૬૩ ૧૬ ૪૫ ૦ ૦ ૩૨૪ ૪૨૮.૩૫ 
૭ બોટાદ ૨ ૧૮૦ ૫૨ ૧૫ ૦ ૦ ૨૪૭ ૨૦૯.૮૭ 
૮ ભાવનગર ૩ ૫૭૪ ૧૯ ૦ ૦ ૦ ૫૯૩ ૭૦૭.૭૦ 
૯ મોરબી ૪ ૨૭ ૨૫ ૩૧ ૨૫ ૦ ૧૦૮ ૧૨૨.૫૯ 

૧૦ રાજિોટ ૬ ૫૭૯ ૭૪ ૩૦ ૧૮ ૦ ૭૦૧ ૭૬૦.૫૮ 
૧૧ સુરેન્રનગર ૧૦ ૨૨૭ ૧૭૮ ૧૨૪ ૧૨ ૦ ૫૪૧ ૫૩૫.૩૬ 

િુલ ૫૯ ૪૨૫૨ ૮૧૦ ૫૧૨ ૧૮૯ ૦ ૫૭૬૩ ૬૭૨૪.૩૩ 
૧ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(૧-૭-૧૮ 

િી 
૩૦-૬-૧૯) 

અમરેલી ૭ ૮૫૪ ૮૦ ૯ ૦ ૦ ૯૪૩ ૧૦૨૦.૫૬ 
૨ િચ્છ ૧૭ ૧૪૦ ૧૩૧ ૧૯૪ ૭૪ ૦ ૫૩૯ ૭૧૨.૦૭ 
૩ ગીર સોમનાિ ૩ ૬૦૨ ૨૨ ૦ ૦ ૦ ૬૨૪ ૭૩૮.૮૨ 
૪ જામનગર ૫ ૫૫૭ ૪૫ ૮ ૦ ૦ ૬૧૦ ૭૪૦.૩૭ 
૫ જુનાગઢ ૮ ૧૩૮૭ ૨૧૬ ૯૪ ૧૦ ૦ ૧૭૦૭ ૨૧૫૦.૪૯ 
૬ દ્વારિા ૫ ૬૧૯ ૯ ૧ ૦ ૦ ૬૨૯ ૮૯૨.૮૮ 
૭ પોરબાંદર ૧ ૧૭૨ ૮ ૦ ૦ ૦ ૧૮૦ ૨૦૦.૯૪ 
૮ બોટાદ ૨ ૧૫૬ ૩૭ ૧૮ ૨ ૦ ૨૧૩ ૨૨૪.૨૯ 
૯ ભાવનગર ૫ ૮૮૯ ૩૭ ૧૯ ૦ ૦ ૯૪૫ ૧૨૦૭.૬૬ 

૧૦ મોરબી ૬ ૨૯ ૭૦ ૬૫ ૧૭ ૦ ૧૮૧ ૨૧૩.૮૦ 
૧૧ રાજિોટ ૭ ૭૮૬ ૯૨ ૪૨ ૨ ૦ ૯૨૨ ૧૦૯૦.૮૫ 
૧૨  સુરેન્રનગર ૭ ૧૩૭ ૬૧ ૯૦ ૨૪ ૦ ૩૧૨ ૩૧૧.૯૫ 

િુલ ૭૩ ૬૩૨૮ ૮૦૮ ૫૪૦ ૧૨૯ ૦ ૭૮૦૫ ૯૫૦૪.૬૯ 
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ક્રમ િર્જ વજલ્લો 
ફીડરની 

