ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
છઠ્ઠુ સત્ર, ૨૦૨૦
તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી
બુધિાર, ૧૧મી માચચ, ૨૦૨૦
જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓ :
(૧) માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી

: સામાન્ય િકિિટ, ઉદ્યોગ, ગૃિ, શિે રી વિિાસ, બાંદરો, ખાણ-ખવનજ, માકિતી પ્રસારણ,
પેટરોિે વમિલ્સ, િલાયમેટ ચેન્જ, આયોજન, સાયન્સ નન્ડ  ટે િનોલોી, જળસાંપવત્ત, તમામ
નીવતઓ અને િોઈ માંત્રીશ્રીઓને ન ફાળિેલ િોય તેિી તમામ બાબતો
(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી
: પોલીસ િાઉસીંગ, બોડ ચ ર વસક્યુરીટી, સીિીલ ડ ીફે ન્સ, ગ્રામ રક્ષિ દળ, જલ
ે , નશાબાંધી
આબિારી,
સ્િૈ
વ
છછિ
સાં
સ્
થાઓનુ
ાં
સાં
િ
લન,
વબન
વનિાસી
ગુ
જ
રાતી
પ્રભાગ,
પ્રોટોિૉલ
(રાજ્યિક્ષા) (સ્િતાંત્ર િિાલો)

૧
િડ ોદરા મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૦૩૦ શ્રી ીતેન્ર સુખકડ આ (સયાજીગંજ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
વડોદરા મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
(૨) ૧. ડૉ. બાબા સાહે બ આંબેડકર ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
આપવામાં આવે છે ?
૨. ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી.
---------

૨
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન યોજના
* ૨૪૯૯૭ શ્રી મિે શિુ માર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૭૬ તળાવો
વર્ષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅસ્ભયાન યોજના હે ઠળ,
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૭૯ તળાવો
આણંદ સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ તળાવો ઊંડા કરવાની કામગીરીિી પાણીની
(૨) ૪૫.૭૫ એમ.સી.એફ.ટી.
સંગ્રહ શસ્તતમાં કે ટલો વધારો િયો, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૩.૫૦ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૯૪.૯૮ લાખ
---------

૩
િછછ વજલ્લામાાં નાના, મોટા, મધ્યમ ડ ે મ અને ચેિડ ે મ
* ૨૫૫૯૮ શ્રી પ્રધ્યુમનવસાંિ જાડ ે જા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
કચ્છ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર નાના, મોટા, મધ્યમ ડે મ અને
કચ્છ સ્જલ્લામાં ૫૧ મોટા તિા ૯૯ નાના ચેકડે મો બનાવવામાં
ચેકડે મ કે ટલા બનાવવામાં આવ્યા,
આવ્યા. તિા છે લ્લા બે વર્ષમાં મોટા ડે મો, મધ્યમ ડે મો તિા
નાના ડે મો બનાવવામાં આવેલ નિી. તાલુકાવાર પૂણષ કરવામાં
આવેલ કામોની સ્વગત પત્રકમાં સામેલ છે .
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(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો,

(૨) તે અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૧૧૪૮.૭૭૮ લાખ તિા
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૫૮૯.૮૬૫ લાખ એમ કુ લ રૂ.૧૭૩૮.૬૪૩
લાખનો ખચષ િયેલ છે .
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલા કામ પૂણષ િયા
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં ૫૧ મોટા ચેકડે મ તિા
અને કે ટલા કામ બાકી છે , અને
૯૯ નાના ચેકડે મની કામગીરી પૂણષ કરવામાં આવેલ છે . તિા
ભુજ તાલુકામાં ૩(ત્રણ) મોટા ચેકડે મ, મુન્રા તાલુકામાં ૧
(એક) તિા માંડવી તાલુકામાં ૫(પાંચ) મોટા ચેકડે મના કામ
પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
(૪) બાકી કામ તયાં સુધીમાં પૂણષ કરવામાં આવશે?
(૪) પ્રગસ્ત હે ઠળના ૯(નવ) મોટા ચેકડે મના કામો વર્ષ
૨૦૨૦ માં તબક્કાવાર પૂણષ કરવામાં આવશે.
---------

૪
જામનગર વજલ્લામાાં સેિા-સેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૩૮ શ્રી રાઘિીભાઈ પટે લ (જામનગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) જામનગર સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૩૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૬
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪) ૩૧,૦૮૭
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
(૫) ૩૧,૦૮૭
આવ્યો?
---------

૫
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૫૭ શ્રી શાંભુી ઠાિોર (ગાંધીનગર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૨) રૂ. ૨૪૯.૯૩ લાખ
ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં
આવેલ છે ?
---------

૬
રાજ્યમાાં નસીબી દ્વારા અવધિારી/િમચચારી તેમજ િચેટીયા વિરુધ્ધ ગુનાઓ
* ૨૫૦૪૩ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં છે લ્લા
૨૫૫
એક વર્ષમાં એસીબી દ્વારા વગષ-૧, ૨, ૩ અને ૪ ના
અસ્ધકારી/કમષચારી તેમજ વચેટીયા સ્વરુધ્ધ કે ટલા ગુનાઓ
નોંધવામાં આવ્યા ?
---------
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૭
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૩૧ શ્રી રાજન્ે રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
પત્રક-૧ મુજબ
વર્ષવાર અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨)
પત્રક-૨ મુજબ
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩)
વજલ્લો
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  િરિાની બાિી
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
અરવલ્લી
સાબરકાંઠા

૨૫
૯૩

૦૨
૦૨

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા ?

(૪) આરોપીના રહે ણાંક, સ્મત્ર વતુષળ, સગા સંબંધી તિા
મળી આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ કરી ગુનેગારોની
કોલ ડીટે ઈલની તપાસ કરાવી પકડી પાડવા અંગેની કાયષવાહી
ચાલુ છે .
પત્રિ-૧

વજલ્લો
અરવલ્લી
સાબરકાંઠા

વજલ્લો
અરવલ્લી
સાબરકાંઠા

બળાત્િાર
૧૬
૨૨

બળાત્િાર
૦૭
૩૧

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામુકિિ બળાત્િાર
બળાત્િારના પ્રયાસ
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
સામુકિિ બળાત્િાર બળાત્િારના પ્રયાસ
૦૦
૦૦
૦૨
૦૦
પત્રિ-૨

સામુકિિ બળાત્િારના પ્રયાસ
૦૦
૦૦

સામુકિિ બળાત્િારના પ્રયાસ
૦૦
૦૦

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લો
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
અરવલ્લી
૦૦
૧૭
સાબરકાંઠા
૦૧
૧૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
અરવલ્લી
૦૦
૦૭
સાબરકાંઠા
૦૦
૧૧

---------

૮
જામનગર અને દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નક્ટ
* ૨૫૬૮૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડ ીયા (કાલાવડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં
(૨) શૂન્ય
જામનગર અને દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ગુનાઓ નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૯
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં વસાંચાઈ યોજનાઓ
* ૨૭૭૫૫ ડ ૉ. અવનલ જોવર્યારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) સામેલ *પત્રક-૧ મુજબ
વર્ષવાર અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર સ્સંચાઈ
માટે કઈ યોજનાઓ માટે કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં
આવી,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ યોજનાઓ દ્વારા સ્જલ્લાવાર અને
(૨) સામેલ *પત્રક-૧ મુજબ
તાલુકાવાર કે ટલા હે તટર સ્સંચાઈનો લાભ આપવામાં આવ્યો,
અને
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ તેની પાછળ તાલુકાવાર અને
(૩) સામેલ *પત્રક-૧ મુજબ
સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં કે ટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો ?
(* પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
---------

૧૦
સૌની યોજના પેિેજ-૧ માાં ટે ન્ડ ર રદ િરિા બાબત
* ૨૫૭૫૨ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સૌની યોજના
(૧) સૌની યોજના લીંક-૨, પેકેજ-૧ નું ટે ન્ડર સૌ પ્રિમ
પેકેજ-૧ માં પહે લા ટે ન્ડર તયારે બહાર પડાયું,
વાર જુ ન-૨૦૧૩ બહાર પડાયુ.
(૨) ઉતત ટે ન્ડર રદ કરી તેના અંદાજમાં કે ટલો વધારો
(૨) ઉતત ટે ન્ડરના અંદાજમાં રૂ. ૭૨.૨૩ કરોડનો વધારો
કરાયો,
કરાયો.
(૩) ઉતત વધારો કરાયા બાદ કે ટલા ટકા ઉંચા ભાવે
(૩) આ ટે ન્ડર ૧૨.૯૬% ઉંચા ભાવે મંજુર કરાયુ.
ટે ન્ડર મંજુર કરાયા, અને
(૪) અંદાજમાં વધારો કરવાના શા કારણો છે ?
(૪) પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવથિા બોડષ દ્વારા
એસ.ઓ.આર. માં સુધારો િવાિી અંદાજમાં વધારો િયેલ.
---------

૧૧
િછછ વજલ્લામાાં મરામત િરે લા ચેિડ ે મો
* ૨૫૧૦૭ શ્રી વિરે ન્રવસાંિ જાડ ે જા (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
તાલુકાવાર કચ્છ સ્જલ્લામાં કે ટલા ચેકડે મો મરામત કરવામાં
કુ લ ૨૧૮ (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .) ચેકડે મો મરામત
આવ્યા,
કરવામાં આવ્યા.
(૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડે મો માટે તાલુકાવાર
(૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડે મો માટે કુ લ ૩૦૮.૧૧
કે ટલો ખચષ િયો, અને
લાખનો ખચષ િયો. (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)
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(૩) આ મરામત િયેલા ચેકડે મોને કારણે કે ટલી
જળસંગ્રહ શસ્તત અને લાસ્ભત સ્વથતારમાં વધારો િયેલ છે ?

(૩) આ મરામત િયેલા ચેકડે મોને કારણે કુ લ ૧૧૯.૭૦
એમ.સી.એફ.ટી જળસંગ્રહ શસ્તત અને કુ લ ૭૭૪.૦૦ હે તટર
લાસ્ભત સ્વથતારમાં વધારો િયેલ છે . (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ
છે .)
પત્રિ

અનુ.ાં
વજલ્લો
નાં.

૧
૧

૨
કચ્છ

૨

કચ્છ

૩
૪
૫
૬
૭

કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ

૮
૯
૧૦
૧૧

કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ

તાલુિો

૩
ભુજ
ભુજ
(PID)
અંજાર
મુન્રા
અબડાસા
માંડવી
નખત્રાણા
લખપત
(PID)
લખપત
(PID)
ભચાઉ
રાપર
િુ લઃ

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વસ્થવતન િુ લ
દરમ્યાન
દરમ્યાન
(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)
પુનઃ
પુનઃ
પુનઃ
મરામત
મરામત
મરામત
મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત
િામનો
િામનો
િામનો
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ
થયેલ
ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત
ખચચ (રૂ.
ખચચ (રૂ.
ખચચ (રૂ.
સાંખ્યા
(નમસીનફ્ટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફ્ટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફ્ટી) વિસ્તાર
લાખમાાં)
લાખમાાં)
લાખમાાં)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૫
૫.૧૨
૧૬.૬૫
૧૫૨.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૫
૫.૧૨
૧૬.૬૫
૧૫૨.૦૦
૧

૬.૮૭

૦.૫૦

૧૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧

૬.૮૭

૦.૫૦

૧૦.૦૦

૦
૦
૨
૦
૧૪૨

૦.૦૦
૦.૦૦
૪.૪૯
૦.૦૦
૧૫૮.૧૩

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૭૧.૦૦

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૪૦૩.૦૦

૦
૦
૩
૨
૯

૦.૦૦
૦.૦૦
૩૬.૩૯
૩.૨૫
૧૪.૫૬

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૪.૫૦

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૩૭.૦૦

૦
૦
૫
૨
૧૫૧

૦.૦૦
૦.૦૦
૪૦.૮૮
૩.૨૫
૧૭૨.૬૯

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૭૫.૫૦

૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૪૪૦.૦૦

૪૨

૭૨.૯૨

૨૨.૦૦

૧૦૫.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૪૨

૭૨.૯૨

૨૨.૦૦

૧૦૫.૦૦

૧

૪.૯૩

૦.૩૦

૭.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧

૪.૯૩

૦.૩૦

૭.૦૦

૦
૦
૨૦૩

૦.૦૦
૦.૦૦
૨૫૨.૪૬

૦.૦૦
૦.૦૦
૧૧૦.૪૫

૦.૦૦
૦.૦૦
૬૭૭.૦૦

૧
૦
૧૫

૧.૪૫
૦.૦૦
૫૫.૬૫

૪.૭૫
૦.૦૦
૯.૨૫

૬૦.૦૦
૦.૦૦
૯૭.૦૦

૧
૦
૨૧૮

૧.૪૫
૦.૦૦
૩૦૮.૧૧

૪.૭૫
૦.૦૦
૧૧૯.૭૦

૬૦.૦૦
૦.૦૦
૭૭૪.૦૦

---------

૧૨
દારૂની નિી પરમીટ મેળિિા અને રીન્યુ માટે અરી
* ૨૫૭૩૨ શ્રી ઇન્રીતવસાંિ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ દારૂની નવી
(૧) અને (૨) તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮ ના જાહે રનામા
પરમીટો મેળવવા અને રીન્યુ માટે અરજી ફી પેટે કે ટલી રકમ
ક્રમાંકઃ GG/85/2018/VDR/10/2017/654/E-1 િી અરજી
વસૂલવામાં આવે છે , અને
ફી વસૂલવામાં આવતી નિી.
(૨) ઉતત દરો તયારિી અમલમાં છે , તેમાં છે લ્લે તયારે
વધારો કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૩
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૬ શ્રી િે શુભાઇ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯૨૦માં દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને

જિાબ
(૧) કુ લ-૨૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા.

(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૧૬૪.૫૬ લાખ
કરવામાં આવ્યો?
---------
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૧૪
િછછ વજલ્લામાાં મરામત િરે લા ચેિડ ે મો
* ૨૫૧૦૮ શ્રી િનુભાઇ પટે લ (સાણંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
તાલુકાવાર કચ્છ સ્જલ્લામાં કે ટલા ચેકડે મો મરામત કરવામાં
કુ લ ૨૧૮ (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .) ચેકડે મો મરામત
આવ્યા,
કરવામાં આવ્યા.
(૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડે મો માટે તાલુકાવાર
(૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડે મો માટે કુ લ ૩૦૮.૧૧
કે ટલો ખચષ િયો, અને
લાખનો ખચષ િયો. (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)
(૩) આ મરામત િયેલા ચેકડે મોને કારણે કે ટલી
(૩) આ મરામત િયેલા ચેકડે મોને કારણે કુ લ ૧૧૯.૭૦
જળસંગ્રહ શસ્તત અને લાસ્ભત સ્વથતારમાં વધારો િયેલ છે ?
એમ.સી.એફ.ટી જળસંગ્રહ શસ્તત અને કુ લ ૭૭૪.૦૦ હે તટર
લાસ્ભત સ્વથતારમાં વધારો િયેલ છે . (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ
છે .)
પત્રિ

અનુ.ાં
વજલ્લો
નાં.

તાલુિો

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વસ્થવતન િુ લ
દરમ્યાન
દરમ્યાન
(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)
પુનઃ
પુનઃ
પુનઃ
મરામત
મરામત
મરામત
મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત
િામનો
િામનો
િામનો
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ
થયેલ
ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત
ખચચ (રૂ.
ખચચ (રૂ.
ખચચ (રૂ.
સાંખ્યા
(નમસીનફ્ટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફ્ટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફ્ટી) વિસ્તાર
લાખમાાં)
લાખમાાં)
લાખમાાં)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૫
૫.૧૨
૧૬.૬૫
૧૫૨.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૫
૫.૧૨
૧૬.૬૫
૧૫૨.૦૦

૧
૧

૨
કચ્છ

૩
ભુજ

૨

કચ્છ

ભુજ
(PID)

૧

૬.૮૭

૦.૫૦

૧૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧

૬.૮૭

૦.૫૦

૧૦.૦૦

૩

કચ્છ

અંજાર

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૪

કચ્છ

મુન્રા

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૫

કચ્છ

અબડાસા

૨

૪.૪૯

૦.૦૦

૦.૦૦

૩

૩૬.૩૯

૦.૦૦

૦.૦૦

૫

૪૦.૮૮

૦.૦૦

૦.૦૦

૬

કચ્છ

માંડવી

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨

૩.૨૫

૦.૦૦

૦.૦૦

૨

૩.૨૫

૦.૦૦

૦.૦૦

૭

કચ્છ

નખત્રાણા

૧૪૨

૧૫૮.૧૩

૭૧.૦૦

૪૦૩.૦૦

૯

૧૪.૫૬

૪.૫૦

૩૭.૦૦

૧૫૧

૧૭૨.૬૯

૭૫.૫૦

૪૪૦.૦૦

૮

કચ્છ

લખપત
(PID)

૪૨

૭૨.૯૨

૨૨.૦૦

૧૦૫.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૪૨

૭૨.૯૨

૨૨.૦૦

૧૦૫.૦૦

૯

કચ્છ

લખપત
(PID)

૧

૪.૯૩

૦.૩૦

૭.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧

૪.૯૩

૦.૩૦

૭.૦૦

૧૦

કચ્છ

ભચાઉ

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧

૧.૪૫

૪.૭૫

૬૦.૦૦

૧

૧.૪૫

૪.૭૫

૬૦.૦૦

૧૧

કચ્છ

રાપર

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૨૦૩

૨૫૨.૪૬

૧૧૦.૪૫

૬૭૭.૦૦

૧૫

૫૫.૬૫

૯.૨૫

૯૭.૦૦

૨૧૮

૩૦૮.૧૧

૧૧૯.૭૦

૭૭૪.૦૦

િુ લઃ

---------

૧૫
અમૃત યોજના િે ઠળ અમદાિાદ શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૫ શ્રી રાિે શ શાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
અમદાવાદ શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ
અમદાવાદ શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(રૂા. િરોડ માાં)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િર્ચ
િુ લ
ફાળવેલ રકમ
૯.૪૪
૧૪૪.૪૪
૧૫૩.૮૮
(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) અમદાવાદ શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ
અને
અલગ થટે ટ એન્યુલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
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(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?

SAAP
પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૦૧૫-૧૬
૨
૨૦૧૬-૧૭
૫
૨૦૧૭-૨૦
૨૦
િુ લ પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૭
(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૨૭ કામોમાંિી ૧૩ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૧૩ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે ; અને ૧ કામ હાલમાં ટે ન્ડર
મંજૂરીની પ્રરક્રયા હે ઠળ છે .
---------

૧૬
સૌની યોજનામાાં થયેલ ખચચ
* ૨૫૭૦૫ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વર્ષવાર સૌની યોજનામાં કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો,
 વર્ષ ૨૦૧૮ માં રૂ.૩૮૦૭.૮૮૮૭ કરોડનો ખચષ
 વર્ષ ૨૦૧૯ માં રૂ.૩૩૩૨.૫૦૭૩ કરોડનો ખચષ
કરવામાં આવ્યો.
(૨) તે અન્વયે ઉતત વર્ષવાર કયા જળાશયમાં કે ટલું
પાણી ભરવામાં આવ્યું, અને

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર જળાશયોમાં ભરવામાં આવેલ
પાણીનાં જથ્િાની સ્વગત (એમ.સી.એફ.ટી.માં) નીચે મુજબ
છે .
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫

જળાશયનુાં નામ
મચ્છુ-૨
આજી-૩
રણજીતસાગર
મચ્છુ-૧
આજી-૧
ન્યારી-૧
ભાદર-૧
વેરી
સ્ત્રવેણી ઠાંગા
આંકડીયા
ગોમા
કાસ્નયાડ
કૃ ષ્ણસાગર
ભીમદાડ
ચાંચકા
વાસલ
સુખભાદર
માલપરા
કાળુભાર
રંઘોળા
હનોલ
રાજાવાળ
ખારો
શેત્રુંજી
ચેકડે મ/તળાવો
િુ લ

િર્ચ ૨૦૧૮
૧૨૨
૦
૦
૦
૧૨૮૮
૦
૦
૦
૦
૫૯
૧૫
૩૯
૫૮
૨૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૧૫૭૧
૩૧૭૩

િર્ચ ૨૦૧૯
૦
૬૨૮
૨૫૧
૧૨૪૫
૧૬૦૪
૭૨૭
૯૪૨
૧૬૩
૩
૧૬૨
૫૦૬
૯૩
૧૧૫
૨૬૧
૩૨
૩૮
૧૧૦
૩
૨૪૩
૫૧૪
૧૨૫
૨૦
૧
૧૪૯૫
૧૬૩૫
૧૦૯૧૬
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(૩) ઉતત કરવામાં આવેલ ખચષ બજેટના કયા હે ડ હે ઠળ
ઉધારવામાં આવ્યો?

(૩) સૌની યોજનાનો ખચષ બજેટના વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯
ડીમાન્ડ નં.૬૬, મેજર હે ડ ૪૭૦૧-૭૧-૦૫૨-૦૧ હે ઠળ
ઉધારવામાં આવ્યો.

---------

૧૭
િડ ોદરા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૫૫ શ્રી જશપાલવસાંિ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી વડોદરા અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને

જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી વડોદરા સ્જલ્લામાં
૧૯૦૧ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૧૩૩૯.૭૨ કરોડનું મૂડીરોકાણ
તિા છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં ૩૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૩૬.૯૮
કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી વડોદરા સ્જલ્લામાં
૧૪૬૩ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૩૭૭૬.૯૪ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં ૧૮ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭.૨૪ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં વડોદરા સ્જલ્લામાં ૧૭૭૦
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૩૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં ૧૯ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૧૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
વડોદરા સ્જલ્લામાં ૨૦૧ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને
૧૨૬૨ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા છોટાઉદેપુર
સ્જલ્લામાં ૧૨ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૬ પ્રોજેત્સ
અમલીકરણ હે ઠળ છે .
---------

૧૮
જુ નાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પુર સાંરક્ષણ કદિાલના િામો
* ૨૫૦૮૧ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
જુ નાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાં પુર સંરક્ષણ રદવાલના
કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) કે ટલા પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને

જિાબ
(૧)
વજલ્લો
જુ નાગઢ
ગીર સોમનાિ

માંજૂર થયેલ િામો
૧૬
૨

(૨) હાલ કોઇ કામ પૂણષ િયેલ નિી.

(૩) આ કામો હાિ ધરવા પાછળ કે ટલો ખચષ કરવામાં
(૩) હાલ કોઇ ખચષ િયેલ નિી.
આવ્યો?
---------
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૧૯
પાટણ વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ સ્પ્રેન્ડ ીંગ િે નાલનુાં િામ
* ૨૫૬૨૪ શ્રી ચાંદની ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાં
(૧) આયોજન હે ઠળની કુ લ ૪૪.૧૭૦ સ્ક.મી.ની
સુજલામ-સુફલામ થપ્રેન્ડીંગ કે નાલનું કે ટલી લંબાઇનું કામ પૂણષ
કામગીરી પૂણષ િયેલ છે .
િયેલ છે અને કે ટલું કામ બાકી છે ,
(૨) ઉતત કામગીરી માટે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલો
(૨) ઉતત મૂળ કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ પહે લાં
ખચષ કયો, અને
પૂણષ િયેલ હોઇ છે લ્લા બે વર્ષના ખચષનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૩) ઉતત બાકી કામગીરી તયાં સુધીમાં કે ટલા ખચે પૂણષ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવશે?
---------

૨૦
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં તળાિો ઊંડ ા િરિાનુાં આયોજન
* ૨૫૧૨૭ શ્રી કિતુ િનોકડ યા (ઇડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં કુ લ કે ટલા
(૧) ૧૧૪ તળાવો
તળાવો ઊંડા કરવાનું આયોજન છે ,
(૨) તે અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુ લ
(૨) ૧૧૪ તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા રૂ.૨૧૬.૦૮
કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા, તેની પાછળ કે ટલો ખચષ
લાખનો ખચષ િયો.
િયો,
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ આયોજન પૈકી કે ટલા તળાવો ઊંડા
(૩) શૂન્ય
કરવાના બાકી છે , અને
(૪) તેની પાછળ કે ટલો ખચષ િશે?
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------

૨૧
લાજપોર મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૦૩૨ શ્રી િર્ચ સાંઘિી (મજુ રા) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
લાજપોર મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
(૨) ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી.
આપવામાં આવે છે ?
---------

૨૨
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િવથયાર/પરિાના
* ૨૫૭૧૯ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને
(૧)
વજલ્લા
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી ૩૧-૧૨-૧૯
બોટાદ સ્જલ્લામાં છે લ્લા બે વર્ષમાં હસ્િયાર પરવાનો ધરાવતા
ભાવનગર
૨(બે
)
વ્યસ્તતઓએ
ફાયરીંગ કરે લ છે .
કે ટલા વ્યસ્તતઓએ થવરક્ષણ માટે ફાયરીંગ કયુું,
બોટાદ

કોઈ બનાવ બનેલ નિી.
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(૨) તે અન્વયે કે ટલા વ્યસ્તતઓ ઘાયલ િયા અને કે ટલા
વ્યસ્તતઓનું મૃત્યુ િયું, અને
(૩) થવરક્ષણ માટે આપેલ હસ્િયારમાંિી ફાયરીંગ કરવા
બદલ આવા ઈસમો સામે શી કાયષવાહી કરવામાં આવી?

(૨)
ભાવનગર હવામાં ફાયરીંગ િયેલ હોઈ કોઈ વ્યસ્તત ઘાયલ
િયેલ નિી કે મૃત્યુ પામેલ નિી.
બોટાદ
શૂન્ય

(૩)
ભાવનગર બે ગુન્હાઓમાં ૩ ઈસમોની અટક કરી ગુન્હા રજીથટર
કરી નામ. કોટષ માં ચાજષશીટ દાખલ કરવામાં આવેલ
છે .
બોટાદ
શૂન્ય

---------

૨૩
દેિભૂવમ દ્વારિા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૮૬ શ્રી વિક્રમભાઈ માડ મ (ખંભાસ્ળયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષવાર દેવભૂસ્મ દ્વારકા અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િારના
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો
પ્રયાસ
નોંધાયા,
દેવભૂસ્મ દ્વારકા
પોરબંદર

૨૩
૧૧

૦
૦

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િાર ના
પ્રયાસ
દેવભૂસ્મ દ્વારકા
૧૨
૦
પોરબંદર
૧૩
૦

(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૨)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
દેવભૂસ્મ ધ્વારકા
૧
૧૫
પોરબંદર
૦
૧૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
દેવભૂસ્મ ધ્વારકા
૦
૦૯
પોરબંદર
૦
૧૦

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા ?

(૩) દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં ૧ ઈસમની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે .
(૪) બાકી ઈસમની ધરપકડ કરવા સી.આર.પી.સી. ૭૦
મુજબનું વોરંટ મેળવીને સ્જલ્લાના તમામ પોલીસ થટે શનને જાણ
કરવામાં આવેલ છે .
---------

૨૪
રાજ્યમાાં િજ સવમવતની રચના
* ૨૪૮૭૩ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં હજ
(૧) ના, જી
સસ્મસ્તની રચના િયેલ છે કે કે મ,
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(૨) જો ના, તો તેના કારણો શું છે , અને

(૨) હજ સસ્મસ્તની રચના કરવાની બાબત સરકારશ્રીની
સરક્રય સ્વચારણા હે ઠળ છે , અને
(૩) બનતી ત્વરાિી.

(૩) ઉતત હજ સસ્મસ્તની રચના તયાં સુધીમાં કરવામાં
આવશે?
---------

૨૫
આણાંદ વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન યોજના
* ૨૪૯૯૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૭૬ તળાવો
વર્ષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅસ્ભયાન યોજના હે ઠળ,
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૭૯ તળાવો
આણંદ સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ તળાવો ઊંડા કરવાની કામગીરીિી પાણીની
(૨) ૪૫.૭૫ એમ.સી.એફ.ટી.
સંગ્રહ શસ્તતમાં કે ટલો વધારો િયો, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૩.૫૦ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૯૪.૯૮ લાખ
---------

૨૬
ખેડ ા વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન યોજના
* ૨૪૯૯૨ શ્રી િુ બેરભાઈ ડ ીંડ ોર (સંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૨૭૨ તળાવો
વર્ષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅસ્ભયાન યોજના હે ઠળ, ખેડા
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૩૧ તળાવો
સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ તળાવો ઊંડા કરવાની કામગીરીિી પાણીની
(૨) ૭૯.૯૫ એમ.સી.એફ.ટી.
સંગ્રહ શસ્તતમાં કે ટલો વધારો િયો, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૨૬.૨૭ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૧૫.૩૬ લાખ
---------

૨૭
અમદાિાદ અને શિે રમાાં સાયન્સ સીટી રોડ  પર સરદાર આિાસ યોજના
* ૨૫૬૫૩ શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ
(૧) આ બાબત સબજ્યુડીશ હોઈ ટી.પી.૪૧ માં કોઈ
શહે રમાં સાયન્સ સીટી રોડ પર સરદાર આવાસ યોજનાના
પરરવારને પ્લોટ ફાળવવામાં આવેલ નિી.
બાવન (૫૨) જેટલા પરરવારોને હાઈકોટષ ના આદેશ બાદ ટીપી
૪૧માં પ્લોટ ફાળવવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે ,
(૨) ઉતત ફાળવવામાં આવેલ પ્લોટનો કબજો કે ટલા
પરરવારોને ઉતત સ્થિસ્તએ સોંપવામાં આવેલ છે , અને

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા પરરવારોને કબજો સોંપવાનો
બાકી છે અને તે તયાં સુધીમાં સોંપવામાં આવશે?

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------
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૨૮
ભાિનગર વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મુડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૬૯ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૧ (એક)
ભાવનગર સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
અંતગષત કે ટલાં થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મુડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ. ૧,૨૦૯.૭૬ લાખ
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૧,૩૯,૨૦૦
િયેલ છે ?
---------

૨૯
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૨૦ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૦૨ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૩૮૮.૯૯ લાખ.
---------

૩૦
જૂ નાગિ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૯૨ શ્રી િર્ચદિુ માર રીબડ ીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી જૂ નાગઢ અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૨૦૧ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૪૬.૪૨ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
પોરબંદર સ્જલ્લામાં ૧૬૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૦૨.૦૨ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં
૨૩૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૮૮.૯૨ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
પોરબંદર સ્જલ્લામાં ૧૬૩ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૬૧.૦૫ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં ૧૮૧
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા પોરબંદર સ્જલ્લામાં ૧૪૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૨૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં ૭૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૫૮
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા પોરબંદર સ્જલ્લામાં ૧૧૫
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૪૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે
---------
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૩૧
આણાંદ વજલ્લામાાં નિી ીઆઇડ ીસી
* ૨૫૭૨૫ શ્રી િાાંવતભાઇ સોિા પરમાર (આણંદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) એકપણ નહીં.
વર્ષવાર આણંદ સ્જલ્લામાં નવી જીઆઇડીસી થિાપવા માટે
કે ટલી દરખાથતો સરકારને મળી,
(૨) મળેલ દરખાથતો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાં
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવી, અને
(૩) તયાં સુધીમાં આણંદ સ્જલ્લામાં નવી જીઆઇડીસી
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કાયષરત કરવામાં આવશે?
---------

૩૨
નસીબી તાંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િે સો
* ૨૫૦૪૯ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) કુ લ-૧૮ કે સો
વર્ષમાં રાજ્ય સરકારના એસીબી તંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર
સ્મલકતને લગતા કે ટલા કે સો શોધવામાં આવ્યા, અને
(૨) ઉતત કે સોને આધારે કે ટલી અપ્રમાણસર સ્મલકત
(૨) રૂ. ૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/મળી આવેલ છે ?
---------

૩૩
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૪ શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટે લ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૩૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા.
૨૦માં ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
કરવામાં આવ્યો?

(૨) રૂ.૨૯૧.૪૩ લાખ

---------

૩૪
અમૃત યોજના િે ઠળ િડ ોદરા શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૮ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
વડોદરા શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ
વડોદરા શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(રૂ. કરોડમાં)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િર્ચ
િુ લ
ફાળવેલ રકમ ૩૯.૧૦
૭૬.૮૪
૧૧૫.૯૪
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(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
અને

(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?

(૨) વડોદરા શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ અલગ
થટે ટ એન્યુલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના કામો મંજૂર
કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૦૧૫-૧૬
૨
૨૦૧૬-૧૭
૮
૨૦૧૭-૨૦
૯
િુ લ પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૧૯
(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૧૯ કામોમાંિી ૧૦ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૯ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૩૫
ભાિનગર અને અમરે લી વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૧૫ શ્રી િનુભાઇ બારૈ યા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ.ભાવનગરઃ- કુ લ રૂ. ૨૯૮.૯૮ લાખ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. અમરે લીઃ- વસુલાત બાકી નિી.
ભાવનગર અને અમરે લી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?

(૨) સ્જ.ભાવનગરઃ- મે. યીથટ આલ્કોહોલ એન્જા લી.
ભાવનગર પાસે બાકી લેણી રકમ રે વન્યુરાહે વસૂલ કરવા
મામલતદારશ્રી પાસ્લતાણા દ્વારા ગામ નમુના નંબર ૬ હક્ક
પત્રકમાં કાચી નોંધ પાડવામાં આવેલ છે .
સ્જ. અમરે લીઃ- પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૩૬
ડ ાાંગ અને િલસાડ  વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૭૨ શ્રી માંગળભાઇ ગાવિત (ડાંગ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખસ્નજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી ડાંગ અને વલસાડ સ્જલ્લામાં
ડાંગ અને વલસાડ સ્જલ્લામાં છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ફાળવવામાં
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
ડ ાાંગમાાં ફાળિિામાાં
િલસાડ માાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ
૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

સમયગાળો

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

શૂન્ય

૧૮૦.૦૦

શૂન્ય

૧૦૩.૨૦

શૂન્ય

૨૮૩.૨૦

(૨) ડાંગ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં કોઈપણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.
વલસાડ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે
તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
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ક્રમ

િર્ચ

ખચચની વિગત
સેક્ટર

૧

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

સ્શક્ષણ
કૌશલ્ય સ્વકાસ
મરહલા અને
બાળકલ્યાણ

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

િામનો પ્રિાર
એમ્બોઝ શૈક્ષસ્ણક ચાટષ ,
અંગ્રેજી કોચીંગ તલાસ,
થમાટષ તલાસ
કરડયાકામની તાલીમ,
સ્સવણકામની તાલીમ,
રક્રડાંગણના સાધનોની
સુવધા
િુ લ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૦૦.૦૦
૪૦.૦૦
૪૦.૦૦
૧૮૦.૦૦
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

સ્શક્ષણ

થમાટષ તલાસ,
સી.સી.ટી.વી. કે મરે ા,
અંગ્રેજી કોચીંગ તલાસ,
સાયન્સ લેબ, કમ્પાઉન્ડ
વોલનું બાંધકામ,
આંગણવાડી બાંધકામ

૮૬.૨૦

ટે કસ્વન્ડો તાલીમ

૧૭.૦૦

મરહલા અને
બાળકલ્યાણ

િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૧૦૩.૨૦
૨૮૩.૨૦

---------

૩૭
આણાંદ વજલ્લામાાં દકરયાના પાણીની િધતી ખારાશ અટિાિિા બાબત
* ૨૫૭૨૧ શ્રી રાજન્ે રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) કામ અગાઉના વર્ોમાં પૂણષ િયેલ હોવાિી કોઇ
વર્ષવાર આણંદ સ્જલ્લામાં દરરયાના પાણીિી જમીનમાં ખારાશ
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવેલ નિી.
આગળ વધતી અટકાવવા માટે કે ટલી રકમ ફાળવવામાં આવી,
(૨) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કયા કામો
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
માટે કે ટલી રકમ વાપરવામાં આવી, અને
(૩) કે ટલી રકમ કયા કારણોસર વણવપરાયેલ રહી?
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------

૩૮
બનાસિાાંઠા વજલ્લાના ગામોને વસાંચાઇનુાં પાણી પુરુાં પાડ િા બાબત
* ૨૫૬૦૭ શ્રી ગુલાબવસાંિ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
(૧) તાલુકાવાર ગામોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે .
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને સ્સંચાઇનું પાણી આપવામાં
ક્રમ
તાલુિો
વસાંચાઇ લાભ મેળિતા ગામો
આવે છે ,
૧ દાંતીવાડા
૧૭
૨ પાલનપુર
૫૫
૩ ડીસા
૧૧૧
૪ કાંકરે જ
૮૪
૫ વડગામ
૪૭
૬ ભાભર
૫૩
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૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

રદયોદર
વાવ
સુઇગામ
િરાદ
અમીરગઢ
દાંતા
લાખણી
ધાનેરા
િુ લ

૧૯
૭૦
૪૪
૫૧
૩૫
૭૮
૧૪
૧૯
૬૯૭

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલા ગામોને સ્સંચાઇનું
પાણી પુરું પાડવાનું બાકી છે , અને
(૩) ઉતત બાકી ગામોમાં તયાં સુધીમાં સ્સંચાઇનું પાણી
પુરું પાડવામાં આવશે?

(૨) અને (૩) બાકી રહે તા ગામોમાં ચેકડે મ, આડબંધ,
પાતાળકૂ વાઓ, કૂ વાઓ તળાવો ઉંડા કરી, પાઇપલાઇનોિી
તળાવો ભરી, સુજલામ સુફલામ થપ્રેડીંગ કે નાલિી પ્રત્યક્ષ અને
પરોક્ષ રીતે સ્સંચાઇનો લાભ મળે છે . તેમજ તાંસ્ત્રક રીતે શતય
હોય તે થિળોએ જરૂરી મંજૂરીની પ્રરક્રયા પૂણષ કરી, નાણાંકીય
જોગવાઇ િયેિી ચેકડે મ, આડબંધ, તળાવો ઉંડા કરી
સ્સંચાઇનો લાભ આપવાનું આયોજન છે .
---------

૩૯
અમરે લી અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં નફનસઆરયુ પ્રોજક્ે ટને માંજુરી
* ૨૫૭૧૨ શ્રી અાંબરીર્ ડ ે ર (રાજુ લા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી અને
(૧) અમરે લી સ્જલ્લાના જાફરાબાદ તાલુકાનાં ભાંકોદર
ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા એફએસઆરયુ
ખાતે એક એફએસઆરયુ પ્રોજેતટની મંજુરી આપવામાં આવેલ
પ્રોજેતટને મંજુરી આપવામાં આવેલ છે ,
છે .
(૨) ઉતત કયા પ્રોજેતટ સમયમયાષદમાં પૂણષ િયા, અને

(૨) ઉતત પ્રોજેતટની કામગીરી પ્રગસ્તમાં છે .

(૩) સમયમયાષદામાં પ્રોજેતટ પૂણષ ન કરનાર કયા પ્રોજેતટ
સામે શા પગલાં લીધા ?

(૩) ઉતત પ્રોજેતટ પૂણષ િવાની સમય મયાષદા હજી બાકી
હોય, પગલાં લેવાનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૪૦
સુરત વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ
* ૨૫૦૭૭ શ્રી મોિનભાઇ િોકડ યા (મહુ વા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
પાઇપલાઇન મારફતે રાંધણગેસ પહોંચાડવાની કામગીરી કયા
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર)માં ૫,૬૨,૦૦૦ િી વધુ ઘરોમાં
પાઇપલાઇન દ્વારા ઘરે લું ગેસ કનેતશન આપવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇન
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લામાં ગેસ પાઇપલાઇન દ્વારા સુરત,
પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરે જ, ચોયાષસી,
તિા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે .

---------
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૪૧
ગાાંધીનગર અને સુરત શિે રમાાં નફ.નસ.આઇ. િધારાની દરખાસ્તો
* ૨૫૩૮૪ શ્રી બળદેિી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાંધીનગર અને
(૧)
શિે ર
તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી
સુરત શહે રમાં શહે રવાર ગુજરાત નગર રચના અને શહે રી સ્વકાસ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
કાયદો-૧૯૭૬ ની કલમ ૨૯(૧) હે ઠળ જુ દી જુ દી નગર રચના
ગાં
ધ
ીનગર
શૂ
ન્
ય
શૂન્ય
યોજનાઓમાં એફ.એસ.આઇ. વધારી વધુ માળ બાંધવા માટે
સુરત
શૂન્ય
શૂન્ય
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી દરખાથતો આવી,
િુ લ

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કયા શહે રની કે ટલી
દરખાથત મંજૂર કરવામાં આવી, અને

(૨) શૂન્ય

(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલી દરખાથતો, કે ટલા સમયિી
કયા કારણોસર પડતર છે ?

(૩) શૂન્ય.