સાંખ્યા 

ઉભા િરાયેલ ટી.સી.ની સાંખ્યા 
િરિામાાં આિેલ 

ખચજ (લાખમાાં) 
૧૦ 

િેિીએ 
૧૬ 

િેિીએ 
૨૫ 

િેિીએ 
૬૩ 

િેિીએ 
૧૦૦ 
િેિીએ 

િુલ 

૧ 

છેલ્લા પાાંચ 
વર્જમાાં 

અમરેલી ૪૪ ૩૯૧૦ ૭૮૨ ૩૧૨ ૧૦ ૦ ૫૦૧૪ ૫૩૮૯.૧૩ 

૨ િચ્છ ૯૮ ૯૦૯ ૮૦૫ ૧૨૦૮ ૭૩૫ ૧૧ ૩૬૬૮ ૪૭૩૧.૨૧ 

૩ ગીર સોમનાિ ૨૨ ૪૯૯૨ ૧૭૧ ૨૬ ૧ ૦ ૫૧૯૦ ૬૧૯૦.૧૫ 

૪ જામનગર ૩૨ ૩૯૭૯ ૫૮૩ ૧૧૦ ૬ ૦ ૪૬૭૮ ૫૪૨૪.૩૫ 

૫ જુનાગઢ ૪૬ ૬૫૦૪ ૧૦૩૮ ૩૭૮ ૫૪ ૦ ૭૯૭૪ ૯૩૫૭.૯૨ 

૬ દ્વારિા ૧૯ ૨૭૬૫ ૧૯૪ ૧૬ ૦ ૦ ૨૯૭૫ ૪૦૧૫.૦૬ 

૭ પોરબાંદર ૮ ૧૩૫૪ ૧૧૦ ૫૭ ૦ ૦ ૧૫૨૧ ૧૭૬૮.૮૫ 

૮ બોટાદ ૧૩ ૯૯૩ ૨૫૦ ૬૪ ૩ ૦ ૧૩૧૦ ૧૧૩૭.૩૦ 

૯ ભાવનગર ૪૧ ૫૮૭૦ ૫૮૪ ૧૬૮ ૫ ૦ ૬૬૨૭ ૭૬૪૮.૪૨ 

૧૦ મોરબી ૩૫ ૬૧૮ ૪૫૭ ૩૬૭ ૧૯૩ ૦ ૧૬૩૫ ૧૬૦૭.૧૨ 

૧૧ રાજિોટ ૪૫ ૫૬૮૪ ૫૫૫ ૨૦૬ ૪૯ ૨ ૬૪૯૬ ૬૯૨૮.૧૧ 

૧૨ સુરેન્રનગર ૫૭ ૧૨૬૮ ૧૨૪૫ ૭૯૦ ૧૩૫ ૦ ૩૪૩૮ ૨૭૮૧.૭૮ 

િુલ ૪૬૦ ૩૮૮૪૬ ૬૭૭૪ ૩૭૦૨ ૧૧૯૧ ૧૩ ૫૦૫૨૬ ૫૬૯૭૯.૪૧ 

-------- 

રાજ્યમાાં મોટરિાહન િાયદાનો ભાંગ 

અતારાાંકિતઃ ૬૩૪૦ (૧૯-૦૯-૨૦૧૯) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મોટરવાહન િાયદાના ઉલ્લાંઘન 
બદલ વાહનવ્યવહાર અકિિારીઓ દ્વારા િેટલી રિમનો દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો, અને   

(૨) ઉતત દાંડની વસુલતી વખતે મોટરવાહન િાયદાનો ભાંગ િરીને દાંડ ન ભરવા માટે વાહનવ્યવહાર અકિિારીઓ સાિે 
ગાળાગાળી, મારઝુડ અને ફરજમાાં રૂિાવટ િરવા સાંબાંિે ઉતત વર્જવાર િેટલા કિથસાઓમાાં પોલીસ ફરીયાદ નોંિાવવામાાં આવી? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૯ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્જમાાં વર્જવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મોટરવાહન િાયદાના ઉલ્લાંઘન 
બદલ વાહનવ્યવહાર અકિિારીઓ દ્વારા પત્રિ-૧ મુજબ રિમનો દાંડ વસુલવામાાં આવ્યો,  

(૨) ઉતત દાંડની વસુલાત વખતે મોટરવાહન િાયદાનો ભાંગ િરીને દાંડ ન ભરવા માટે વાહનવ્યવહાર અકિિારીઓ સાિે 
ગાળાગાળી, મારઝુડ અને ફરજમાાં રૂિાવટ િરવા સાંબાંિે ઉતત કિથસાઓમાાં વર્જવાર સામેલ પત્રિ-૨ મુજબ પોલીસ ફરીયાદ 
નોંિાવવામાાં આવી. 