શૂન્ય

શૂન્ય

---------

૪૨
નિસારી અને િલસાડ  વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૭૫ શ્રી અનાંતિુ માર પટે લ (વાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી નવસારી સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૧૦૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૭૨.૪૫ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
વલસાડ સ્જલ્લામાં ૫૨૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૨૩૪.૮૨ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી નવસારી
સ્જલ્લામાં ૧૦૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૯.૨૪ કરોડનું મૂડીરોકાણ
તિા વલસાડ સ્જલ્લામાં ૩૦૧ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૯૧૫.૭૬
કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી
પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં નવસારી સ્જલ્લામાં ૮૬
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા વલસાડ સ્જલ્લામાં ૪૦૫ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૧૨૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં નવસારી સ્જલ્લામાં ૨૯ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે
અને ૮૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા વલસાડ
સ્જલ્લામાં ૧૫૦ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૫૧
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
---------
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૪૩
ખેડ ા અને મકિસાગર વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૩૭ શ્રી િાળાભાઇ ડ ાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી ખેડા અને મરહસાગર સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ખેડા સ્જલ્લામાં ૨૦૧
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૪૦૩.૪૫ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
મરહસાગર સ્જલ્લામાં ૩૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૯૩.૭૯ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ખેડા
સ્જલ્લામાં ૧૩૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૭૯.૯૨ કરોડનું મૂડીરોકાણ
તિા મરહસાગર સ્જલ્લામાં ૧૮ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૫.૨૦
કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી
પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં ખેડા સ્જલ્લામાં ૧૭૬ પ્રોજેત્સ
કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
તિા મરહસાગર સ્જલ્લામાં ૨૭ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને
૯ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં ખેડા સ્જલ્લામાં ૮૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે
અને ૪૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા મરહસાગર
સ્જલ્લામાં ૨ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૬ પ્રોજેત્સ
અમલીકરણ હે ઠળ છે .
---------

૪૪

સીપુ નદીમાાંથી પાણી લીફ્ટ િરી લુણી નદીમાાં નાખિા બાબત
* ૨૫૬૧૦ શ્રી નથાભાઇ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
(૧) ખૂબ ઓછા વરસાદને કારણે છે લ્લે સીપુ ડે મમાં ૨૦૧૫
સ્જલ્લામાં સીપુ નદીમાંિી પાણી લીફ્ટ કરી લુણી નદીમાં
અને ૨૦૧૭માં પાણીની આવક િઈ હતી. સદર ડે મના
(બાપલાિી ધાનેરા) નાખવા માટે ની કામગીરી તયા તબક્કે છે ,
સ્નધાષરીત કરે લ કમાન્ડ સ્વથતારમાં પણ પાણી પુરું પાડી શકાતું ન
અને
હોવાિી લુણી નદીમાં લીફ્ટ કરીને પાણી આપી શકાય તેમ નિી.
(૨) ઉતત કામગીરી તયાં સુધીમાં પૂણષ કરવામાં આવશે?
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------

૪૫
અમરે લી વજલ્લામાાં રે તી અને િાં િર પેટે િસુલ િરે લ રોયલ્ટી
* ૨૭૩૦૧ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકું ડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી સ્જલ્લામાં
(૧) રૂ.૧૦૪.૧૧ લાખ
૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં રે તી અને કંકર પેટે સરકારે વસુલ કરે લ
રોયલ્ટીમાંિી રહથસા પેટેની કે ટલી રકમ ચૂકવવાની િતી હતી,
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(૨) તે પૈકી કે ટલી રકમ ઉતત સ્જલ્લાને ચૂકવવામાં
(૨) રૂ.૧૦૪.૧૧ લાખ
આવી, અને
(૩) બાકીની રકમ તયાં સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
છે ?
---------

૪૬
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં પોવલસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૨ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉિર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૨૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા.
૨૦માં દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૧૬૪.૫૬ લાખ.
કરવામાં આવ્યો ?
---------

૪૭
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૯૧ શ્રી અજમલી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાંકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૨ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગના
ધરવામાં આવ્યું.
સ્બન-રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં
આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૩૮૮.૯૯ લાખ.
---------

૪૮
િછછ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૧૨ શ્રીમતી ગીતાબા જાડ ે જા (ગોંડલ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૬ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં
૨૦માં કચ્છ સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા સ્બનઆવ્યા.
રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) રૂ.૧૮૮.૩૬ લાખ.
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
કરવામાં આવ્યો?
---------

૪૯

દાિોદ અને િડ ોદરા વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૪૩ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧ મુજબ.
વર્ષવાર દાહોદ અને વડોદરા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
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(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા?

પત્રિ-૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
બળાત્િાર સામુકિિ બળાત્િારના પ્રયાસ
દાહોદ
૪૩
૦૦
વડોદરા શહે ર
૨૪
૦૦
વડોદરા ગ્રામ્ય
૨૫
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર સામુકિિ બળાત્િારના પ્રયાસ
દાહોદ
૩૩
૦૦
વડોદરા શહે ર
૫૨
૦૦
વડોદરા ગ્રામ્ય
૩૭
૦૧
(૨) પત્રક-૨ મુજબ
પત્રિ-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૬ થી ૧૮ િર્ચ
દાહોદ
૨૧
વડોદરા શહે ર
૧૩
વડોદરા ગ્રામ્ય
૨૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૬ થી ૧૮ િર્ચ
દાહોદ
૧૬
વડોદરા શહે ર
૨૭
વડોદરા ગ્રામ્ય
૩૧
(ઉપરોતત સ્જલ્લાઓમાં ૦ િી ૫ વર્ષની એક પણ બાળાનો
સમાવેશ િતો નિી)
(૩)
વજલ્લા
ધરપિડ  બાિી
દાહોદ
૨૧
વડોદરા શહે ર
૧૩
વડોદરા ગ્રામ્ય
૦૦
(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .

---------

૫૦
જૂ નાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૯૦ શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુ નાગઢ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષવાર જૂ નાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િાર
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને
જૂ નાગઢ
૨૯
૦૧
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
ગીર-સોમનાિ
૧૫
૦૧
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
જૂ નાગઢ
ગીર-સોમનાિ

(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

બળાત્િાર
૩૩
૩૩

સામુકિિ બળાત્િાર
૦૨
૦૧

(ઉતત સ્જલ્લાઓમાં બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામુરહક
બળાત્કારના પ્રયાસનો એકપણ બનાવ બનેલ નિી.)
(૨)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
જૂ નાગઢ
ગીર-સોમનાિ

૬ થી ૧૮ િર્ચ
૧૩
૦૮

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
જૂ નાગઢ
ગીર-સોમનાિ

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને

૬ થી ૧૮ િર્ચ
૧૧
૨૧

(ઉતત સ્જલ્લાઓમાં ૦ િી ૫ વર્ષની બાળાઓનો એકપણ બનાવ
બનેલ નિી.)
(૩)
વજલ્લા
જૂ નાગઢ
ગીર-સોમનાિ

ધરપિડ  િરી
૧૦૦
૬૬

ધરપિડ  બાિી
૦૧
૦૪

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા?

(૪) રહે ણાંક, સ્મત્ર વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી
આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે
આરોપીઓના કોલ ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે .
સી.આર.પી.સી. હે ઠળ કાયષવાહી કરે લ છે .
---------

૫૧
નિસારી વજલ્લામાાં સીનની સ્ટે શનો
* ૨૫૦૯૬ શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો ઉભા કરવાની કામગીરી તયા
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા નવસારી સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર) માં કુ લ ૧૯ સીએનજી થટે શનો
કાયષરત કરવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવસારી સ્જલ્લામાં સીએનજી
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
થટે શનો દ્વારા તયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા નવસારી સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો દ્વારા
નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, સ્ચખલી તિા ખેરગામ
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે .
---------

૫૨
બનાસિાાંઠા વજલ્લાના પાલનપુર તાલુિામાાં જમીન પર ગેરિાયદેસર બાાંધિામ
* ૨૭૨૯૮ શ્રી મિે શિુ માર પટે લ (પાલનપુર) : ૧૪મી ગુ.સ્વ.સ.ના ચોિા સત્રમાં તા.૧૭-૭-૧૯ના રોજ સભાગૃહમાં રજૂ િયેલ
*૧૮૬૯૫ (અગ્રતા-૨૫૧) ના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના મોજે
(૧) હા, જી
સદરપુર સવે નં.૮૫ પૈકીની શરતભંગવાળી જમીન પર
ગેરકાયદેસર બાંધકામ ઉભા કરનાર જવાબદારો સામે કાયષવાહી
કરવા કલેતટરશ્રી, બનાસકાંઠા દ્વારા તા.૦૨-૦૫-૨૦૧૮ના
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પત્રિી સ્નયામકશ્રી, નગરપાસ્લકાઓ, ગાંધીનગરને જણાવેલ તે
હકીકત ખરી છે , અને
(૨) જો હા, તો તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની સ્થિસ્તએ
(૨) હાલ સદરહુ બાબત સસ્ચવશ્રી, મહે સૂલ સ્વભાગ
જવાબદારો સામે સ્નયામકશ્રી, નગરપાસ્લકા દ્વારા શી કાયષવાહી
(સ્વવાદ), અમદાવાદ સમક્ષ અધષન્યાસ્યક કાયષવાહી સંદભે
કરવામાં આવી છે ?
પડતર છે .
---------

૫૩
ખેડ ા વજલ્લાના અાંબાિ ગામે બનાિટી નોટો છાપિા બાબતે ધરપિડ 
* ૨૬૪૪૨ શ્રી ઇમરાન ખેડ ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખેડા સ્જલ્લાના અંબાવ ગામે બંધાય રહે લા
(૧) હા, જી.
થવામીનારાયણ મંરદરમાં બનાવટી નોટો છપાતી હોવાની
હકીકત સાચી છે ,
(૨) જો હા તો, તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) રૂસ્પયાઃ- ૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની રકમની કુ લ.
એક વર્ષમાં સરકારે આ સંબંધમાં કે ટલી રકમની બનાવટી નોટો
૨૫૦૦/- નોટો.
કબજે કરી, અને
(૩) આ સંદભષમાં કે ટલા લોકોની ધરપકડ કરવામાં
(૩) રાજ્ય પોલીસ દ્વારા પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ
આવી છે અને શી કાયષવાહી કરવામાં આવી?
કરવામાં આવેલ છે . આગળની તપાસ નેશનલ ઇન્વેથટીગેશન
એજન્સી (N.I.A) એ તા.૧૮-૧૨-૨૦૧૯િી સંભાળી લીધેલ
છે .
---------

૫૪
બનાસિાાંઠા અને િછછ વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૧૬ શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
૨૦૧૯માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી બનાસકાંઠા અને કચ્છ
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં
સ્જલ્લામાં કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૨૩૪ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૬૪૬.૩૫ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
કચ્છ સ્જલ્લામાં ૪૫૧ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૯૫૧૮.૫૪ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં
૨૨૭ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૨૩.૨૯ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
કચ્છ સ્જલ્લામાં ૨૯૭ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૩૨૯.૧૧ કરોડનું
મૂડી રોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં ૨૧૭
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૭ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા કચ્છ સ્જલ્લામાં ૪૨૩ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ
છે અને ૨૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯માં
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં ૨૦૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને
૨૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા કચ્છ સ્જલ્લામાં ૨૭૨
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે .
---------
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૫૫
અમદાિાદ શિે રમાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૨૬ શ્રી સુરેશભાઇ પટે લ (મણીનગર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૨૮૮ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં અમદાવાદ શહે રમાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૫૮૭૪.૬૪ લાખ.
---------

૫૬
મિે સાણા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૭ શ્રી અરવિાંદિુ માર પટે લ (સાબરમતી) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૦૪ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ પૂણષ
૨૦માં મહે સાણા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા
કરવામાં આવ્યું.
સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ પૂણષ કરવામાં આવ્યા,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં
(૨) રૂ.૧૩૯.૫૦ લાખ.
આવ્યો?
---------

૫૭
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં દાાંતા અને અમીરગિ તાલુિામાાં ખનીજ ચોરી
* ૨૫૬૧૩ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડ ી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં દાંતા અને અમીરગઢ તાલુકામાં માટી,
રે તી, કપચી, માબષલ, પથ્િર વગેરેની ખનીજ ચોરી િઈ રહી છે
તે હકીકતિી સરકાર વાકે ફ છે કે કે મ,
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૨)
તાલુકાવાર કે ટલા સ્કથસાઓ નોંધાયા,
કિસ્સાઓની સાંખ્યા
તાલુિો
િર્ચ-૨૦૧૮ િર્ચ-૨૦૧૯
િુ લ
દાંતા
૧૧
૧૩
૨૪
અમીરગઢ
૧૬
૦૭
૨૩
િુ લ
૪૭
(૩) તે અન્વયે ગેરકાયદેસર ખનન કરતા ઇસમો સામે
(૩) ગેરકાયદેસર ખનન કરતાં ઇસમો સામે દંડકીય
કે વા પ્રકારની કાયષવાહી કરવામાં આવી, અને
વસુલાત કરવામાં આવેલ છે .
(૪) ગેરકાયદેસર ખનન અટકે તે માટે શી કાયષવાહી
(૪) ખસ્નજ ચોરી અટકાવવા નીચે મુજબના પગલાં
કરવામાં આવી?
લેવામાં આવેલ છે .
(૧) રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર ખનન/વહન/સંગ્રહને રોકવા
ફ્લાઈંગ થકવોડષ ની ટીમો બનાવી ચેકીંગ હાિ ધરવામાં આવેલ
છે .
(૨) રાજ્યમાંિી પસાર િતી નદીઓમાં સાદી રે તી ખનીજના
સ્બન અસ્ધકૃ ત ખનન/વહનને રોકવા/અંકુશમાં રાખવા માટે ડર ોન
સવેલન્સ સીથટમના માધ્યમિી ચાંપતી નજર રાખવામાં આવે છે .
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(૩) લીઝમાંિી ખસ્નજનું વહન કરતા તમામ વાહનોમાં રોયલ્ટી
પાસ સાિે ફરજીયાત વજન કાંટા ચીઠ્ઠી રાખવાનું પ્રાવધાન
કરવામાં આવેલ છે .
(૪) ખસ્નજના ખનન/વહન/સંગ્રહ સાિે સંકળાયેલ તમામ
સાધનો/વાહનોમાં રજીથટરે શન કરવાની જોગવાઇ અમલમાં
મુકવામાં આવેલ છે .
(૫) રાજ્યના નાગરીકોને રાજ્યના અંતગષત સ્વથતારોમાંિી
ગેરકાયદેસર ખનન/વહન/સંગ્રહની ફરીયાદ કરવા માટે
(CGM GUJARAT) મોબાઈલ એપ્લીકે શન બનાવવામાં
આવેલ છે તેમજ ગાંધીનગર ખાતે ૨૪*૭ કન્ટર ોલરૂમ કાયષરત
કરવામાં આવેલ છે .
---------

૫૮
ગાાંધીનગર અને મિે સાણા વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૪૦ શ્રી સુરેશિુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧
વર્ષવાર ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
પત્રિ-૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને
સામુકિિ બળાત્િારના
સામુકિિ
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
વજલ્લા બળાત્િાર
ગાંધીનગર
મહે સાણા
વજલ્લા
ગાંધીનગર
મહે સાણા

(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

બળાત્િાર
પ્રયાસ
બળાત્િારના પ્રયાસ
૧૮
૦૧
૦૦
૦૦
૨૦
૦૧
૦૦
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
સામુકિિ બળાત્િારના
સામુકિિ
બળાત્િાર
બળાત્િાર
પ્રયાસ
બળાત્િારના પ્રયાસ
૦૮
૦૦
૦૦
૦૦
૧૬
૦૨
૦૦
૦૦

(૨) પત્રક-૨

પત્રિ-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૦૬ થી ૧૮ િર્ચ
ગાંધીનગર
૦૦
૦૭
મહે સાણા
૦૧
૦૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૦૬ થી ૧૮ િર્ચ
ગાંધીનગર
૦૦
૦૨
મહે સાણા
૦૦
૦૯
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩)
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  બાિી
ગાંધીનગર
૨૮
૦૧
મહે સાણા
૪૭
૦૧
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
(૪) રહે ણાંક, સ્મત્ર વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી
આવ્યા?
આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ તિા ગુનેગારોના
મોબાઈલ નંબરની કોલ ડીટે ઇલની તપાસની તજવીજ કરાવી
આરોપીને ત્વરરત પકડી પાડવા અંગેની કાયષવાહી ચાલુ છે ,
જ્યારે ૧ આરોપીને પકડવા ઉપર હાઈકોટષ નો થટે
---------
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૫૯
જૂ નાગિ અને ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં પુર સાંરક્ષણ કદિાલના િામો
* ૨૫૦૮૦ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કે શોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વજલ્લો
માંજૂર થયેલ િામો
જુ નાગઢ અને ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં પુર સંરક્ષણ રદવાલના
જુ નાગઢ
૧૬
કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
ગીર સોમનાિ

૨

(૨) કે ટલા પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) હાલ કોઇ કામ પૂણષ િયેલ નિી.
(૩) આ કામો હાિ ધરવા પાછળ કે ટલો ખચષ કરવામાં
(૩) હાલ કોઇ ખચષ િયેલ નિી.
આવ્યો?
---------

૬૦
જુ નાગિ વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ યોજના અન્િયે તળાિો ઉંડ ા િરિા બાબત
* ૨૫૬૯૪ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જુ નાગઢ સ્જલ્લામાં
વર્ષવાર જુ નાગઢ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર સુજલામ-સુફલામ
સુજલામ-સુફલામ યોજના અન્વયે તળાવો ઉંડા કરવા નીચે
યોજના અન્વયે તળાવો ઉંડા કરવા માટે કે ટલી દરખાથત
મુજબની માંગણીઓ મળેલ છે .
તળાિોની સાંખ્યાતળાિોની સાંખ્યાસરકારને મળી,
ક્રમ

તાલુિો

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

જુ નાગઢ
વંિલી
માણાવદર
માંગરોળ
માળીયા
કે શોદ
સ્વસાવદર
મેંદરડા
ભેંસાણ
િુ લ..

િર્ચ: ૨૦૧૮
૧૧
૮
૧૧
૫
૭
૭
૫
૨
૨
૫૮

(૨) ઉતત દરખાથત અન્વયે ઉતત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર
કે ટલા તળાવો ઉંડા કરવામાં આવ્યા, અને
(૩) ઉતત કામગીરી પાછળ ઉતત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર
કે ટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

િર્ચ: ૨૦૧૯
૭
૬
૪
૪
૩
૪
૧
૨૯

(૨) ઉપરોતત દરખાથત અન્વયે તમામ તળાવો ઉંડા
કરવામાં આવ્યા.
(૩)
િર્ચ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
ખચષ (રૂ.) ૧૫,૬૩,૩૭૮.૦૦ રૂ.૧૭,૬૭,૨૦૮.૦૦
---------

૬૧
છોટાઉદેપુર અને િડ ોદરા શિે ર/વજલ્લામાાં સામૂકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૭૦૬૭ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જેતપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧ મુજબ
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહે ર/સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
મરહલાઓ પર બળાત્કાર, સામૂરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના
પ્રયાસ અને સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો
નોંધાયા,
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(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા લેવામાં
આવ્યા?

(૨) પત્રક-૨ મુજબ

(૩) પત્રક-૩ મુજબ
(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .

પત્રિ-૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ) / વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
બળાત્િાર
છોટાઉદેપુર શહે ર
૦૨
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
૧૪
વડોદરા શહે ર
૨૩
વડોદરા ગ્રામ્ય
૨૫
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ) / વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
બળાત્િાર
છોટાઉદેપુર શહે ર
૦૪
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
૧૪
વડોદરા શહે ર
૫૦
વડોદરા ગ્રામ્ય
૩૭

સામૂકિિ બળાત્િાર
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
સામૂકિિ બળાત્િાર
૦૦
૦૦
૦૨
૦૧

(બળાત્કારનો પ્રયાસ અને સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો કોઈ બનાવ નોંધાયેલ નિી.)
પત્રિ-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ) / વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
૦ થી ૫ િર્ચ
છોટાઉદેપુર શહે ર
૦૦
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
૦૧
વડોદરા શહે ર
૦૦
વડોદરા ગ્રામ્ય
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ) / વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
૦ થી ૫ િર્ચ
છોટાઉદેપુર શહે ર
૦૦
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
૦૦
વડોદરા શહે ર
૦૦
વડોદરા ગ્રામ્ય
૦૦

૬ થી ૧૮ િર્ચ
૦૧
૦૮
૧૩
૨૧
૬ થી ૧૮ િર્ચ
૦૨
૧૧
૨૭
૩૧

પત્રિ-૩
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ) / વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
છોટાઉદેપુર શહે ર
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ગ્રામ્ય
---------

ધરપિડ  િરી
૦૨
૧૪
૧૦૯
૯૫

ધરપિડ  બાિી
૦૪
૨૧
૧૩
૦૦
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૬૨
મકિસાગર વજલ્લામાાં બાલાવસનોર તાલુિાના ઓથિાડ  ખાતે લીઝની તપાસ
* ૨૫૭૪૦ શ્રી અીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મરહસાગર
(૧) ૩૬ તવોરી લીઝ
સ્જલ્લાના બાલાસ્સનોર તાલુકાના ઓિવાડ ખાતે કે ટલી કવોરી
(લીઝ) ચાલે છે ,
(૨) ઉતત લીઝવાર તયારે કે ટલા સમય માટે મંજૂરી
(૨) ઉતત લીઝો સરકારશ્રીના સ્નયમોનુસાર પ્રિમ ૧૦
આપવામાં આવેલ છે ,
વર્ષની મુદત માટે સરકારી તિા ખાનગી જમીનમાં મંજૂર
કરવામાં આવેલ છે તિા તા.૨૪-૦૫-૨૦૧૭ િી
જી.એમ.એમ.સી.આર-૨૦૧૭ સ્નયમો અમલમાં આવતા
બ્લેકટરે પ ખનીજની સરકારી જમીનોમાં મંજૂર કરવામાં આવેલ
તવોરીલીઝો તા.૩૧-૦૩-૨૦૩૦ સુધી અને ખાનગી
જમીનોમાં મંજૂર કરવામાં આવેલ તવોરીલીઝો તા.૩૧-૦૩૨૦૩૫ સુધી એકસટે ન્શન કરવાની સ્નયમોમાં જોગવાઈ છે .
જેની કાયષવાહી ચાલુમાં છે . (પત્રક-૧ સામેલ છે )
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં ઉતત કઈ લીઝની
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં કોઈ તવોરીલીઝની
તયારે તપાસ કરવામાં આવી, અને
થિળ તપાસ કરવામાં આવેલ નિી.
(૪) તપાસ દરમ્યાન કે વા પ્રકારની ગેરરીસ્ત સામે આવી
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
અને તે અન્વયે જવાબદારો સામે શી કાયષવાહી કરી?
પત્રિ-૧
અ.નાં.
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧

લીઝ િોલ્ડ રનુાં નામ
મેસસષ યદુનંદન થટોન ક્રશર
મેસસષ યદુનંદન થટોન ક્રશર
ગાયત્રી થટોન ઈન્ડથટર ીઝ
મેસસષ યદુનંદન થટોન
બળદેવસ્સંહ ખુમાનસ્સંહ ચૌહાણ
(યદુનંદન)
જે.કુ માર ઈન્ફા.પ્રા.લી.
(સ્કરણભાઈ વી.પટે લ)
જે.કુ માર ઈન્ફા.પ્રા.લી.
(ગાયત્રીબેન સ્કરણભાઈ)
જે.કુ માર ઈન્ફા.પ્રા.લી.
(નટરજ તવોરી વકષ સ)
જે.કુ માર ઈન્ફા.પ્રા.લી.
(ગાયત્રીબેન સ્કરણભાઈ)
સ્વઠલભાઈ રત્નાભાઈ પટે લ
શ્રી રક્રષ્ના થટોન ક્રશર
(કે .આર.પટે લ)
શ્રી રક્રશ્ર્ના થટોન ક્રશર
રક્રષ્ના થટોન ક્રશર (કીપ્લા)
શ્રી રક્રષ્ના થટોન ક્રશર (કીપ્લા)
બી ટુ બી કોંક્રીટ પ્રા.લી.
બી ટુ બી કોંક્રીટ પ્રા.લી.
બી ટુ બી કોંક્રીટ પ્રા.લી.
યોગેશ્ર્વર થટોન (B TO B)
(મનોજ જે.ઠકર)
સાંઈ તવોરી વતસષ
(પટે લ પરરમલ)
સાંઈ તવોરી વતસષ
સાંઈ તવોરી વતસષ
(જે.બી.પારે ખ)
સાંઈ તવોરી વતસષ પરરમલભાઈ

સ.નાં.