પત્રિ-૧ 

અ.નાં વજલ્લો ૧/૭/૧૪ થી 
૩૦/૬/૧૫ 

૧/૭/૧૫ થી 
૩૦/૬/૧૬ 

૧/૭/૧૬ થી 
૩૦/૬/૧૭ 

૧/૭/૧૭ થી 
૩૦/૬/૧૮ 

૧/૭/૧૮ થી 
૩૦/૬/૧૯ 

િુલ 

૧ અમદાવાદ ૫૫૩૬૩૧૯૫ ૩૨૩૧૫૬૮૦ ૨૭૧૯૪૪૬૫ ૨૯૧૪૨૪૨૪ ૪૪૭૦૬૩૯૦ ૧૮૮૭૨૨૧૫૪ 

૨ મહેસાણા ૪૨૭૪૭૭૭ ૪૯૬૨૩૪૫ ૫૨૬૧૪૮૦ ૬૦૨૫૩૪૧ ૨૪૩૭૨૨૧૯ ૪૪૮૯૬૧૬૨ 

૩ રાજિોટ ૮૨૨૪૨૯૮ ૭૬૭૮૧૯૭ ૯૨૨૬૫૩૯ ૭૬૪૭૫૬૮ ૪૯૭૮૬૨૬૧ ૮૨૫૬૨૮૬૩ 

૪ ભાવનગર ૨૨૬૪૫૯૬ ૨૮૫૫૮૯૯ ૧૮૨૪૦૯૪ ૨૨૩૨૫૬૦૦ ૨૨૩૨૫૬૦૦ ૩૭૨૨૯૨૬૩ 

૫ સુરત ૨૮૨૯૬૩૨૦૬ ૨૮૬૮૭૧૫૦૨ ૧૮૯૨૯૫૪૪૧ ૨૧૪૫૭૪૨૩૧ ૨૧૦૭૫૭૨૩૬ ૧૧૮૪૪૬૧૬૧૬ 

૬ વડોદરા ૨૪૨૫૪૪૧ ૧૮૨૯૩૩૫ ૨૮૨૯૪૮૦ ૪૩૬૬૪૪૫ ૧૮૭૦૯૨૩ ૧૩૩૨૧૬૨૪ 

૭ નડડયાદ ૧૧૮૨૦૮૮૭ ૧૧૩૮૧૭૦૧ ૧૫૧૯૧૨૧૪ ૧૭૨૩૮૦૫૭ ૨૧૪૨૫૫૭૦ ૭૭૦૫૭૪૨૯ 

૮ પાલનપુર ૪૪૫૯૩૯૮૩૧ ૪૧૦૭૯૪૦૫૩ ૩૨૯૮૬૦૦૭૭ ૩૩૬૫૨૬૩૮૫ ૪૩૫૨૩૦૬૬૪ ૧૯૫૮૩૫૧૦૧૦ 

૯ ડહાંમતનગર ૧૫૫૩૩૧૫ ૭૮૪૫૫૪૭ ૩૬૬૪૬૧૬ ૪૬૯૮૩૬૩ ૧૦૭૭૯૩૭૦ ૨૮૫૪૧૨૧૧ 