વિસ્તાર

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર
ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી
૧૦૯૩ પૈકી

૩.૦૦.૦૦
૧.૩૭.૧૧

સરકારી
સરકારી

-

િરારખત
સમયગાળો
તારીખ
બ્લેકટરે પ ૧૪.૧૨.૦૪ ૨૪.૦૪.૦૫
૧૦
બ્લેકટરે પ ૩૧.૦૮.૧૦ ૦૧.૦૭.૧૧
૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૪.૬૮.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૩૧.૦૮.૦૯ ૧૭.૦૧.૧૧

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૪.૭૬.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૦૫.૧૧.૦૪ ૦૨.૦૪.૦૫

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૬.૦૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૯.૦૯.૦૫ ૨૪.૧૧.૦૫

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૪.૦૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૯.૦૯.૦૫ ૨૫.૧૧.૦૫

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૬.૦૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૭.૦૯.૦૫ ૨૪.૧૧.૦૫

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૦.૯૧.૦૧

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૩૦.૧૦.૦૭ ૧૦.૦૩.૦૮

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૦.૯૬.૪૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૨૨.૦૬.૦૬ ૨૦.૧૨.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૨.૫૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૩૧.૦૫.૦૫ ૦૭.૧૧.૦૬

૧૦

૦.૯૯.૭૬
૦.૯૨.૪૦
૦.૮૧.૭૫
૭.૨૪.૧૬
૮.૮૬.૯૪
૧.૦૦.૦૦

ખાનગી બ્લેકટરે પ
સરકારી
બ્લેકટરે પ
સરકારી ખાનગી બ્લેકટરે પ
સરકારી
બ્લેકટરે પ
સરકારી
બ્લેકટરે પ
સરકારી
બ્લેકટરે પ

ગામ

ઓિવાડ
ઓિવાડ
ઓિવાડ
ઓિવાડ
ઓિવાડ
ઓિવાડ

તાલુિો

બાલાસ્શનોર ૧૪૦૨/૧ પૈકી
બાલાસ્શનોર ૧૦૯૩ પૈકી
બાલાસ્શનોર ૧૪૧૯/૧૦૯૩
બાલાસ્શનોર ૧૦૯૩ પૈકી
બાલાસ્શનોર ૧૦૯૩ પૈકી
બાલાસ્શનોર ૧૦૯૩ પૈકી

સરિારી ખાનગી ખનીજ માંજૂર તારીખ

૦૨.૦૨.૯૮
૨૨.૦૧.૦૪
૧૪.૦૯.૯૮
૨૬.૦૬.૦૬
૧૪.૦૮.૦૬
૧૫.૧૧.૦૬

૨૯.૦૫.૯૮
૦૧.૦૬.૦૪
૨૦.૦૨.૯૯
૧૭.૧૦.૦૬
૩.૧૦.૦૬
૦૭.૦૨.૦૭

૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦
૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૨.૬૮.૦૮

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૩૦.૦૯.૦૫ ૨૭.૦૬.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૧.૦૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૨૦.૦૧.૦૬ ૧૩.૦૭.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૪૨૨ પૈકી

૩.૧૬.૬૭

-

ખાનગી બ્લેકટરે પ ૦૪.૦૬.૦૭ ૨૫.૦૭.૦૭

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૧.૨૯.૬૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૬.૦૯.૯૭ ૩૦.૧૨.૯૭

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૧.૦૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૨૨.૦૯.૦૪ ૦૫.૦૮.૦૫

૫
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અ.નાં.
૨૨
૨૩

લીઝ િોલ્ડ રનુાં નામ

૨૭

જય અંબે થટોન તવોરી
મે. જય અંબે થટોન તવોરી
અંસ્બકા તવોરીવતસષ
(દીપક કે . સોલંકી)
અંસ્બકા તવોરીવતસષ
(દીપક કે . સોલંકી)
અંસ્બકા તવોરીવતસષ
(શીવાભાઈ ઈ. પટે લ)
જલારામ તવોરી વતસષ

૨૮

યુસ્નક થટોન

૨૪
૨૫
૨૬

૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬

શ્રીમુકેશકુ માર જી. પટે લ
(આઈ આર બી)
શ્રી ગૌતમકુ માર પટે લ
(આઈ આર બી)
મે. અલ્ટર ાટે ક સીમેન્ટ
(પટે લ વી.એમ)
મે. અલ્ટર ાટે ક સીમેન્ટ
(કૈ લાશ થટોન)
પટે લ મનોજભાઈ મુળજીભાઈ
અંસ્બકા થટોન ઈન્ડથટર ીઝ
નાનાલાલ ત્રંબકરાવ પાટીલ
આસ્શષવાદ તવોરી વતસષ
પ્રો.મનસુખલાલ દેવજીભાઈ પટે લ

ગામ

તાલુિો

િરારખત
સમયગાળો
તારીખ
ખાનગી બ્લેકટરે પ ૦૯.૦૯.૯૮ ૨૬.૦૩.૯૯
૧૦
સરકારી
બ્લેકટરે પ ૨૯.૦૧.૦૫ ૨૧.૦૬.૦૫
૧૦

સરિારી ખાનગી ખનીજ માંજૂર તારીખ

સ.નાં.

વિસ્તાર

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર
ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૩૪૯ પૈકી
૧૦૯૩ પૈકી

૧.૦૦.૦૦
૧.૦૦.૦૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૩૬૮ પૈકી

૦.૯૨.૦૭

-

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૧.૦૦.૦૦

સરકારી

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૨.૦૦.૦૦

૧૦૯૩ પૈકી
૧૩૧૦,
ઓિવાડ બાલાસ્શનોર
૧૩૧૧,
૧૩૧૨, ૧૦૯૦
ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

ખાનગી બ્લેકટરે પ ૧૫.૦૭.૦૪ ૨૭.૧૨.૦૪

૧૦

-

બ્લેકટરે પ ૧૩.૦૭.૦૫ ૧૪.૦૬.૦૬

૧૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૨૯.૧૦.૯૭ ૨૧.૧૨.૯૮

૧૦

૩.૯૨.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૭.૦૩.૦૬ ૧૯.૦૬.૦૬

૧૦

૪.૦૦.૦૦

સરકારી ખાનગી બ્લેકટરે પ ૨૦.૦૩.૦૮ ૦૨.૦૮.૦૮

૧૦

૧૦૯૩ પૈકી

૩.૫૧.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૨.૧૨.૦૫ ૧૯.૦૫.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૨.૦૦.૦૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૨.૧૨.૦૫ ૧૯.૦૫.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૫.૮૩.૯૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૨૭.૦૩.૦૬ ૧૯.૦૬.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૮.૭૮.૬૦

સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૦૯.૦૩.૦૬ ૧૯.૦૬.૦૬

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર
ઓિવાડ બાલાસ્શનોર
ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી
૧૦૯૩ પૈકી
૧૦૯૩ પૈકી

૧.૯૨.૦૦ સરકારી
૫.૦૦.૦૦ સરકારી
૦૫.૦૦.૦૦ સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૨૫.૦૧.૦૭ ૦૭.૦૬.૦૭
બ્લેકટરે પ ૨૨.૦૬.૦૬ ૧૧.૧૦.૦૬
બ્લેકટરે પ ૧૨.૧૨.૦૫ ૦૮.૦૩.૧૯

૧૦
૧૦
૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

૧૦૯૩ પૈકી

૦૫.૭૪.૦૦ સરકારી

-

બ્લેકટરે પ ૧૨.૧૨.૦૫ ૨૨.૦૫.૧૯

૧૦

ઓિવાડ બાલાસ્શનોર

---------

૬૩
રાજ્યમાાં નસીબી તાંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િે સો
* ૨૫૦૫૦ શ્રી મુિેશભાઈ પટે લ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) કુ લઃ- ૧૮ કે સો
વર્ષમાં રાજ્ય સરકારના એસીબી તંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર
સ્મલકતને લગતા કે ટલા કે સો શોધવામાં આવ્યા, અને
(૨) ઉતત કે સોને આધારે કે ટલી અપ્રમાણસર સ્મલકત
(૨) રૂ.૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/મળી આવેલ છે ?
---------

૬૪
અમદાિાદ શિે રમાાં સ્માટચ સીટી યોજનાના િામો
* ૨૫૧૨૩ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
અમદાવાદ શહે રમાં થમાટષ સીટી યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી
અમદાવાદ શહે રમાં થમાટષ સીટી યોજના હે ઠળ કુ લ રૂ.૫૩૧.૭૬
રકમના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
કરોડના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
(૨) આ પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમના કામો પૂણષ
િયેલ છે , અને
(૩) કે ટલી રકમના કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે ?

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ રૂ.૨૮૦.૫૪ કરોડના કામો પૂણષ
િયેલ છે .

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
કરોડના કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

સ્થિસ્તએ

રૂ.૨૫૧.૨૨

29

૬૫
નિા િાડ જમાાં િાઉસીંગ બોડ ચ ની પડ તર જમીન પર બાાંધિામ
* ૨૫૬૪૬ શ્રી કિાં મતવસાંિ પટે લ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી ગૃહ સ્નમાષણ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ
(૧) અમદાવાદ શહે રના નવા વાડજ સ્વથતારમાં આવેલ
શહે રના નવા વાડજ સ્વથતારમાં આવેલ હાઉસીંગ બોડષ ની પડતર
હાઉસીંગ બોડષ ની પડતર જમીન ઉપર બાંધકામ િયેલ હોય તેવો
જમીન પર બાંધકામ િયેલ છે તે હકીકત સાચી છે ,
કોઈ સ્કથસો ધ્યાને નિી.
(૨) જો હા, તો કયા પ્રકારનું કે ટલી જમીન પર
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ગેરકાયદેસર બાંધકામ િયેલ છે , અને
(૩) ઉતત ગેરકાયદેસર બાંધકામ તયાં સુધીમાં દૂર કરી
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવશે?
---------

૬૬
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના
* ૨૫૬૦૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી ગૃહ સ્નમાષણ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
(૧)
ક્રમ
શિે ર
નચ.નફ.ન.પી.ઓ. ની િામગીરી િરે લ
સ્જલ્લામાં આવેલ શહે રોમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના હે ઠળ
નજન્સી
આવાસ બનાવવા માટે સવે કરવાની કામગીરી કઈ એજન્સીને
૧
પાલનપુ
ર
એન.કે
.
સ્બલ્ડકોન
સોંપવામાં આવેલ,
૨
૩
૪
૫
૬

(૨) તે અન્વયે કઈ એજન્સીને કે ટલી રકમ ઉતત
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં ચૂકવવામાં આવેલ છે , અને

ડીસા
િરા
ભાભર
ધાનેરા
િરાદ

એન.કે .સ્બલ્ડકોન
થટે સસ્લટ સીથટમ સ્લમીટે ડ
વાપ્કોસ સ્લમીટે ડ
ધવલ એન્જીસ્નયસષ
ધવલ એન્જીસ્નયસષ

(૨)
ક્રમ

શિે ર

૧
૨
૩

પાલનપુર
ડીસા
િરા

૪
૫
૬

ભાભર
ધાનેરા
િરાદ

નચ.નફ.ન.પી.ઓ.
ની િામગીરી િરે લ
નજન્સી
એન.કે .સ્બલ્ડકોન
એન.કે .સ્બલ્ડકોન
થટે સસ્લટ સીથટમ
સ્લમીટે ડ
વાપ્કોસ સ્લમીટે ડ
ધવલ એન્જીસ્નયસષ
ધવલ એન્જીસ્નયસષ

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
વસ્થવતન છે લ્લા બે િર્ચમાાં
ચૂિિિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૧,૧૧,૧૪૩
૨,૨૫,૦૦૦
૧,૭૫,૦૦૦

(૩) ઉતત એજન્સી દ્વારા સાચા લાભાિીઓને બાકાત
(૩) કોઈ ફરીયાદ મળેલ નિી.
રાખવામાં આવતા હોવા અંગેની કે ટલી ફરીયાદો વર્ષવાર મળી?
---------

૬૭
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૫૫ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ, અને
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં પંચમહાલ સ્જલ્લામાં
(૨) રૂ. ૪૫૧.૫૯ લાખ.
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૬૮
િડ ોદરા વજલ્લામાાં માઇક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૭૮ શ્રી શૈલેર્ભાઈ મિે તા (ડભોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૪૩૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ વડોદરા સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં MSME (માઇક્રો થમોલ મીડીયમ
એન્ટરપ્રાઈઝસ) એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ. ૧૯,૬૮,૭૩,૮૦૮.૦૦
---------

૬૯
િછછ અને પાટણ વજલ્લામાાં સામૂકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૦૧ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વર્ષવાર કચ્છ અને પાટણ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામૂરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામૂરહક
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામૂકિિ બળાત્િાર
બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
કચ્છ
૭૬
૦૧
પાટણ
૨૭
૦૩
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામૂકિિ બળાત્િાર
કચ્છ
૫૧
૦૦
પાટણ
૩૩
૦૧
બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસના એક
પણ બનાવ નોંધાયેલ નિી.
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨)
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
છે ,
વજલ્લા
૬ થી ૧૮ િર્ચ
કચ્છ
૫૧
પાટણ
૨૭
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૬ થી ૧૮ િર્ચ
કચ્છ
૩૮
પાટણ
૩૨
૦ િી ૫ વર્ષની બાળાઓનો એક પણ બનાવનો સમાવેશ િતો
નિી.
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩)
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  બાિી
કચ્છ
૧૪૬
૦૫
પાટણ
૧૧૦
૦૯
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(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા લેવામાં
આવ્યા?

(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .

---------

૭૦
ગીર સોમનાથ અને જૂ નાગિ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૯૮ શ્રી વિમલભાઈ ચુડ ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે ગીર
સોમનાિ અને જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?

જિાબ
(૧) સ્જ.ગીર સોમનાિઃ રૂ.૨૫૨.૮૨ કરોડ
સ્જ. જુ નાગઢમાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર પાણી અપાતું
નિી, જેિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
છે .
વજલ્લો ઔદ્યોવગિ નિમનુાં નામ
થયેલ િાયચિાિી
ગ્રાસીમ ઈન્ડથટર ીઝ સ્લ. બાકી વસુલાત અંગે
(અપથટર ીમ)
બોજો દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
ગ્રાસીમ ઈન્ડથટર ીઝ સ્લ. બાકી વસુલાત અંગે
ગીર
(ડાઉનથટર ીમ)
બોજો દાખલ કરવામાં
સોમનાિ
આવેલ છે .
જીએચસીએલસુત્રાપાડા

બાકી વસુલાત અંગે
બોજો દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .

---------

૭૧
ખેડ ા વજલ્લામાાં િરસાદી પાણીનો વનિાલ
* ૨૪૯૯૦ શ્રી સી.િે .રાઉલી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન

જિાબ

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાં
વરસાદી પાણીના સ્નકાલ માટે ના કાંસોની લંબાઈ કે ટલી છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
લંબાઈમાં કાંસોની સફાઈ કરવામાં આવી, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?

(૧) ૮૪૩.૫૧ સ્ક.મી.
(૨) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૧૭૧.૧૭ સ્ક.મી. અને વર્ષ ૨૦૧૯માં
૧૯૦.૯૧ સ્ક.મી. લંબાઈમાં કાંસોની સફાઈ કરવામાં આવી.
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ. ૯૪.૬૧ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ. ૯૨.૦૯ લાખ

---------
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૭૨
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૬૬ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧ મુજબ
પત્રિ-૧
વર્ષવાર તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
વજલ્લા
બળાત્િારના બનાિ
તાપી
૨૭
સુરત શહે ર
૧૯૪
સુરત ગ્રામ્ય
૨૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િારના બનાિ
તાપી
૧૨
સુરત શહે ર
૧૯૯
સુરત ગ્રામ્ય
૩૧

(ઉપરોતત સ્જલ્લામાં સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો બનાવ
નોંધાયેલ નિી.)
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને

(૨) પત્રક-૨ મુજબ
પત્રિ-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
તાપી
૦૦
૧૮
સુરત શહે ર
૦૭
૧૪૪
સુરત ગ્રામ્ય
૦૦
૨૬
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
તાપી
૦૦
૦૮
સુરત શહે ર
૦૬
૧૫૩
સુરત ગ્રામ્ય
૦૦
૨૯

(૩)
વજલ્લા
તાપી
સુરત શહે ર
સુરત ગ્રામ્ય

ધરપિડ  બાિી
૦૦
૧૮
૦૮

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા?

(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .
---------

૭૩
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૭૦ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જલ્લો મોરબીઃ- રૂ.૫.૧૮ લાખ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જલ્લો રાજકોટઃ- રૂ. ૧.૫૨ લાખ
મોરબી અને રાજકોટ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
વસુલાત બાકી છે , અને
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(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?

(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
છે .
વજલ્લો
ઔદ્યોવગિ
િરે લ િાયચિાિી
નિમનુાં નામ
મોરબી
શાંસ્તલાલ
બાકી લેણી રકમ રે વન્યુ
ટાઈલ્સ, મોરબી રાહે વસૂલ કરવા તેમજ
બોજો દાખલ કરવા
કલેતટરશ્રી,
મોરબીને
તા.૩૧-૧૨-૧૯ના
પત્રિી દરખાથત કરવામાં
આવેલ છે .
રાજકોટ ઈસ્ન્ડયન
બાકી લેણી રકમની ગામ
ઓઈલ
નમુના નં-૨માં બોજાની
કોપોરે શન
નોંધ પાડવામાં આવેલ છે .
લીમીટે ડ
ગૌરીદડ
શસ્તત સ્સમેન્ટ બાકી લેણાની રકમની
લી.
ગામ નમુના નં-૨માં
બોજાની નોંધ પાડવામાં
આવેલ છે .
---------

૭૪
િડ ોદરા મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૦૨૯ શ્રીમતી મવનર્ાબેન િિીલ (વડોદરા-શહે ર) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
વડોદરા મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
આપવામાં આવે છે ?

(૨)
૧. ડૉ. બાબા સાહે બ આંબેડકર ઓપન યુસ્નવસ્સષટી

૨. ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
---------

૭૫
સુરેન્રનગર વજલ્લાના ચોટીલા તાલુિામાાં નિી ીઆઈડ ીસી
* ૨૫૬૬૪ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
(૧) કોઈ આયોજન કરે લ નિી.
સ્જલ્લાના ચોટીલા તાલુકામાં જીઆઈડીસી શરૂ કરવાની
કાયષવાહી કયા તબક્કે છે ,
(૨) ઉતત જીઆઈડીસી કયાં સુધીમાં કાયષરત કરવામાં
આવશે, અને

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) ઉતત જીઆઈડીસીમાં કે ટલા પ્લોટ અને કે ટલા શેડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બનાવવામાં આવશે?
---------
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૭૬
િડ ોદરા મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૦૨૮ શ્રી િે તનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
વડોદરા મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
આપવામાં આવે છે ?