૧૦ જામનગર ૫૩૨૭૧૯૫૬ ૮૧૪૮૨૧૮૬ ૪૩૭૭૦૭૮૦ ૪૦૬૮૫૩૬૬ ૪૩૧૭૭૪૬૮ ૨૬૨૩૮૭૭૫૬ 

૧૧ જૂનાગઢ ૧૬૪૫૦૦૦૦ ૧૮૪૭૩૦૦૦ ૩૪૧૯૭૦૦૦ ૪૯૧૩૧૦૦૦ ૨૨૩૭૦૦૦૦ ૧૪૦૬૨૧૦૦૦ 

૧૨ ભૂજ ૬૦૦૮૦૫૩૪૨ ૫૧૬૮૬૨૦૧૮ ૨૯૮૨૪૪૦૫૯ ૭૧૦૧૩૭૧૨૪ ૬૬૩૬૯૨૫૦૩ ૨૭૮૯૭૪૧૦૪૩ 

૧૩ સુરેન્રનગર ૧૯૬૮૮૧૦ ૨૬૧૨૫૫૦ ૩૧૬૩૮૧૫ ૩૪૧૩૧૫૭ ૩૭૬૨૯૫૬ ૧૪૯૨૧૨૮૮ 

૧૪ અમરેલી ૯૯૦૬૬૦ ૧૦૦૨૨૭૩ ૯૦૩૫૫૨ ૧૧૫૩૧૧૮ ૧૬૮૪૬૦૦ ૫૬૪૪૨૦૩ 

૧૫ વલસાડ ૪૦૩૯૭૭૨૩૭ ૪૩૪૪૦૭૬૫૩ ૩૫૩૩૫૬૯૭૨ ૩૩૭૪૬૨૧૪૧ ૩૬૭૮૦૪૯૨૪ ૧૮૯૭૦૦૮૯૨૭ 

૧૬ ભરૂચ ૭૮૫૪૦૧૨ ૧૮૨૦૧૩૧૭૮ ૨૦૩૨૪૦૨૧૮ ૧૩૩૪૬૫૧૦૯ ૩૦૩૫૮૬૯૩ ૫૫૬૯૩૧૨૧૦ 

૧૭ ગોિરા ૭૧૨૪૬૨૦ ૮૫૯૭૮૩૨ ૬૮૨૭૪૫૪ ૪૮૪૪૧૬૧ ૩૮૯૨૫૦૫૯ ૬૬૩૧૯૧૨૬ 

૧૮ ગાાંિીનગર ૮૮૮૨૦૦ ૧૦૩૩૭૦૦ ૧૧૮૫૧૦૦ ૧૨૪૭૬૦૦ ૧૬૮૮૯૦૦ ૬૦૪૩૫૦૦ 

૧૯ દાહોદ ૧૩૪૧૮૬૪૯૧ ૧૮૩૭૭૪૭૦૦ ૧૩૧૭૨૩૬૧૯ ૧૫૯૬૯૪૬૯૭ ૧૬૪૧૦૦૬૦૦ ૭૭૩૪૮૦૧૦૭ 
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અ.નાં વજલ્લો ૧/૭/૧૪ થી 