(૨)
૧. ડૉ. બાબા સાહે બ આંબેડકર ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
૨. ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
---------

૭૭
રાજ્યમાાં પોલીસ માટે પોિે ટ િોપ પ્રોજક્ે ટ
* ૨૫૦૪૨ શ્રી નરે શભાઈ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં પોલીસ
(૧) હા, જી
માટે પોકે ટ કોપ પ્રોજેતટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ પોકે ટકોપમાં કઈ કઈ
(૨)
એપ્લીકે શનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?
(૧) પાસપોટષ વેરરફીકે શન
(૨) ગુનેગાર શોધ
(૩) ખોવાયેલ વ્યસ્તતની શોધ
(૪) વાહન શોધ
(૫) કમષચારી શોધ
(૬) અક્ષાંશ-રે ખાંશ ઈન્ટરફે સ
(૭) ટર ારફક સ્નયમો અને સ્નશાનીઓ
(૮) નોટીરફકે શન
---------

૭૮
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૩૪ શ્રી જશુભાઈ પટે લ (બાયડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખનીજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા
અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
અરિલ્લીમાાં
સાબરિાાંઠામાાં
વર્ષવાર કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ

૧
૨

સમયગાળો
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

૩૬૯.૪૩

૨૭૪.૧૬

૩૮૯.૫૪

૬૧૮.૨૪

૭૫૮.૯૭

૮૯૨.૪૦
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
(૨)
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ
છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો
સેક્ટર

૧

ઉજાષ અને પાણી તળાવ ઊંડું , કરવાનુ,ં
સ્વથતાર સ્વકાસ ચેકડે મ, તળાવ સુધારણા
સેનેટરી નેપસ્કન પ્રોજેતટ,
ડે રી ફાસ્મુંગ, વમી કમ્પોથટ,
કૌશલ્ય સ્વકાસ
ગોટ(બકરા) યુસ્નટ, કે ટલ
શેડ
પીવાના
રીંગબોર મોટર એસેસરીઝ,
પાણીની
થટોરે જ તરીકે ઉંચી ટાંકી
સુસ્વધા
રે ઈન વોટર હાવેસ્થટંગ,
પૂરસંરક્ષણ દીવાલ,
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
માળખાકીય
સી.સી.રોડ, પેવર બ્લોક,
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
સુસ્વધાઓ
ગરનાળાનું કામ, પંપરૂમનું
દરમ્યાન કરવામાં
કામ
આવેલ ખચષ
કમ્પ્યુટર એડે ડ લસ્નુંગ,
વગષખંડનું કામ, મધ્યાહન
ભોજન શેડ, પેવર બ્લોકનું
કામ, શૌચાલય, સોલર
સ્શક્ષણ
વોટર હીટર, સીલીંગ પંખા,
આંગણવાડી કે ન્રમાં
કમ્પાઉન્ડ વોલ, પીવાના
પાણીની સુસ્વધા
સ્સંચાઈ
પી.વી.સી. પાઈપલાઈન
ગટર લાઈન, કચરા માટે
થવચ્છતા
ટરે લર કન્ટે નર, પીવીસી તિા
ખુલ્લી ગટર લાઈન
િુ લ
સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

ઉજાષ સ્વકાસ

એલ.ઈ.ડી. લાઈટ
કોમ્પ્યુટર, ટે સ્લ-કોસષ,
થપોકન અંગ્રેજી, પસષનાસ્લટી
ડે વલપમેન્ટ વગેરેની તાલીમ

કૌશલ્ય સ્વકાસ

૨

િામનો પ્રિાર

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

પીવાના
પાણીની
સુસ્વધા
મરહલા અને
બાળ કલ્યાણ

માળખાકીય
સુસ્વધાઓ

પાણીની પાઈપ લાઈનનું
કામ
આંગણવાડીમાં ૪૦’’
એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., પેન
ડર ાઈવ, આંગણવાડી
કે ન્રોમાં શૌચાલય
સી.સી. રોડ, પૂર સંરક્ષણ
દીવાલ, ગરનાળાનું કામ,
ડીપનું કામ, પેવર બ્લોકનું
કામ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૪૬.૫૭

૨૩.૬૫

૧૯.૯૪

૯૨.૭૦

૮૫.૪૭

૦.૭૫
૨૯.૯૧
૨૯૮.૯૯
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૧.૨૪
૨.૫

૧.૫

૨૫

૮૪.૫૮
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ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો
સોલાર આર.ઓ. પ્લાન્ટ,
રમતગમતના સાધનો,
સ્શક્ષણ
કમ્પ્યુટર અને
પ્રયોગશાળાના સાધનો
પ્રોટે તશન રદવાલ,
સ્સંચાઈ
પૂરસંરક્ષણ રદવાલ, ચેકડે મ
થવચ્છતા
ગટર લાઈન
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૬૧

૨૯.૪૪
૧.૦૦
૨૧૬.૨૬
૫૧૫.૨૫

સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગત
સેક્ટર
પીવાના
પાણીનો
પુરવઠો

૧

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

સ્શક્ષણ

થવાથથ્ય
સંભાળ
થવચ્છતા
ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધા

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર
સેન્ટર લાઈઝડ પ્યોરીફીકે શન
સીથટમ, ઓવરહે ડ પાણીની
ટાંકી, ટ્યુબવેલ, પાણીની
પાઈપલાઈન, કુ વો
શાળામાં ઓરડા, શાળામાં પેવર
બ્લોકનું કામ, શાળામાં
કમ્પાઉન્ડ વોલ, શાળાનો રથતો,
ભોજનાલય, છાત્રાલયમાં
પાણીની સુસ્વધા, છાત્રાલયમાં
પલંગ
આરોગ્ય સ્નદાન કે મ્પ, તબીબી
ઉપકરણો
ગટરલાઈન
પેવર બ્લોકનું કામ, કમ્પાઉન્ડ
વોલ, સી.સી.રોડ, ગરનાળુ,ં
સાંથકૃ સ્તક પ્રવૃસ્િઓ માટે સભા
ખંડ
િુ લ
િામનો પ્રિાર

સેન્ટર લાઈઝડ પ્યોરીફીકે શન
સીથટમ, ઓવરહે ડ પાણીની
ટાંકી, ટ્યુબવેલ, પાણીની
પાઈપલાઈન, કુ વો
શાળામાં ઓરડા, શાળામાં પેવર
બ્લોકનું કામ, શાળામાં
કમ્પાઉન્ડ વોલ, શાળાનો રથતો,
સ્શક્ષણ
ભોજનાલય, છાત્રાલયમાં
પાણીની સુસ્વધા, છાત્રાલયમાં
પલંગ
થવચ્છતા
ગટરલાઈન
પેવર બ્લોકનું કામ, કમ્પાઉન્ડ
ભૌસ્તક આંતર
વોલ, સી.સી.રોડ, ગરનાળાનું
માળખાકીય
કામ, સાંથકૃ સ્તક પ્રવૃસ્િઓ માટે
સુસ્વધા
સભા ખંડ
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
પીવાના
પાણીનું
વ્યવથિાપન

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

---------

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૨૩.૬૦

૭૭.૯૨

૪૨.૪૯
૧૯.૬૪
૨૯.૯૯
૧૯૩.૬૪
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૯.૪૮

૨૬.૫૯

૨૯.૬૦
૮૦.૪૧
૧૫૬.૦૮
૩૪૯.૭૨
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૭૯
િછછ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૧૧ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૬ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં
૨૦માં કચ્છ સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા સ્બનઆવ્યા,
રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૧૮૮.૩૬ લાખ.
કરવામાં આવ્યો ?
---------

૮૦
રાજ્યમાાં પોલીસ માટે પોિે ટ િોપ પ્રોજક્ે ટ
* ૨૫૦૪૧ શ્રી જગદીશ વિશ્વિમાચ (સ્નકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં પોલીસ
(૧) હા, જી
માટે પોકે ટ કોપ પ્રોજેતટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ પોકે ટકોપમાં કઈ કઈ
(૨)
એપ્લીકે શનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?
(૧) પાસપોટષ વેરરફીકે શન
(૨) ગુનેગાર શોધ
(૩) ખોવાયેલ વ્યસ્તતની શોધ
(૪) વાહન શોધ
(૫) કમષચારી શોધ
(૬) અક્ષાંશ-રે ખાંશ ઈન્ટરફે સ
(૭) ટર ારફક સ્નયમો અને સ્નશાનીઓ
(૮) નોટીરફકે શન
---------

૮૧
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝીમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નિટ
* ૨૫૭૬૯ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એકટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં તાપી
અને સુરત સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,

(૨) શૂન્ય.

(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવામાં આવી, અને

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
બાકી છે ?
---------
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૮૨
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૧૭ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડ ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૦૧ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ
ધરવામાં આવ્યું.
કે ટલા સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં
આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૨૧૮.૦૯ લાખ.
---------

૮૩
અમદાિાદમાાં ટી.પી. સ્િીમના રસ્તાઓ ખોલિા બાબત
* ૨૫૭૦૯ શ્રી વિરીભાઈ ઠુ મ્મર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ
(૧) હયાત રથતાની સ્થિસ્ત સારી છે , અને બાકીનો રથતો
એસ.પી. રીંગરોડ એપલવુડ પાસેિી શેલા તરફ જતો રથતો
ડે વલપ કરવાની કામગીરી અમદાવાદ મહાનગરપાસ્લકા દ્વારા
અસ્ત ખરાબ છે તે હકીકત સાચી છે ,
હાિ ધરવામાં આવનાર છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત રથતો રીપેર કરવા માટે છે લ્લા બે
(૨) રૂ.૯.૩૬ લાખ.
વર્ષમાં કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવી, અને
(૩) ઉતત રથતો જે ટી.પી.માંિી પસાર િાય છે તે ટી.પી.
(૩) કામગીરી પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
થકીમના રથતાઓ ખોલવામાં આવ્યા નિી તેના કારણો શા છે
અને તે કે ટલા સમયમાં ખોલવામાં આવશે ?
---------

૮૪
મિે સાણા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૮ ડ ૉ.આશાબેન પટે લ (ઉંઝા) : માનનીય પોલીસ િાઊસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૦૪ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ પૂણષ
૨૦માં મહે સાણા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા
કરવામાં આવ્યું.
સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ પૂણષ કરવામાં આવ્યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં
(૨) રૂ.૧૩૯.૫૦ લાખ.
આવ્યો ?
---------

૮૫
રાજ્યમાાં પોલીસ માટે પોિે ટ િોપ પ્રોજિે ટ
* ૨૫૦૪૦ શ્રી ધનીભાઈ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં પોલીસ
(૧) હા, જી.
માટે પોકે ટ કોપ પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત
સાચી છે , અને
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(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ પોકે ટકોપમાં કઈ કઈ
એપ્લીકે શનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) (૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
---------

પાસપોટષ વેરરફીકે શન
ગુનેગાર શોધ
ખોવાયેલ વ્યસ્કતની શોધ
વાહન શોધ
કમષચારી શોધ
અક્ષાંશ-રે ખાંશ ઈન્ટરફે સ
ટર ારફક સ્નયમો અને સ્નશાનીઓ
નોટીરફકે શન

૮૬
અરિલ્લી વજલ્લામાાં મોટા ચેિડ ે મો
* ૨૪૯૮૯ શ્રી ગજન્ે રવસાંિ પરમાર (પ્રાંસ્તજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તાલુકાઃ મેઘરજ-૦૧ (એક) ચેકડે મ.
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કુ લ કે ટલા મોટા ચેકડે મો
બનાવવામાં આવ્યા, અને
(૨) તે પેટે કે ટલો ખચષ િયો ?

(૨) રૂસ્પયા ૬૦.૯૩ લાખ.
---------

૮૭
િછછ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૮૫ ડ ૉ.વનમાબેન આચાયચ (ભુજ) : માનનીય પોલીસ િાઊસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાંકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૬ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં
૨૦૧૯-૨૦માં કચ્છ સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે
આવ્યા.
સ્બન-રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
કરવામાં આવ્યો ?

(૨) રૂ.૧૮૮.૩૬ લાખ.

---------

૮૮
ખેડ ા વજલ્લામાાં િરસાદી પાણીનો વનિાલ
* ૨૪૯૯૧ શ્રી િે સરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાં
(૧) ૮૪૩.૫૧ સ્ક.મી.
વરસાદી પાણીના સ્નકાલ માટે ના કાંસોની લંબાઈ કે ટલી છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
લંબાઈમાં કાંસોની સફાઈ કરવામાં આવી, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો ?

(૨) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૧૭૧.૧૭ સ્ક.મી. અને
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૯૦.૯૧ સ્ક.મી.
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૯૪.૬૧ લાખ.
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૯૨.૦૯ લાખ.

---------
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૮૯
િછછ વજલ્લામાાં તળાિો ઉંડ ા િરિા બાબત
* ૨૫૧૦૪ શ્રીમતી માલતી મિે શ્વરી (ગાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) કુ લ ૬૫૪ તળાવો (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)
કચ્છ સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો તાલુકાવાર ઉંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) ઉંડા કરવામાં આવેલ તળાવો માટે તાલુકાવાર
(૨) કુ લ ખચષ રૂ.૩૩૨.૭૮૩ લાખ (તાલુકાવાર પત્રક
કે ટલો ખચષ િયો, અને
સામેલ છે .)
(૩) આ કામોને લીધે કે ટલી વધારાની જળસંગ્રહ શસ્કત
(૩) કુ લ ૪.૪૧૫૨ મી.ઘન.મી. જળસંગ્રહ શસ્કત
ઉભી િઈ ?
(તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)
પત્રિ
ક્રમ

૧
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

તાલુિો

તા.૦૧/૦૧/૧૮ થી ૩૧/૧૨/૧૮ દરમ્યાન

ઉંડ ા િરિામાાં
આિેલા
તળાિોની
સાંખ્યા
૨
૩
ભુજ
૭૯
અંજાર
૩૭
મુન્રા
૩૭
માંડવી
૪૯
અબડાસા
૪૨
નખત્રાણા
૭૭
લખપત
૩૫
ભચાઉ
૩૮
રાપર
૬૩
િુ લ
૪૫૭

તા.૦૧/૦૧/૧૯ થી ૩૧/૧૨/૧૯
િુ લ
દરમ્યાન
સાંગ્રિ શકિતમાાં થયેલ ખચચ ઉંડ ા િરિામાાં સાંગ્રિ શકિતમાાં થયેલ ખચચ ઉંડ ા િરિામાાં સાંગ્રિ શકિતમાાં
થયેલ િધારો (રૂ.લાખમાાં) આિેલા
થયેલ િધારો (રૂ.લાખમાાં) આિેલા
થયેલ િધારો
(મી.ઘ.મી.,)
તળાિોની (મી.ઘ.મી.,)
તળાિોની (મી.ઘ.મી.,)
સાંખ્યા
સાંખ્યા
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૦.૨૨૨૫
૫.૦૩
૫૬
૦.૩૯૫૨
૬૭.૧૪
૧૩૫
૦.૬૧૭૭
૦.૦૭૪૦
૦.૦૦
૧૯
૦.૦૭૫૭
૦.૦૦
૫૬
૦.૧૪૯૭
૦.૦૬૬૬
૦.૦૦
૮
૦.૦૨૬૮
૦.૦૦
૪૫
૦.૦૯૩૪
૦.૧૪૦૪
૧૪.૧૦
૧૦
૦.૦૨૯૧
૨.૬૯
૫૯
૦.૧૬૯૫
૦.૦૬૧૪
૧.૦૫
૨૧
૦.૦૭૦૭
૧૨.૦૫
૬૩
૦.૧૩૨૧
૦.૩૦૦૦
૬૩.૯૮
૨૪
૧.૨૩૪૦
૨૨.૨૧
૧૦૧
૧.૫૩૪૦
૦.૧૪૨૦
૪૧.૦૮
૨૨
૦.૯૦૯૯
૩૩.૬૮
૫૭
૧.૦૫૧૯
૦.૧૦૪૩
૫.૧૯
૧૨
૦.૧૩૨૦
૩૫.૨૧
૫૦
૦.૨૩૬૩
૦.૧૪૮૫
૮.૮૩
૨૫
૦.૨૮૨૧
૨૦.૫૪
૮૮
૦.૪૩૦૬
૧.૨૫૯૭
૧૩૯.૨૬
૧૯૭
૩.૧૫૫૫
૧૯૩.૫૨
૬૫૪
૪.૪૧૫૨

થયેલ ખચચ
(રૂ.લાખમાાં)

૧૧
૭૨.૧૭૩
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૧૬.૭૯૦
૧૩.૧૦૦
૮૬.૧૯૦
૭૪.૭૬૦
૪૦.૪૦૦
૨૯.૩૭૦
૩૩૨.૭૮૩

---------

૯૦
ભરૂચ અને નમચદા વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૬૧ શ્રી સાંજ્યભાઈ સોલાંિી (જબ
ં ુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખસ્નજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી ભરૂચ અને નમષદા સ્જલ્લામાં
ભરૂચ અને નમષદા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
સમયગાળો
ભરૂચમાાં
નમચદામાાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯
િુ લ

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર તયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો ?

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૧૧૦૭.૫૦

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૨૮.૧૮

શૂન્ય

૪૨.૫૦

૧૧૦૭.૫૦

૭૦.૬૮

(૨) ભરૂચ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
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પત્રિ
ક્રમ
િર્ચ
ખચચ અાંગેની વિગતો
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
સ્શક્ષણ
શાળામાં સાધનો પુરા પાડવાનાં કામ
થવાથથ્ય
મોબાઈલ હે લ્િ યુનીટ
પીવાનું પાણી બોર મોટરનું કામ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૭૯.૨૦
૨૦.૦૦
૫.૦૦
િુ લ
૧૦૪.૨૦
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
(રૂ.લાખમાાં)
કરવામાં આવેલ ખચષ
સ્શક્ષણ
ટોઈલેટ બ્લોકનું બાંધકામ, એડીશનલ કલાસરૂમનું
૭૫૨.૭૩
કામ, શાળામાં સાધનો પુરા પાડવાનાં કામ,
સ્વર્યવાર સ્શક્ષકોની માનદ વેતન પુરૂં પાડવાની
યોજના, મલ્ટીપપષઝ શેડ બનાવવાનું કામ,
જ્ઞાનકું જ પ્રોજેકટ, વોટર હાવેસ્થટંગ/સોલર રૂફટોપ
ભૌસ્તક આંતર રથતાનું કામ, બસ થટે ન્ડ/ગ્રામ પંચાયત ઘરનું
૧૬૩.૯૭
માળખાકીય કામ
સુસ્વધાઓ
થવચ્છતા
શૌચાલય અને પાણીની સુસ્વધા સરહતનું કામ
૪.૮૯
થવાથથ્ય
મેડીકલ ઈસ્કવપમેન્ટ પુરા પાડવાનું કામ, જરૂરી
૮૪.૬૦
થટાફ પુરા પાડવાનું કામ
પીવાનું પાણી પાઈપલાઈન અને ટાંકીનું કામ
૧૨૫.૮૯
મરહલા અને આંગણવાડી બાંધકામ, મધ્યાહન ભોજન
૪૬.૬૩
બાળ કલ્યાણ (MDM) માટે ના રસોડાનું બાંધકામ
િુ લ
૧૧૭૮.૭૧
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૧૨૮૨.૯૧
નમચદા વજલ્લામાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની વસ્થવતન છે લ્લા બે િર્ચમાાં િર્ચિાર ક્યા િે તુસર િે ટલી રિમ ખચચ િરિામાાં આિેલ છે તેની
વિગત નીચે મુજબ છે .