૩૦/૬/૧૫ 
૧/૭/૧૫ થી 
૩૦/૬/૧૬ 

૧/૭/૧૬ થી 
૩૦/૬/૧૭ 

૧/૭/૧૭ થી 
૩૦/૬/૧૮ 

૧/૭/૧૮ થી 
૩૦/૬/૧૯ 

િુલ 

૨૦ નવસારી ૯૫૪૦૨૫૮ ૧૨૭૦૭૯૫૮ ૧૦૮૭૩૫૭૮ ૧૬૧૧૩૯૨૨ ૩૨૦૮૬૨૧૪ ૮૧૩૨૧૯૩૦ 

૨૧ નમજદા ૨૨૦૫૨૦૭૫૦ ૨૪૬૪૧૬૬૫૦ ૨૭૦૯૬૨૯૦૦ ૨૫૪૫૭૩૦૦૦ ૨૫૬૧૧૪૦૦૦ ૧૨૪૮૫૮૭૩૦૦ 

૨૨ આણાંદ ૩૫૪૨૫૦૦ ૪૫૬૨૩૮૪ ૬૨૧૮૪૧૧ ૭૪૬૪૦૦૪ ૧૯૨૯૩૮૩૦ ૪૧૦૮૧૧૨૯ 

૨૩ પાટણ ૧૨૦૮૩૧૯૮ ૯૧૪૪૬૧૮ ૧૩૦૫૦૮૮૯ ૧૩૩૧૨૨૮૯ ૩૦૨૨૨૬૦૩ ૭૭૮૧૩૫૯૭ 

૨૪ પોરબાંદર ૪૨૧૯૪૧૨ ૪૭૭૭૭૦૯ ૪૪૭૨૧૫૨ ૨૫૦૭૩૧૧ ૪૧૪૮૧૫૨ ૨૦૧૨૪૭૩૬ 

૨૫ તાપી ૨૭૭૦૩૨૧૪૯ ૨૭૧૭૫૭૯૭૦ ૨૩૯૭૪૩૬૮૬ ૨૭૧૫૧૦૨૬૪ ૨૮૪૦૬૦૫૨૦ ૧૩૪૪૧૦૪૬૨૯ 

૨૬ ડાાંગ ૨૩૧૦૬૫ ૩૫૭૨૫૬ ૧૭૯૭૦૦ ૬૩૭૫૫૬ ૨૩૩૨૯૪૧ ૩૭૩૮૫૧૮ 

૨૭ અરવલ્લી ૩૨૨૦૬૩૬૯૦ ૩૦૨૮૨૩૮૦૯ ૨૪૪૭૫૪૭૨૫ ૨૧૭૭૬૦૪૭૪ ૨૩૮૬૩૬૦૦૧ ૧૩૨૬૦૩૮૬૯૯ 

૨૮ ગીરસોમનાિ ૩૨૦૦૫ ૧૫૪૪૪૬૧ ૨૯૭૮૨૦૬ ૯૦૧૪૯૬૫ ૧૪૯૯૮૯૩૩ ૨૮૫૬૮૫૭૦ 

૨૯ બોટાદ ૦ ૭૩૭૦૦ ૩૬૬૮૬૬ ૮૯૧૭૯૧ ૧૪૬૧૮૫૭૩ ૧૫૯૫૦૯૩૦ 

૩૦ છોટાઉદેપુર ૫૮૦૪૮૦૦ ૧૦૧૧૦૬૬૬ ૮૩૩૦૭૩૮ ૧૧૭૦૫૪૮૦ ૨૩૫૧૧૮૧૮ ૫૯૪૬૩૫૦૨ 

૩૧ મડહસાગર ૮૮૭૫૦ ૧૪૭૭૦૫૦ ૧૨૩૧૬૦૦ ૭૮૪૮૦૦ ૪૬૮૪૪૧૨ ૮૨૬૬૬૧૨ 

૩૨ મોરબી ૦ ૧૧૪૪૦૦૦ ૨૬૬૫૮૮૮ ૩૬૦૧૫૪૭ ૪૦૪૭૧૦૦ ૧૧૪૫૮૫૩૫ 

૩૩ દેવભૂકમદ્વારિા ૦ ૧૩૫૫૯૪૭ ૨૯૮૫૪૫૭ ૮૯૧૨૩૬૧ ૧૦૫૦૭૮૮૯ ૨૩૭૬૧૬૫૪ 

િુલ ૨,૮૯,૭૫,૦૫,૪૫૧ ૩,૦૬,૫૦,૪૭,૫૨૭ ૨,૪૬,૯૭,૭૪,૭૭૧ ૨,૯૦,૨૫,૬૭,૬૫૧ ૩,૦૯,૮૦,૮૨,૯૨૨ ૧૪,૪૩,૨૯,૭૮,૩૨૨ 

પત્રિ-૨ 

અ.નાં વજલ્લો ૧/૭/૧૪ થી 

૩૦/૬/૧૫ 

૧/૭/૧૫ થી 

૩૦/૬/૧૬ 

૧/૭/૧૬ થી 

૩૦/૬/૧૭ 

૧/૭/૧૭ થી 

૩૦/૬/૧૮ 

૧/૭/૧૮ થી 

૩૦/૬/૧૯ 

િુલ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ વડોદરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ નડડયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ પાલનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ડહાંમતનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ જૂનાગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ભૂજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ સુરેન્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૪ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૬ ભરૂચ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 

૧૭ ગોિરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ ગાાંિીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 

૨૦ નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ નમજદા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૨ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૩ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૪ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ તાપી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૭ અરવલ્લી ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૩ 

૨૮ ગીરસોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૯ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૦ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૧ મડહસાગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૨ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ દેવભૂકમદ્વારિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૧ ૦ ૧ ૧ ૨ ૫ 

-------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ સામાન્ય વહીવટ કવભાગ ૬૪૮૪ ૦૧ 