ક્રમ
િર્ચ
ખચચ અાંગેની વિગતો
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
નમષદા સ્જલ્લામાં સદર સમયગાળા દરમ્યાન કોઈપણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
(રૂ.લાખમાાં)
કરવામાં આવેલ ખચષ
મરહલા અને પોર્ણ વારહની પ્રોજેકટ
૮.૬૮
બાળ કલ્યાણ
િુ લ
૮.૬૮
િર્ચ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૮.૬૮
---------

૯૧
ચલાલા તાલુિામાાં નિી ી.આઈ.ડ ી.સી. સ્થાપિા બાબત
* ૨૫૭૦૬ શ્રી જ.ે િી.િાિડ ીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી
(૧) એકપણ નહીં.
સ્જલ્લામાં ચલાલા તાલુકામાં કે ટલી જીઆઈડીસીઓ આવેલી છે ,
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(૨) ઉતત તાલુકામાં એકપણ જીઆઈડીસી ન હોય તો
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
નવી જીઆઈડીસી થિાપવા માટે ની કાયષવાહી કયા તબક્કે છે ,
અને
(૩) નવી જીઆઈડીસી તયાં સુધીમાં કાયષરત કરવામાં
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવશે?
---------

૯૨
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૬૩ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ. સુરતઃ- રૂ.૫૪૦.૬૩ કરોડ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. તાપીઃ- રૂ. ૧૭.૧૮ કરોડ
સુરત અને તાપી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની વસુલાત
બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) *પત્રકઃ ૧ મુજબ
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
---------

૯૩
ભાિનગર વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મુડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૬૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૧ (એક)
ભાવનગર સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
અંતગષત કે ટલાં થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ. ૧,૨૦૯.૭૬ લાખ
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૧,૩૯,૨૦૦
િયેલ છે ?
---------

૯૪
રાજિોટ અને અમરે લી વજલ્લામાાં નિા તળાિો
* ૨૫૧૦૦ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ-ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
રાજકોટ અને અમરે લી સ્જલ્લામાં કે ટલા નવા તળાવો બનાવવામાં
રાજકોટ સ્જલ્લામાં એક પણ નવું તળાવ બનાવવામાં આવેલ
આવ્યા,
નિી અને અમરે લી સ્જલ્લામાં એક તળાવ બનાવવામાં આવેલ
છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવા તળાવો બનાવવા પાછળ
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવું તળાવ બનાવવા પાછળ
કે ટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે , અને
રૂ.૧૩.૧૦ લાખનો ખચષ કરવામાં આવેલ છે , અને
(૩) આ નવા તળાવો બનાવવાિી કે ટલી સ્સંચાઈ
(૩) આ નવું તળાવ બનાવવાિી અમરે લી સ્જલ્લામાં
ઉપલબ્ધ િયેલ છે ?
અંદાજે ૨૦.૦૦ હે તટર સ્વથતારમાં નવી સ્સંચાઈ સુસ્વધા
ઉપલબ્ધ િયેલ છે .
---------
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૯૫
પાટણ અને મિે સાણા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૧૯ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) પાટણ અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
પાણી આપવામાં આવતું ના હોઈ બાકી વસુલાતનો પ્રશ્ર્ન
પાટણ અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
ઉપસ્થિત િતો નિી.
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
---------

૯૬
િડ ોદરા મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૫૭૭ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરડયા) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
વડોદરા મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
(૨) ૧. ડૉ. બાબા સાહે બ આંબેડકર ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
આપવામાં આવે છે ?
૨. ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
---------

૯૭
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૬૧ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટે લ (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વર્ષવાર સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
વજલ્લા
બળાત્િારના બનાિ
સુરેન્રનગર
૨૫
બોટાદ
૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િારના બનાિ
સુરેન્રનગર
૨૨
બોટાદ
૧૩
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો એક પણ બનાવ નોંધાયેલ
નિી.
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૨)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૬ થી ૧૮ િર્ચ
સુરેન્રનગર
૧૧
બોટાદ
૦૬
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૬ થી ૧૮ િર્ચ
સુરેન્રનગર
૦૮
બોટાદ
૦૮
૦ િી ૫ વર્ષની બાળાઓનો એક પણ બનાવમાં સમાવેશ િતો
નિી.
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને

(૩) સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ૦૩ ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
બાકી છે . બોટાદમાં એક પણ નહી.

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા ?

(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .

---------

૯૮
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૫૬ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને

જિાબ
(૧) હા, જી.

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં પંચમહાલ સ્જલ્લામાં
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) રૂ. ૪૫૧.૫૯ લાખ

---------

૯૯
ઠાસરા અને ગલતેશ્વર તાલુિામાાં પુર વનિારણ િાયચિાિી
* ૨૧૦૪૫ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઠાસરા અને
ગલતેશ્ર્વર તાલુકામાંિી પસાર િતી શેઢી નદી સાંકડી હોઈ
ચોમાસા દરમ્યાન ભારે પુર આવે છે તે સ્નવારવા છે લ્લા બે વર્ષમાં
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી, અને

(૨) તે અન્વયે ઉતત વર્ષવાર કે ટલી રકમનો ખચષ
કરવામાં આવ્યો?

જિાબ
(૧) શેઢી નદીને ઉંડી તિા પહોળી કરવા માટે વર્ષ
૨૦૧૨માં સ્વસ્વધ સ્વકલ્પોની ચકાસણી કરવામાં આવેલ. પરંતુ
થિળસ્થિસ્ત અને તાંસ્ત્રક બાબતોની ચકાસણી કરતાં નદીને
પહોળી તિા ઉંડી કરી શકાય તેમ નિી તિા પૂરના પાણી અન્ય
જગ્યાએ પણ ડાયવટષ કરી શકાય તેમ ન હોઈ, આ બાબતે કોઈ
કામીગીરી કરી શકાયેલ નિી. શેઢી નદીમાંિી જરૂરરયાત મુજબ
સફાઈ તિા ડીસીલ્ટીંગની કામગીરી વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માં
કરવામાં આવેલ.
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------
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૧૦૦
રાજ્યમાાં નસીબી તાંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િે સો
* ૨૫૦૫૧ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) કુ લ-૧૮ કે સો
વર્ષમાં રાજ્ય સરકારના એસીબી તંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર
સ્મલકતને લગતા કે ટલા કે સો શોધવામાં આવ્યા, અને
(૨) ઉતત કે સોને આધારે કે ટલી અપ્રમાણસર સ્મલકત
(૨) રૂ.૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/મળી આવેલ છે ?
---------

૧૦૧
સાબરિાાંઠા અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નિટ
*૨૫૬૨૮ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અલમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં
(૨) શૂન્ય
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ
નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૧૦૨
લાજપોર મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૦૩૧ શ્રી વિિેિભાઈ પટે લ (ઉધના) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યરક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
લાજપોર મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
(૨) ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
આપવામાં આવે છે ?
---------

૧૦૩
અમદાિાદ શિે રમાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૦ શ્રી જગદીશભાઈ પટે લ (અમરાઈવાડી) : માનનીય પોલીસ િાઊસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૨૮૮ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં અમદાવાદ શહે રમાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૫૮૭૪.૬૪ લાખ
---------
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૧૦૪
જામનગર વજલ્લામાાં પોવલસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિ મિાનો
* ૨૫૦૨૧ શ્રી િી.ડ ી.ઝાલાિીડ ીયા (કામરે જ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૬૦ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં જામનગર સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૯૯૩.૮૨
---------

૧૦૫
રાજિોટ વજલ્લામાાં ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રમાાં સ્થપાતા નિા યુવનટોને પાિર સબસીડ ી
* ૨૫૦૬૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટે લ (રાજકોટ દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં
(૧) હા, જી, તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવિી જાહે ર
ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રમાં થિપાતા નવા યુસ્નટોને પાવર સબસીડી
કરવામાં આવેલ નવી ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી હે ઠળ પાવર ટે રીફ
આપવાની કોઈ યોજના અમલમાં છે ,
સહાય આપવામાં આવે છે .
(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
વર્ષમાં રાજકોટ સ્જલ્લામાં કે ટલાં એકમોની અરજી મંજૂર કરવામાં
આવી, અને

(૨) કોઈ એકમને મંજૂરી અપાયેલ નિી.

(૩) કે ટલા એકમોને પાવર ટે રીફ સબસીડીની કે ટલી
સહાય ચૂકવવામાં આવી?

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૧૦૬
નમચદા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૫૮ શ્રી પ્રેમવસાંિ િસાિા (નાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી નમષદા અને ભરૂચ સ્જલ્લામાં કે ટલા
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી નમષદા સ્જલ્લામાં ૨૬
ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭૬.૧૪ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા ભરૂચ
સ્જલ્લામાં ૧૭૨૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૭૪૯૮.૧૬ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી નમષદા સ્જલ્લામાં ૩૦
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૩.૪૮ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા ભરૂચ
સ્જલ્લામાં ૩૭૧ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭૩૦.૯૫ કરોડનું મૂડીરોકાણ
િયેલ છે . મૂડીરોકાણએ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં નમષદા સ્જલ્લામાં ૨૫ પ્રોજેત્સ
કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા
ભરૂચ સ્જલ્લામાં ૧૩૮૭ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૩૩૩
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
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વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
નમષદા સ્જલ્લામાં ૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૨
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા ભરૂચ સ્જલ્લામાં ૧૧૬
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૫૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે
---------

૧૦૭
નસીબી દ્વારા અવધિારી/િમચચારી તેમજ િચેટીયા વિરુધ્ધ ગુનાઓ
* ૨૫૦૪૪ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટે લ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
૨૫૫
વર્ષમાં એસીબી દ્વારા વગષ-૧,૨,૩ અને ૪ ના
અસ્ધકારી/કમષચારી તેમજ વચેટીયા સ્વરુધ્ધ કે ટલા ગુનાઓ
નોંધવામાં આવ્યા ?
---------

૧૦૮
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં પોવલસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિ મિાનો
* ૨૫૦૦૧ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુ વા) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૨૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા,
૨૦૧૯-૨૦માં દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના
કુ લ કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૧૬૪.૫૬ લાખ
કરવામાં આવ્યો ?
---------

૧૦૯
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૧૮ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૦૨ સ્બન-રહે ણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
સ્બન-રહે ણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૩૮૮.૯૯ લાખ
---------

૧૧૦

મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૭૩ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખસ્નજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી મોરબી અને રાજકોટ સ્જલ્લામાં
મોરબી અને રાજકોટ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
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૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?
ક્રમ

૧

િર્ચ

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

રાજિોટમાાં
ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

૧૧૬.૯૦

૧૨૩.૪૦

૨૦૫.૨૭

૨૫૫.૩૩

૩૨૨.૧૭

૩૭૮.૭૩

(૨) મોરબી સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

પીવાના પાણી હે તુ

પાઈપલાઈન તિા બોર
પ્રાિાસ્મક શાળાઓ માટે
ટોયલેટ બ્લોક તિા
પ્રાિસ્મક શાળાઓ માટે
કોમ્પ્યુટર સેટ
ચેકડે મ બનાવવાનું કામ
િુ લ

સ્શક્ષણ
સ્સંચાઈ
સેક્ટર

૨

સમયગાળો

મોરબીમાાં
ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

િામનો પ્રિાર

પીવાના પાણી હે તુ બોર અને મશીનરી
પ્રાિસ્મક શાળાઓ માટે
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
સ્શક્ષણ
ટોયલેટ બ્લોક
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
સ્સંચાઈ
ચેકડે મ બનાવવાનું કામ
આવેલ ખચષ
ભૌસ્તક
આંતરમાળખાકીય સી.સી.રોડનું કામ
સુસ્વધા
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૬.૨૦
૨૯.૯૯
૮.૮૫
૫૫.૦૪
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૨.૧૬
૬.૮૪
૬.૦ ૫
૫.૦૦
૨૦.૦૫
૭૫.૦૯

રાજકોટ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ
છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો
સેક્ટર

૧

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

પીવાના પાણી હે તુ

ભૌસ્તક
આંતરમાળખાકીય

સેક્ટર
પાણીના કામો

િામનો પ્રિાર
પાઈપલાઈન, પાણી
સંગ્રહ સીથટમ, પાણી
શુુ્સ્િકરણ પ્લાન્ટ
કલ્ચરલ એતટીવીટી માટે
સ્બલ્ડીંગ, રોડ
બનાવવાનું કામ, ચેક
ડે મ/કોઝ વે બનાવવાનું
કામ
િુ લ
િામનો પ્રિાર
પાઈપલાઈન, પાણી
સંગ્રહ સીથટમ, પાણી
શુુ્સ્િકરણ પ્લાન્ટ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૩૬.૪૦

૭.૧૩

૪૩.૫૩
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૨૮.૭૭
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િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો
થવચ્છતા
ભૂગભષ ગટરનું કામ
કલ્ચરલ એતટીવીટી માટે
સ્બલ્ડીંગ, રોડ
ભૌસ્તક
બનાવવાનું કામ, ચેક
આંતરમાળખાકીય
ડે મ/કોઝ વે બનાવવાનું
કામ
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૧૦૧.૮૨

૪૨.૫૦

૧૭૩.૦૯
૨૧૬.૬૨

---------

૧૧૧
રાજ્ય સરિારને ક્રુડ  રોયલ્ટી પેટે િે ન્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ
* ૨૭૯૪૦ શ્રી અવમત ચાિડ ા (આંકલાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
વર્ષવાર રાજ્ય સરકારને ક્રુડ રોયલ્ટી પેટે કે ન્ર સરકાર તરફિી
કે ટલી રકમ મળવાપાત્ર િાય છે , અને
(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર કે ટલી રોયલ્ટી મળી ?

જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
રાજ્ય સરકારને ક્રુડ રોયલ્ટી પેટે કે ન્ર સરકાર તરફિી
રૂ.૧૧૩૩.૨૦ કરોડ મળવાપાત્ર િાય છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર મળેલ રોયલ્ટીની મારહતી
નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

૧ ૦૧/૦૨/૨૦૧૮ િી ૩૧/૦૧/૨૦૧૯
૨ ૦૧/૦૨/૨૦૧૯ િી ૩૧/૦૧/૨૦૨૦
િુ લ

રિમ
રૂ.(િરોડ )
૩૯૩.૭૮
૭૩૯.૪૨
૧૧૩૩.૨૦

---------

૧૧૨
રાજિોટમાાં ભાદર-૨ ડ ે મમાાં ગેરિાયદેસર ખનન
* ૨૫૬૭૬ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
રાજકોટમાં ભાદર-૨ ડે મમાં ૫૦૦ મીટરની હદમાં ગેરકાયદેસર
ખનન િાય છે તેવી કે ટલી ફરીયાદો સ્સંચાઈ સ્વભાગના
અસ્ધકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી,

જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
રાજકોટમાં ભાદર-૨ ડે મમાં ૫૦૦ મીટરની હદમાં ગેરકાયદેસર
ખનનની સ્સંચાઈ સ્વભાગના અસ્ધકારી દ્વારા કુ લ-૨ ફરીયાદો
કરવામાં આવી.

(૨) મળેલ ફરીયાદો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાં
આવી, અને

(૨) મળેલ ફરીયાદો અંગે તપાસ કરવામાં આવેલ છે .
તપાસ દરમ્યાન ભાદર-૨ ડે મમાં ૫૦૦ મીટરની હદમાં કોઈપણ
પ્રકારનું ગેરકાયદેસર ખનન િતું જોવા મળેલ નિી.

(૩) ભાદર-૨ ડે મની હદમાં ગેરકાયદેસર ખનન
અટકાવવા શી કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે ?

(૩) ભુથતરશાસ્ત્રીશ્રીની કચેરી, રાજકોટ અને ફલાઈંગ
થકવોડષ , રાજકોટની સંયુકત ટીમ દ્વારા થિળ તપાસ કરવામાં
આવેલ છે . તેમજ ભાદર-૨ ડે મની હદમાં ગેરકાયદેસર ખનન
અટકાવવા ભુથતરશાસ્ત્રીશ્રી રાજકોટની કચેરીની ટીમ દ્વારા
અવાર નવાર ચેકીંગની કામગીરી કરવામાં આવે છે .

---------
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૧૧૩
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૩ શ્રી કિશોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૩૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા.
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ
કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૨૯૧.૪૩ લાખ.
કરવામાં આવ્યો ?
---------

૧૧૪
ગીર-સોમનાથ અને જૂ નાગિ વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૦૦ શ્રી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
વર્ષવાર
ખાણ-ખસ્નજની
રોયલ્ટીની
આવકમાંિી
ગીર-સોમનાિ અને જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે
ગીર-સોમનાિ અને જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ
વર્ષમાં વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ
અન્વયે કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
છે .
ક્રમ

સમયગાળો

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯
િુ લ

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર તયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો ?

ક્રમ
િર્ચ
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ

સેિટર

મરહલા અને બાળ
કલ્યાણ
પીવાના પાણીના
કામો
આરોગ્ય
સ્શક્ષણ

ગીર સોમનાથમાાં
જૂ નાગિમાાં
ફાળિિામાાં આિેલ ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં) રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૬૨૧૦.૨૩
૩૩૧.૦૧
૧૭૧૮.૧૨

શૂન્ય

૭૯૨૮.૩૫

૩૩૧.૦૧

(૨) ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ
કરવામાં આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગેની વિગતો
િામનો પ્રિાર

મોડષ ન આંગણવાડી, થવબચાવની તાલીમ

ખચચ િરિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૨૩૭૩.૧૨

સમ્પ, વોટર પાઈપલાઈન સીથટમ, ઓવરહે ડ વોટર થટોરે જ
૧૦.૪૩
સીથટમ, પંપ હાઉસ, પંસ્પંગ મશીનરી
છત છાપરું (ડોમ)
૧.૨૮
રમતગમતના સાધનો
૮૫૪.૫૨
િુ લ ૩૨૩૯.૩૫
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
આિેલ રિમ
કરવામાં આવેલ ખચષ
(રૂ.લાખમાાં)
પીવાના પાણીના પાણીની પાઈપલાઈન સીથટમ, ઓવરહે ડ વોટર થટોરે જ
૧૬૫.૬૫
કામો
સીથટમ અને કુ વો
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ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગેની વિગતો
સ્શક્ષણ
રમતગમતના સાધનો, કુ માર શૌચાલય અને કન્યા શૌચાલય
૧૬૪.૭૧
મરહલા અને બાળ થવબચાવની તાલીમ
૧૫૦.૫૬
કલ્યાણ
િુ લ
૪૮૦.૯૨
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ ૩૭૨૦.૨૭
જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
િર્ચ
ખચચ અાંગેની વિગતો
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
આિેલ રિમ
કરવામાં આવેલ ખચષ
(રૂ.લાખમાાં)
પીવાના પાણીના આર.સી.સી. ઉંચી ટાંકી તિા સમ્પ, જમીન તળ ટાંકી
૮૦.૨૮
પુરવઠા હે તુ
િુ લ ૮૦.૨૮
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
પીવાના પાણીના આર.સી.સી. ઉંચી ટાંકી તિા સમ્પ, જમીન તળ ટાંકી
૭૫.૬૪
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન પુરવઠા હે તુ
કરવામાં આવેલ ખચષ
સ્શક્ષણ
નવા કલાસ રૂમ બનાવવા, બોર તિા આનુસંગીક સાધનો, ૨૧.૬૫
મધ્યાહન ભોજન શેડ, શૌચાલય
િુ લ ૯૭.૨૯
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ ૧૭૭.૫૭
---------

૧૧૫
સુરત વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૭૪ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૩ (ત્રણ).
સુરત સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨ અંતગષત
કે ટલા થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં
આવેલ છે , અને

(૨) રૂ.૨૨,૧૮૫.૭૧ લાખ.

(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
િયેલ છે ?

(૩) ૭૫,૨૬૪

---------

૧૧૬
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૫૮ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૫૧૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૦૬૦.૭૭ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
બોટાદ સ્જલ્લામાં ૪૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૫૯.૮૫ કરોડનું મૂડી
રોકાણ િયેલ છે .
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વાયબ્રન્ટ
ગુજરાત
ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ
સસ્મટ-૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી
સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ૪૧૩ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૬૦.૭૮ કરોડનું
મૂડીરોકાણ તિા બોટાદ સ્જલ્લામાં ૨૫ પ્રોજેત્સ દ્વારા
રૂ.૧૫.૬૯ કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત
ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ૫૦૪
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા બોટાદ સ્જલ્લામાં ૩૯ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ
છે અને ૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ
ગુજરાત
ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ
સસ્મટ-૨૦૧૯ માં સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ૨૩૩ પ્રોજેત્સ
કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૮૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
તિા બોટાદ સ્જલ્લામાં ૧૭ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૮
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
---------

૧૧૭
અરિલ્લી વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૨૪ શ્રી બાબુભાઈ પટે લ (દસક્રોઈ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૩૩ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં અરવલ્લી સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ
ધરવામાં આવ્યું.
કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૭૧૯.૯૮ લાખ.
---------

૧૧૮
અરિલ્લી વજલ્લામાાં મોટા ચેિડ ે મો
* ૨૫૧૨૮ શ્રી રમણભાઇ પટે લ (સ્વજાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તાલુકોઃ મેઘરજ-૦૧ (એક) ચેકડે મ.
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કુ લ કે ટલા મોટા ચેકડે મો
બનાવવામાં આવ્યા, અને
(૨) તે પેટે કે ટલો ખચષ િયો ?
(૨) રૂસ્પયા ૬૦.૯૩ લાખ.
---------

૧૧૯
આણાંદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૨૬ શ્રી વનરાં જન પટે લ (પેટલાદ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
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(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨), (૩) અને (૪) આણંદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં
આણંદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
મધ્યથિ જેલ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ ન હોવાિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત
કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન તયા પ્રકારની
િતો નિી.
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
---------

૧૨૦
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૦૫ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહે ગામ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૩૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા.
૨૦૧૯-૨૦માં ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ
કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉકત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૨૯૧.૪૩ લાખ.
કરવામાં આવ્યો ?
---------

૧૨૧
ગાાંધીનગર અને મિે સાણા વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૩૮ ડ ૉ.સી.જ.ે ચાિડ ા (ગાંધીનગર ઉિર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાણ-ખસ્નજની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
રોયલ્ટીની આવકમાંિી ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં
ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
ગાાંધીનગરમાાં
મિે સાણામાાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ
૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?
ક્રમ

િર્ચ

૧.