૨ અન્ન, નાગડરિ પુરવઠા અને 
ગ્રાહિોની બાબતોનો કવભાગ 

૬૫૨૬ ૦૧ 

૩ ગૃહ કવભાગ ૫૮૦૨, ૫૮૭૧, ૬૦૨૧, ૬૦૫૦, ૬૧૯૮, ૬૨૪૪, 
૬૨૯૭, ૬૨૯૯, ૬૩૦૭, ૬૩૧૫, ૬૩૨૨, ૬૩૨૩, 
૬૩૨૬, ૬૩૨૮, ૬૩૩૫, ૬૩૪૪, ૬૩૪૮, ૬૩૬૩, 
૬૩૬૫, ૬૩૮૫, ૬૩૮૮, ૬૩૯૮, ૬૪૦૦, ૬૪૦૨, 
૬૪૦૬, ૬૪૦૯, ૬૪૧૧, ૬૪૧૩, ૬૪૧૯, ૬૪૬૮, 
૬૪૭૯, ૬૪૮૧, ૬૫૨૧ 

૩૩ 

૪ નમજદા, જળસાંપકિ, પાણી પુરવઠા 
અને િલ્પસર કવભાગ 

૫૭૩૪, ૬૪૫૮ ૦૨ 

૫ મહેસૂલ કવભાગ ૨૮૦૯, ૬૪૪૨, ૬૪૪૩, ૬૪૪૪, ૬૪૫૨, ૬૪૫૩, 
૬૪૫૪ 

૦૭ 

૬ શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ 
કનમાજણ કવભાગ 

૬૦૨૦, ૬૨૮૯, ૬૫૩૭  ૦૩ 

૭ ઉજાજ અને પેટર ોિેકમિલ્સ કવભાગ ૫૯૧૮, ૬૦૧૬ ૦૨ 

૮ બાંદરો અને વાહન વ્યવહાર કવભાગ ૬૩૪૦ ૦૧ 

િુલ ૫૦ 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંિીનગર. 



 

 

ચૌદમી ગજુરાત વિધાનસભા 
છઠ્ઠુ સત્ર, ૨૦૨૦ 

શધુ્ધધપત્રક 
 

પ્રથમ અતારાાંકકત યાદી 
અ.નાં. અતારાાંકકત 

પ્રશ્ન ક્રમાાંક 

પા.નાં. વિગત અશધુધ શધુધ 

૧ ૬૫૨૬ ૨ જિાબ ખાંડ-૩ ની પ્રથમ 
લીટી 

જેડોલ છે. જોડલે છે. 

૨ ૬૦૨૧ ૪ જિાબના પત્રકની ઉપર -- પત્રક 
૩ ૬૪૦૦ ૧૮ પ્રશ્નનુાં શીર્ષક દાહોદ જજલ્લામાાં દાહોદ અને નમષદા 

જજલ્લામાાં 
૪ ૬૪૭૯ ૨૧ પ્રશ્ન ખાંડ-૧  તા.૩૧-૦૯-૨૦૧૯ની 

સ્થથવતએ 
તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૯ની 

સ્થથવતએ 
૫ ૫૯૧૮ ૨૮ જિાબના પત્રક-અની ત્રીજી 

કોલમની સત્તાિીસમી રૉ 
૯૮૫ ૩૮૫ 

બીજી અતારાાંકકત યાદી 
૬ ૬૩૭૪ ૧ જિાબમાાં માંત્રીશ્રીના હોદ્દા 

પછીની તારીખ 

કૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૧-
૨૦૧૯) 

કૃવર્ માંત્રીશ્રી: (૦૨-
૦૧-૨૦૨૦) 

૭ ૬૩૮૧ ૫ અતારાાંકકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક ૬૩૧૮ ૬૩૮૧ 

૮ ૬૧૬૬ ૩૨ જિાબ ખાંડ-૧,૨ અને ૩ના 
રાજકોટના તાલકુાની 

કોલમમાાં 

કોટડાસાાંગણી કોટડાસાાંગાણી 

૯ - ૪૨ વિભાગના નામોના 
પત્રકમાાં ૧૪મી રૉ 

આકદજાવત વિકાસ આકદજાવત વિકાસ 
વિભાગ 

 
************** 

 