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

૨૨૧.૯૪

૧૬૨.૮૬

૮૦.૪૪

૩૭૭.૧૧

૩૦૨.૩૮

૫૩૯.૯૭

(૨) ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ
કરવામાં આવેલ છે તેની વીગત નીચે મુજબ છે ઃ
ખચચની અાંગેની વિગતો

સેક્ટર
તા.૧/૧/૨૦૧૮
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સમયગાળો

પીવાના પાણીનો પુરવઠો

િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

પ્રવાહી ડોસ્ઝંગ સ્સથટમની ખરીદી, પીવાના
પાણીની પાઈપલાઈનનું કામ

૩.૨૯

પયાષવરણ બચાવ અને પ્રદૂર્ણ
સંરક્ષણ દીવાલનું કામ
સ્નયંત્રણનાં પગલાં
શૈક્ષસ્ણક સાધનો, લાઈબ્રેરી અને શાળાનું
સ્શક્ષણ
બાંધકામ
િુ લ

૮.૪૭
૮.૯૦
૨૦.૬૬
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ક્રમ

િર્ચ

ખચચની અાંગેની વિગતો
િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

પ્રવાહી ડોસ્ઝંગ સ્સથટમની ખરીદી, પીવાના
પાણીની પાઈપલાઈનનું કામ

૮.૮૨

સેક્ટર
પીવાના પાણીનો પુરવઠો

૨.

તા.૧/૧/૨૦૧૯
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

પયાષવરણ બચાવ અને પ્રદૂર્ણ
સંરક્ષણ દીવાલનું કામ
સ્નયંત્રણનાં પગલાં
શૈક્ષસ્ણક સાધનો, લાઈબ્રેરી અને શાળાનું
સ્શક્ષણ
બાંધકામ
થવચ્છતા
ઘન કચરાના સ્નકાલની વ્યવથિા
ભૌસ્તક આંતર માળખાકીય
રથતાનું બાંધકામ
સુસ્વધાઓ સુસ્વધા
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૧૩.૯૭
૬.૯૮
૯.૮૭
૩૯.૯૬
૭૯.૬૦
૧૦૦.૨૬

મહે સાણા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે ઃ
ક્રમ

૧.

૨.

િર્ચ
તા.૧/૧/૨૦૧૮
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

તા.૧/૧/૨૦૧૯
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

ખચચ અાંગેની વિગતો
મહે સાણા સ્જલ્લામાં સદર સમયગાળા દરસ્મયાન કોઈ પણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

પીવાનું પાણી
થવચ્છતા

આર.ઓ.પ્લાન્ટ વીિ ફુલીંગ
બ્લોક શૌચાલય, ગટર લાઈન
આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક માટે બાળકોને રમવાના રમકડા,
રસોડાના વાસણો, એલ.ઈ.ડી બલ્બ, પ્લાસ્થટક ખુરશી,
આર.ઓ. સ્સથટમ વગેરે
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
---------

મરહલા અને
બાળ કલ્યાણ

૧૨૨
સુરત વજલ્લામાાં ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રે મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૬૨ શ્રીમતી ઝાંખના પટે લ (ચોયાષસી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) ૪૧
ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રે મૂડીરોકાણ ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
હે ઠળ ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રની છે લ્લા બે વર્ષમાં કુ લ કે ટલી અરજીઓ
મંજૂર કરવામાં આવી, અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ
કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) રૂ.૧,૦૨,૦૩૧.૬૩ લાખ

---------

ખચચ િરિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૦.૫૦
૩.૦૦
૦.૫૦
૧૪.૦૦
૧૪.૦૦
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૧૨૩
િલસાડ  વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ
* ૨૫૦૮૯ શ્રી ભરતભાઈ પટે લ (વલસાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્જલ્લામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ પહોંચાડવાની
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
કામગીરી કયા તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતારમાં) ૧,૦૩,૭૦૦ િી વધુ ઘરોમાં
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરે લું ગેસ કનેતશન આપવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ વલસાડ સ્જલ્લામાં ગેસ પાઈપલાઈન
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈન દ્વારા
વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, વાપી તિા ધરમપુર તાલુકાઓને
આવરી લીધેલ છે .
---------

૧૨૪
દારૂની નિી પરમીટ મેળિિા અને રીન્યુ માટે અરી
* ૨૫૭૪૯ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દારૂની નવી
(૧) અને (૨) તા.૦૭-૦૩-૨૦૧૯ના જાહે રનામા ક્રમાંકઃ
પરમીટો મેળવવા અને રીન્યુ માટે અરજી ફી પેટે કે ટલી રકમ
GG/10/2019/NSD/132013/181/E-1 િી અરજી ફી
વસૂલવામાં આવે છે , અને
વસૂલવામાં આવતી નિી.
(૨) ઉતત દરો તયારિી અમલમાં છે , તેમાં છે લ્લે તયારે
વધારો કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૨૫

િછછ વજલ્લામાાં મરામત િરે લા ચેિડ ે મો
* ૨૫૧૦૬ શ્રી ઋવર્િે શ પટે લ (સ્વસનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
તાલુકાવાર કચ્છ સ્જલ્લામાં કે ટલા ચેકડે મો મરામત કરવામાં
કુ લ ૨૧૮ (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .) ચેકડે મો મરામત
આવ્યા,
કરવામાં આવ્યા,
(૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડે મો માટે તાલુકાવાર
(૨) મરામત કરવામાં આવેલ ચેકડે મો માટે કુ લ ૩૦૮.૧૧
કે ટલો ખચષ િયો,અને
લાખનો ખચષ િયો. (તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)
(૩) આ મરામત િયેલા ચેકડે મોને કારણે કે ટલી
(૩) આ મરામત િયેલા ચેકડે મોને કારણે કુ લ ૧૧૯.૭૦
જળસંગ્રહ શસ્તત અને લાસ્ભત સ્વથતારમાં વધારો િયેલ છે ?
એમ.સી.એફ.ટી જળસંગ્રહ શસ્તત અને કુ લ ૭૭૪.૦૦ હે તટર
લાસ્ભત સ્વથતારમાં વધારો િયેલ છે . (તાલુકાવાર પત્રક
સામેલ છે .)
િછછ વજલ્લામાાં ચેિડ ે મોની મરામત

અનુ.ાં
વજલ્લો
નાં.

૧
૧

૨
કચ્છ

૨

કચ્છ

તાલુિો

૩
ભુજ
ભુજ
(PID)

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વસ્થવતન િુ લ
દરમ્યાન
દરમ્યાન
(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)
પુનઃ
પુનઃ
પુનઃ
મરામત
મરામત
મરામત
મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત
િામનો
િામનો
િામનો
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ ખચચ
થયેલ ખચચ
થયેલ ખચચ
ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત
(રૂ.
(રૂ.
(રૂ.
સાંખ્યા
(નમસીનફટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફટી) વિસ્તાર
લાખમાાં)
લાખમાાં)
લાખમાાં)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૫
૫.૧૨
૧૬.૬૫
૧૫૨.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૫
૫.૧૨
૧૬.૬૫
૧૫૨.૦૦
૧

૬.૮૭

૦.૫૦

૧૦.૦૦

૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૦.૦૦

૧

૬.૮૭

૦.૫૦

૧૦.૦૦
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અનુ.ાં
વજલ્લો
નાં.

૧
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

૨
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ
કચ્છ

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની વસ્થવતન િુ લ
દરમ્યાન
દરમ્યાન
(તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯)
પુનઃ
પુનઃ
પુનઃ
મરામત
મરામત
મરામત
મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત મરામત
પુનઃ સ્થાવપત સ્થાવપત
તાલુિો
િામનો
િામનો
િામનો
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ
થયેલ જળસાંગ્રિ થયેલ
થયેલ ખચચ
થયેલ ખચચ
થયેલ ખચચ
ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત ચેિડ ે મની
શવક્ત
લાવભત
(રૂ.
(રૂ.
(રૂ.
સાંખ્યા
(નમસીનફટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફટી) વિસ્તાર
સાંખ્યા
(નમસીનફટી) વિસ્તાર
લાખમાાં)
લાખમાાં)
લાખમાાં)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
(િે ક્ટર)
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
અંજાર
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
મુન્રા
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
અબડાસા
૨
૪.૪૯
૦.૦૦
૦.૦૦
૩
૩૬.૩૯
૦.૦૦
૦.૦૦
૫
૪૦.૮૮
૦.૦૦
૦.૦૦
માંડવી
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૨
૩.૨૫
૦.૦૦
૦.૦૦
૨
૩.૨૫
૦.૦૦
૦.૦૦
નખત્રાણા
૧૪૨
૧૫૮.૧૩
૭૧.૦૦
૪૦૩.૦૦
૯
૧૪.૫૬
૪.૫૦
૩૭.૦૦
૧૫૧
૧૭૨.૬૯
૭૫.૫૦
૪૪૦.૦૦
લખપત
૪૨
૭૨.૯૨
૨૨.૦૦
૧૦૫.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૪૨
૭૨.૯૨
૨૨.૦૦
૧૦૫.૦૦
(PID)
લખપત
૧
૪.૯૩
૦.૩૦
૭.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧
૪.૯૩
૦.૩૦
૭.૦૦
(PID)
ભચાઉ
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧
૧.૪૫
૪.૭૫
૬૦.૦૦
૧
૧.૪૫
૪.૭૫
૬૦.૦૦
રાપર
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
િુ લઃ ૨૦૩
૨૫૨.૪૬
૧૧૦.૪૫
૬૭૭.૦૦
૧૫
૫૫.૬૫
૯.૨૫
૯૭.૦૦
૨૧૮
૩૦૮.૧૧
૧૧૯.૭૦
૭૭૪.૦૦

---------

૧૨૬
િછછ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બાંધારાના િામો
* ૨૫૦૯૮ શ્રી િરશનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કયા બંધારાના કામો મંજૂર િયા તે
પૈકી કયા કામો હાિ ધરવામાં આવ્યા,

જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં ભુજ તાલુકાનાં કાંઢવાંઢ બંધારાના કામને મંજૂરી
મળેલ છે .

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ મંજૂર િયેલા બંધારાઓના કામો
કયા તબક્કે છે , અને

(૨) કાંઢવાંઢ બંધારાનું વકષ ઓડષ ર અપાઈ ગયેલ છે .
કામગીરી ટૂં ક સમયમાં શરૂ િશે.

(૩) તેની પાછળ કે ટલો ખચષ િયેલ છે ?

(૩) હાલની સ્થિસ્તએ કોઈ ખચષ િયેલ નિી. હવે પછી
ખચષ િશે.
---------

૧૨૭
દાિોદ વજલ્લાના િતિારા ખાતે આઉટપોસ્ટ પોલીસ સ્ટે શન
* ૨૫૭૪૭ શ્રી િજવે સાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લાના
કતવારા ખાતે આઉટપોથટ પોલીસ થટે શન મંજૂર કરવામાં આવ્યું
છે તે હકીકત સાચી છે ,

જિાબ
(૧) હા, જી, પોલીસ થટે શન મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .

(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ તેની કામગીરી કયા
તબક્કે છે , અને

(૨) અને (૩) તા.૧૪-૦૨-૨૦૧૪ િી કતવારા
પોલીસ થટે શન ભાડાના મકાનમાં નાગરરકોની સુસ્વધા માટે
કાયષરત છે .

(૩) કે ટલા ખચે તયાં સુધીમાં કામ પૂણષ કરી નાગરરકો
માટે પોલીસ થટે શન ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે?
---------
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૧૨૮
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં તળાિો ઊંડ ા િરિાનુાં આયોજન
* ૨૫૧૨૬ શ્રી રાજન્ે રવસાંિ ચાિડ ા (રહંમતનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં કુ લ કે ટલા
(૧) ૧૧૪ તળાવો
તળાવો ઊંડા કરવાનું આયોજન છે ,
(૨) તે અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુ લ
(૨) ૧૧૪ તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા રૂ.૨૧૬.૦૮
કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા, તેની પાછળ કે ટલો ખચષ
લાખનો ખચષ િયો.
િયો,
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ આયોજન પૈકી કે ટલા તળાવો ઊંડા
(૩) શૂન્ય
કરવાના બાકી છે , અને
(૪) તેની પાછળ કે ટલો ખચષ િશે?
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------

૧૨૯
અમદાિાદ શિે રમાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૨૭ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય પોલીસ િાઊસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૨૮૮ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ શહે રમાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ
ધરવામાં આવ્યું.
કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?

(૨) રૂ.૫૮૭૪.૬૪ લાખ

---------

૧૩૦
આણાંદ અને િલસાડ  વજલ્લામાાં સામૂકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૨૯ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રિ-૧
વર્ષવાર આણંદ અને વલસાડ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામુરહક
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િાર
બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
આણંદ
૧૯
૦૦
વલસાડ
૧૪
૦૩
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િાર
આણંદ
૧૩
૦૦
વલસાડ
૧૯
૦૨
(બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો
એક પણ બનાવ નોંધાયેલ નિી.)
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨) પત્રિ-૨
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
છે ,
વજલ્લા
૦૬ થી ૧૮ િર્ચ
આણંદ
૦૭
વલસાડ
૦૮
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(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦૬ થી ૧૮ િર્ચ
આણંદ
૦૭
વલસાડ
૧૧
(૦૫ િી ૧૧ વર્ષની એક પણ બાળાનો સમાવેશ િતો નિી.)
(૩)
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  બાિી
આણંદ
૪૪
૦૧
વલસાડ
૨૫
૦૩
(૪) નામ.હાઈકોટષ નો થટે હોવાિી ધરપકડ કરે લ નિી.

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા?
---------

૧૩૧
મિે સાણા વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૨૫ શ્રી ભરતી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧
વર્ષવાર મહે સાણા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર બળાત્કાર અને સામુરહક
પત્રિ
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮
થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
બળાત્કારના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
તાલુિા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િાર
મહે સાણા
૦૪
૦૧
જોટાણા
૦૨
૦૦
બહુ ચરાજી
૦૧
૦૦
કડી
૦૪
૦૦
સ્વસનગર
૦૩
૦૦
સ્વજાપુર
૦૦
૦૦
ખેરાલુ
૦૦
૦૦
ઉંઝા
૦૨
૦૦
વડનગર
૦૪
૦૦
સતલાસણા
૦૦
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
તાલુિા
બળાત્િાર
સામુકિિ બળાત્િાર
મહે સાણા
૦૬
૦૦
જોટાણા
૦૨
૦૦
બહુ ચરાજી
૦૧
૦૦
કડી
૦૧
૦૨
સ્વસનગર
૦૦
૦૦
સ્વજાપુર
૦૧
૦૦
ખેરાલુ
૦૧
૦૦
ઉંઝા
૦૨
૦૦
વડનગર
૦૨
૦૦
સતલાસણા
૦૦
૦૦

(૨) તે અન્વયે કે ટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી અને
કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને

(૨)
ધરપિડ  િરી
૪૭

ધરપિડ  બાિી
૦૧

(૩) બાકી ઇસમોની ધરપકડ તયાં સુધીમાં કરવામાં
(૩) નામ. હાઈકોટષ નો થટે હોવાિી ૦૧ આરોપીની
આવશે?
ધરપકડ કરવાની બાકી છે .
---------
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૧૩૨
જામનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુસર અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૮૪ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ. જામનગર :- કુ લ રૂ.૧૮૬.૫૨ લાખ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. દેવભૂસ્મ દ્વારકા :- વસુલાત બાકી નિી.
જામનગર અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી
રકમની વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) સ્જ. જામનગરઃ- િમષલ પાવર થટે શન, સ્સક્કા
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
જામનગર પાસે બાકી લેણી રકમ રે વન્યુરાહે વસુલ કરવા બોજો
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
સ્જ. દેવભૂસ્મ દ્વારકા :- પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------

૧૩૩
સુરત વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મુડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૭૫ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૩ (ત્રણ)
સુરત સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨ અંતગષત
કે ટલાં થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ.૨૨,૧૮૫.૭૧ લાખ
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૭૫,૨૬૪
િયેલ છે ?
---------

૧૩૪
સુજલામ સુફલામ િે નાલથી પાણી આપિાની િામગીરી
* ૨૫૧૧૦ શ્રી શૈલેર્ભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર
(૧) ખારવા કોતરમાં સુજલામ સુફલામ કે નાલિી પાણી
સ્જલ્લાના બાલાસ્સનોર તાલુકામાં ખારવા કોતરમાં સુજલામ
આપવા માટે એથકે પ તિા લીંક ચેનલની કામગીરી પૂણષ
સુફલામ કે નાલિી પાણી આપવાની કામગીરી કયા તબક્કે છે ,
કરવામાં આવેલ છે .
(૨) આ યોજનામાં કે ટલા તળાવો જોડવામાં આવેલ છે ,
(૨) ૮ (આઠ)
અને
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં આ કામગીરીમાં કુ લ
(૩) રૂસ્પયા ૨૧૦ લાખ
કે ટલો ખચષ િયેલ છે ?
---------

૧૩૫
િડ ોદરા વજલ્લામાાં માઈક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૭૭ શ્રી અભેવસાંિ તડ િી (સંખેડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૪૩૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ વડોદરા સ્જલ્લામાં છે લ્લા
બે વર્ષમાં MSME (માઈક્રો થમોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝસ)
એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને
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(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ.૧૯,૬૮,૭૩,૮૦૮.૦૦
---------

૧૩૬
પાટણ વજલ્લામાાં રે તી અને િાં િર પેટે િસુલ િરે લ રોયલ્ટી
* ૨૭૨૯૫ શ્રી િીરીટિુ માર પટે લ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાં
(૧) રૂ.૪૩૦.૧૬ લાખ
૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં રે તી અને કંકર પેટે સરકારે વસુલ કરે લ
રોયલ્ટીમાંિી રહથસા પેટેની કે ટલી રકમ ચૂકવવાની િતી હતી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી રકમ ઉતત સ્જલ્લાને ચૂકવવામાં
(૨) શૂન્ય
આવી, અને
(૩) બાકીની રકમ તયા સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર
(૩) જેમ બને તેમ જલ્દીિી.
છે ?
---------

૧૩૭
અમદાિાદ અને નિસારી વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૪૩ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ  (સ્વરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષવાર અમદાવાદ અને નવસારી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
વજલ્લા
બળાત્િાર
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો
અમદાવાદ શહે ર
૧૮૮
નોંધાયા,
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૪૯
નવસારી
૧૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર
અમદાવાદ શહે ર
૨૫૩
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૫૦
નવસારી
૧૫

(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને

સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો એક પણ બનાવ નોંધાયેલ
નિી.
(૨)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૦૬ થી ૧૮ િર્ચ
અમદાવાદ શહે ર
૦૧
૧૩૩
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૦૨
૪૪
નવસારી
૦૦
૦૫
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૦૬ થી ૧૮ િર્ચ
અમદાવાદ શહે ર
૦૨
૧૬૯
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૦૧
૪૫
નવસારી
૦૦
૧૦

(૩)
વજલ્લા
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
નવસારી

ધરપિડ  બાિી
૨૦
૦૩
૦૧
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(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા?

(૪) ૦૯ આરોપીની ધરપકડ પર નામ.કોટષ નો મનાઈ હુ કમ
છે , અન્ય આરોપીના રહે ણાંક, સ્મત્ર વતુષળ, સગા સબંધી તિા
મળી આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ કરી ગુનેગારોની
કોલ ડીટે ઈલ તપાસની તજવીજ કરાવી પકડી પાડવા અંગેની
કાયષવાહી ચાલુ છે .
---------

૧૩૮
લાજપોર મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૦૩૩ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડ ીયા (કતારગામ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) હા, જી.
લાજપોર મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને
ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
(૨) ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી
આપવામાં આવે છે ?
---------

૧૩૯
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન યોજના
* ૨૪૯૯૩ શ્રી ીજ્ઞેશિુ માર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૨૭૨ તળાવો
વર્ષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅસ્ભયાન યોજના હે ઠળ, ખેડા
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૩૧ તળાવો
સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ તળાવો ઊંડા કરવાની કામગીરી પાણીની સંગ્રહ
(૨) ૭૯.૯૫ એમ.સી.એફ.ટી.
શસ્તતમાં કે ટલો વધારો િયો, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૨૬.૨૭ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૧૫.૩૬ લાખ
---------

૧૪૦
મોરબી શિે રમાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના
* ૨૫૬૬૭ શ્રી વિજશ
ે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૨૫૪૨
મોરબી શહે રમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અન્વયે કે ટલી
અરજીઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓ મંજૂર અને કે ટલી નામંજૂર
(૨)
કરી,
પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના અરીઓ
(શિે રી) ઘટિ
માંજુર િરી
એફોડે બલ હાઉસીંગ પ્રોજેતટ
૬૮૦
(એ.એચ.પી) ઘટક
લાભાિીની
આગેવાનીમાં
૩૧૧
બાંધકામ (બી.એલ.સી.) ઘટક
િુ લ..
૯૯૧

અરીઓ
નામાંજૂર િરી
૧૫૧૬
૩૫
૧૫૫૧
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(૩) મંજૂર અરજીઓ પૈકી કે ટલા મકાનો ઉતત સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં બનાવવામાં આવ્યા, અને

(૩) એ.એચ.પી. ઘટક હે ઠળ બે વર્ષ અગાઉ આવસોનું
સ્નમાષણ કરી દેવામાં આવેલ હતુ. આ આવાસો મંજૂર અરજીઓ
અન્વયે કુ લ ૬૮૦ લાભાિીઓને છે લ્લા બે વર્ષમાં ફાળવવામાં
આવેલ છે . જ્યારે ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં કોઇપણ નવા
મકાનો બનાવવામાં આવેલ નિી અને બી.એલ.સી. ઘટક
અંતગષત ૩૧૧ મંજૂર અરજીઓમાં આવાસોનું બાંધકામ
લાભાિીઓ દ્વારા જાતે જ કરાતું હોઇ આવાસો સ્વસ્વધ તબક્કે
પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .

(૪) બાકી રહે લ મકાનો તયાં સુધીમાં બનાવવામાં
આવશે?

(૪) લાભાિીની આગેવાનીમાં બાંધકામ (બી.એલ.સી.)
ઘટક હે ઠળનાં બાકી રહે લ ૩૧૧ મકાનોનું બાંધકામ લાભાિી
દ્વારા જાતે જ કરાતું હોઇ હાલની સ્થિસ્તએ આ મકાનો સ્વસ્વધ
તબક્કે પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .

---------

૧૪૧
ધોલેરા િાગો નરપોટચ ની િામગીરી
* ૨૩૬૨૩ શ્રી રાજશ
ે િુ માર ગોકિલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ધોલેરા કાગો
એરપોટષ ની કામગીરી કયા તબકકે છે ,

જિાબ
(૧) ધોલેરા એરપોટષ પ્રોજેતટને સંરક્ષણ મંત્રાલય
(MoD) દ્વારા ‘‘નો ઓબ્જેતશન’’, ઉડ્ડયન મંત્રાલય
(MoCA)માંિી ‘‘સાઈટ મંજૂરી’’ અને ‘‘સૈિાંસ્તક મંજૂરી’’
તેમજ પયાષવરણ સ્વભાગમાંિી ‘‘પયાષવરણ મંજુરી’’ મળેલ છે .

(૨) ઉતત કામગીરી તયાં સુધીમાં પુણષ કરવામાં આવશે?

(૨) પ્રાિસ્મક અંદાજ મુજબ ધોલેરા એરપોટષ વર્ષ
૨૦૨૩ના અંત સુધીમાં પુણષ િનાર છે .

(૩) ઉતત કામગીરી કઈ એજન્સીને સોંપવામા આવેલ
છે , અને

(૩) એંજીનીયરરંગ કંસલ્ટંટની સ્નયુસ્તતની પ્રરક્રયા
પુણષતાના આરે છે . એંજીનીયરરંગ કંસલ્ટંટની કામગીરી બાદ
ધોલેરા EPC કોંટર ાતટરની સ્નયુસ્તત કરવામાં આવનાર છે .

(૪) ઉતત એરપોટષ માટે કે ટલી જમીન સંપાદન કરવામાં
આવેલ છે ?

(૪) ધોલેરા એરપોટષ માટે કોઈ જમીન સંપારદત કરે લ
નિી.

---------

૧૪૨
પાંચમિાલના શિે રા ખાતે ીઆઈડ ીસી સ્થાપિાની િામગીરી
* ૨૬૦૧૪ શ્રી જઠે ાભાઈ ભરિાડ  (શહે રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પંચમહાલના
શહે રા ખાતે જીઆઈડીસી થિાપવાની માંગણી કયારે મળેલ છે ,

જિાબ
(૧) ના જી.

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે માટે કે ટલી જમીન સંપાદન કરી,
અને

(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) જી.આઈ.ડી.સી. થિાપવાની કામગીરી તયાં સુધીમાં
પૂણષ કરવાનું આયોજન છે ?

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------
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૧૪૩
સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન યોજના
* ૨૪૯૯૪ શ્રી અજુ ન
ચ વસાંિ ચૌિાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૨૭૨ તળાવો
વર્ષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅસ્ભયાન યોજના હે ઠળ, ખેડા
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૩૧ તળાવો
સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ તળાવો ઊંડા કરવાની કામગીરીિી પાણીની
(૨) ૭૯.૯૫ એમ.સી.એફ.ટી.
સંગ્રહ શસ્તતમાં કે ટલો વધારો િયો, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૨૬.૨૭ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૧૫.૩૬ લાખ
---------

૧૪૪
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ નિમોની લીઝોમાાં ખનીજ ચોરી
* ૨૪૭૪૨ શ્રી મોિનલાલ િાળા (કોડીનાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોની લીઝોમાં ખનીજ
ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક એકમોની લીઝોમાં ખનીજ
ચોરી અંગે કે ટલો દંડ કરવામાં આવ્યો,
ચોરી અંગે કોઈ દંડ કરવામાં આવેલ નિી.
(૨) તે અન્વયે કે ટલા ઔદ્યોસ્ગક એકમ પાસેિી કે ટલી
(૨) અને (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
રકમની વસુલાત કરવામાં આવી, અને
(૩) બાકી રહે લ વસુલાત તયાં સુધીમાં કરવામાં આવશે?
---------

૧૪૫
ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રમાાં સ્થપાતા નિા યુવનટોને પાિર સબસીડ ી
* ૨૫૦૬૫ શ્રી અરવિાંદ રૈ યાણી (રાજકોટ-પૂવષ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય ટે ક્ષટાઈલ
(૧) હા. જી, તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવિી જાહે ર
ક્ષેત્રમાં થિપાતા નવા યુસ્નટોને પાવર સબસીડી આપવાની કોઈ
કરવામાં આવેલ નવી ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી હે ઠળ પાવર ટે રીફ
યોજના અમલમાં છે ,
સહાય આપવામાં આવે છે .
(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લાં બે
(૨) કોઈ એકમને મંજૂરી અપાયેલ નિી.
વર્ષમાં રાજકોટ સ્જલ્લામાં કે ટલાં એકમોની અરજી મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૩) કે ટલા એકમોને પાવર ટે રીફ સબસીડીની કે ટલી
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સહાય ચૂકવવામાં આવી?
---------

૧૪૬
અમૃત યોજના િે ઠળ િડ ોદરા શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૨૦ શ્રી ીતેન્ર સુખકડ યા (સયાજીગંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
વડોદરા શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ
વડોદરા શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
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(રૂ. િરોડ માાં)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િર્ચ
િુ લ
૩૯.૧૦
૭૬.૮૪
૧૧૫.૯૪
ફાળિેલ રિમ
(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) વડોદરા શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ અલગ
અને
થટે ટ એન્યુલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના કામો મંજૂર
કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૦૧૫-૧૬
૨
૨૦૧૬-૧૭
૮
૨૦૧૭-૨૦
૯
િુ લ પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૧૯
(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?
(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૧૯ કામોમાંિી ૧૦ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૯ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૧૪૭
િછછ વજલ્લામાાં પાંચાયતને વિિાસના િામો માટે માંજૂર રિમ
* ૨૫૬૦૦ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંિ જાડ ે જા (અબડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લા
કચ્છ સ્જલ્લા પંચાયતને સ્વકાસના કામો કરવા માટે ખાણ ખનીજ
પંચાયતને સ્વકાસના કામો કરવા ખાણ ખસ્નજ સ્વભાગ દ્વારા
સ્વભાગે વર્ષવાર કે ટલી રકમ તયારે મંજૂર કરી, અને
અલગિી કોઈ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવતી નિી. પરંતુ રે તી, કંકર
અને ગ્રેવલની રોયલ્ટી/ડે ડરે ન્ટની િયેલ આવક સામે ગ્રાન્ટ
ઈન એઈડ ની રકમ નીચે મુજબ મંજૂર કરવાની િતી હતી.

(૨) તે પૈકી વર્ષવાર કે ટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી?

ક્રમ

માંજૂર િયાચની
તારીખ

૧
૨
૩

૩૧-૦૭-૨૦૧૮
૦૫-૧૨-૨૦૧૮
-

રિમ માંજૂર
િરિા પાત્ર
િર્ચ
૨૦૧૬-૧૭
૨૦૧૭-૧૮
૨૦૧૮-૧૯
િુ લ

માંજૂર િરે લ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૪૭૮.૮૭
૫૧૯.૦૭
શૂન્ય
૯૯૭.૯૪

(૨)
ક્રમ

૧
૨

ગ્રાન્ટ ફાળિણી િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
(રૂ. લાખમાાં)
૭૨૪.૦૫
૨૭૩.૮૯
િુ લ ૯૯૭.૯૪

---------

૧૪૮
જામનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૯૨ શ્રી રાઘિીભાઈ પટે લ (જામનગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૬૦ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં જામનગર સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ
ધરવામાં આવ્યું.
કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૯૯૩.૮૨ લાખ.
---------
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૧૪૯
િલસાડ  વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ
* ૨૫૦૯૪ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્જલ્લામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ પહોંચાડવાની
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
કામગીરી કયા તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતારમાં) ૧,૦૩,૭૦૦ િી વધુ ઘરોમાં
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરે લું ગેસ કનેતશન આપવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ વલસાડ સ્જલ્લામાં ગેસ પાઈપલાઈન
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈન દ્વારા
વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, વાપી તિા ધરમપુર તાલુકાઓને
આવરી લીધેલ છે .

---------

૧૫૦
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૩૨ શ્રી રાજન્ે રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ અને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને

જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી અરવલ્લી સ્જલ્લામાં
૧૪૨ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૨૮૮.૩૮ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં ૨૨૧ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૫૦.૭૪ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી અરવલ્લી સ્જલ્લામાં
૧૩૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭૦.૩૨ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં ૨૧૭ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૧૧.૫૮ કરોડનું
મૂડી રોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણએ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં અરવલ્લી સ્જલ્લામાં ૧૨૬
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૬ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં ૨૦૩ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૧૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં ૬૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૬૨
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં ૧૭૬
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૪૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે .

---------
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૧૫૧
જામનગર અને ભરૂચ વજલ્લામાાં સામૂકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૮૧ શ્રી પ્રવિણ મુસકડ યા (કાલાવાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષવાર જામનગર અને ભરૂચ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
જામનગર
૩૦
ભરૂચ
૨૫
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર
જામનગર
૨૬
ભરૂચ
૨૪
ઉતત સ્જલ્લાઓમાં સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો એકપણ
બનાવ બનેલ નિી.
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લવાર ૦ િી ૫
(૨) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
છે ,
જામનગર
૦
૨૫
ભરૂચ
૧
૧૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
જામનગર
૦
૨૩
ભરૂચ
૨
૨૦
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) જામનગર સ્જલ્લામાં કોઈ ઈસમની ધરપકડ કરવાની
કરવાની બાકી છે , અને
બાકી નિી. જ્યારે ભરૂચ સ્જલ્લામાં ૦૬ ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે .
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
(૪) આરોપીઓના રહે ણાંક સરનામે, સ્મત્ર વતુષળ, સગા
આવ્યા?
સંબંસ્ધત તિા મળી આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ
તજવીજ કરાવેલ છે . આરોપીઓની કોલ ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ
કરાવેલ છે . આરોપીઓ સ્વરૂધ્ધ સી.આર.પી.સી. હે ઠળ
કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .
---------

૧૫૨
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં દેશી અને વિદેશી દારૂ પિડ િા બાબત
* ૨૭૭૫૬ ડ ૉ. અવનલ જોવર્યારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને
(૧) પત્રક મુજબ
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં કે ટલો દેશી
અને સ્વદેશી દારૂ પકડવામાં આવ્યો, અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ સ્જલ્લાઓમાં રાજથિાન બોડષ રિી
(૨) નશાબંધી અસ્ધસ્નયમમાં સુધારો કરી, કાયદાને કડક
દારૂની હે રાફે રી અટકાવવા સરકાર દ્વારા શી કાયષવાહી કરવામાં
બનાવી દારૂના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને હે ર-ફે ર કરનારા
આવેલ છે ?
ગુનેગારોની સજામાં ત્રણ ગણો વધારો કરી ૧૦ વર્ષ સુધીની
કે દની સજા અને રૂ.૫ લાખ સુધીના દંડની જોગવાઈ કરી છે .
નશાબંધીની અમલવારી કરનાર ફરજ પરના
અસ્ધકારીને અડચણ, હુ મલો કરનારને ૫ વર્ષ સુધીની કે દ અને
રૂ.૫ લાખિી ઓછો નહી તેટલા દંડની જોગવાઈ કરી છે .
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ગેરકાયદેસર હે રાફે રીને અટકાવવા માટે આ ગુનામાં
પકડાઈ જતા વાહનોને જપ્ત કરવામાં આવે છે . તેમજ પોલીસ
દ્વારા આવા જપ્ત િયેલ વાહનો આરોપીઓ અદાલતમાંિી પણ
છોડાવી ન શકે તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવામાં આવી છે .
થટે ટ મોસ્નટરરંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ફરરયાદ
મળે તે માટે ટોલ ફ્રી નંબર અને વો્સઅપ નંબર કાયાષસ્ન્વત
કરવામાં આવેલ છે .
વધુ પ્રોરહસ્બશનના મુદ્દામાલવાળા કે સોમાં
Prevention of Money Laundering Act મુજબ
તેઓની સ્મલકત જપ્તી અંગેની કાયષવાહી હાિ ધરવામાં આવે છે .
નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે થપેશ્યલ
ડર ાઈવનું આયોજન કરી, આવા ઈસમો સ્વરુિ સી.આર.પી.સી.
હે ઠળ કાયષવાહી કરવામાં આવે છે .
પ્રોરહસ્બશનની પ્રવૃસ્િ સાિે સંકળાયેલ ઈસમો સ્વરુિ
પાસા, તડીપાર અને પ્રોરહસ્બશન-૯૩ જેવા અટકાયતી પગલા
લેવામાં આવે છે .
પત્રિ
િર્ચ

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮ િી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯

તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯ િી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦

તાલુિો
મોડાસા
મેધરજ
માલપુર
ધનસુરા
બાયડ
સ્ભલોડા
રહંમતનગર
પ્રાંસ્તજ
તલોદ
ઇડર
વડાલી
ખેડબ્રહમા
પોશીના
સ્વજયનગર
મોડાસા
મેધરજ
માલપુર
ધનસુરા
બાયડ
સ્ભલોડા
રહંમતનગર
પ્રાંસ્તજ
તલોદ
ઇડર
વડાલી
ખેડબ્રહમા
પોશીના
સ્વજયનગર

દેશી દારૂ (લીટરમાાં)
૧૪૧૬
૪૬૯
૨૮૫
૧૦૫૫
૩૦૪૦
૩૮૭
૭૧૭૬
૧૭૫૭
૨૧૩૪
૪૫૬૨
૨૪૭૫
૩૧૩૪
૧૦૦
૩૨૨૪
૧૯૫૩
૬૪૭
૪૧૨
૧૦૯૭
૧૨૭૫
૯૮૫
૧૭૬૧
૧૧૮૯
૬૯૯
૩૪૦૮
૮૩૧
૧૦૯૨
૨૩૮
૭૭૫
-------

વિદેશી દારૂ (બોટલમાાં)
૨૭૨૬૭
૧૮૦૮૯
૫૩૮૩
૬૫૫૩
૩૦૯૧
૩૪૪૧૩૦
૩૭૭૭૨
૪૦૩૩
૧૩૯૨૬
૧૩૮૨૧
૧૧૪૪૫
૩૪૫૧૬
૯૬૩
૧૧૮૧૧
૧૨૦૮૮
૧૬૪૭૯
૩૬૬૩
૧૯૯૬
૫૦૦૭
૧૬૪૦૯૬
૩૦૬૭૪
૧૧૮૫૯
૬૧૮૭
૭૮૨૬
૭૦૨૦
૧૯૨૩૬
૧૭૨૧
૪૧૨૫
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૧૫૩
સુખી વસાંચાઈ યોજનામાાં ગામોની જમીન સાંપાદન
* ૨૫૭૫૩ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુખી સ્સંચાઈ
(૧) ૨૫ ગામોની ૩૭૦૮ હે તટર જમીન સંપાદન િયેલી
યોજનામાં કે ટલા ગામોની કે ટલી જમીન સંપાદન િયેલી છે ,
છે . સુખી સ્સંચાઈ યોજના હે ઠળ ૨૦૭૦૧ હે તટર જમીન સ્સંચાઈ
તેમાંિી કે ટલા હે તટર જમીન સ્સંચાઈ હે ઠળ આવરી લીધી છે ,
હે ઠળ આવરી લીધી છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોની કે ટલી જમીનમાં હાલ
(૨) ૧૨૫ ગામોની ૧૦૦૦૦ હે તટર જમીનમાં હાલ વહે ણ
સ્સંચાઈનો લાભ મળે છે , અને
સ્સંચાઈનો લાભ મળે છે .
(૩) કે ટલી જમીન સ્સંચાઈિી વંસ્ચત રહે છે , વંસ્ચત
(૩) ૧૦૭૦૧ હે તટર, પરંતુ
રહે વાના કારણો શા છે ?
છોટાઉદેપુર અને પંચમહાલ સ્જલ્લાના સ્સંચાઈિી વંસ્ચત ઉતત
સ્વથતારમાં સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ હે ઠળ કોતરો તેમજ
નાની-મોટી નદીઓ ઉપર બનાવવામાં આવેલ નાના-મોટા
ચેકડે મો િકી િતાં જળસંગ્રહને કારણે આજુ બાજુ ના સ્વથતારમાં
પાણીના થતર ઉંચા આવવાિી સ્સંચાઈનો પરોક્ષ લાભ મળે છે .
ઉપરાંત સુખી સ્સંચાઈ યોજનાના સમગ્ર નહે ર માળખાનું
રર-મોડે લીંગ કરવાનું આયોજન છે .
સ્સંચાઈિી વંસ્ચત રહે વાના કારણોમાં મુખ્યત્વે પાક પિસ્ત
બદલાતાં વધારે પાણીનો વપરાશ, ખેડૂતો દ્વારા જરૂરરયાત
કરતાં વધુ પાણીનો ઉપયોગ અને સુખી સ્સંચાઈ યોજનાનું જુ નું
નહે ર માળખું.
---------

૧૫૪
િછછ વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૮૬ શ્રી વિરે ન્રવસાંિ જાડ ે જા (માંડવી) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાંકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૬ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં
૨૦૧૯-૨૦માં કચ્છ સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્બન-રહે ણાંકના કુ લ
આવ્યા,
કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ. ૧૮૮.૩૬ લાખ.
કરવામાં આવ્યો?
---------

૧૫૫
ખેડ ા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝીમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નિટ દાખલ
* ૨૫૭૩૩ શ્રી ઇન્રીતવસાંિ પરમાર(મહુ ધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એકટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં ખેડા
(૨) શૂન્ય.
અને ભરૂચ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------
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૧૫૬
ભાિનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૧ શ્રી િે શુભાઈ નાિરાણી (ગારરયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૫૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૨) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૩) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૩) ૮૦,૬૨૨
(૪) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
(૪) ૮૦,૬૨૨
આવ્યો?
---------

૧૫૭
ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને િવમશ્નરની િચેરી, ગાાંધીનગર ખાતે િગચ-૩ની માંજૂર જગ્યાઓ
* ૨૫૧૫૧ શ્રી રાિે શ શાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભુથતર સ્વજ્ઞાન
(૧)
અને કસ્મશ્ર્નરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે સવેયર,
સાંિગચ/િગચ
માંજૂર થયેલ જગ્યા
(વગષ-૩)ની કે ટલી જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
સવેયર, વગષ-૩
૪૫
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં મંજૂર કરે લ જગ્યાઓ
(૨)
પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે , અને કે ટલી ખાલી છે , અને
સાંિગચ/િગચ
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા
સવેયર, વગષ-૩
૨૦
૨૫
(૩) ખાલી જગ્યાઓ તયારે ભરવામાં આવશે?
(૩) સવેયર, વગષ-૩ સંવગષની ૨૫ ખાલી જગ્યાઓની
ભરતી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા
પસંદગી પ્રરક્રયા હે ઠળ છે .
---------

૧૫૮
િડ ોદરા અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુસર અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૫૬ શ્રી જશપાલવસાંિ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ.વડોદરાઃ- રૂ.૩૭.૮૦ કરોડ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. પંચમહાલમાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર પાણી અપાતું ના
વડોદરા અને પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
હોઈ વસુલાતનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
છે .
વજલ્લો
ઔદ્યોવગિ નિમનુાં
િરે લ િાયચિાિી
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
વડોદરા

નામ
રીલાયન્સ ઈન્ડ. સ્લ. પીવાના પાણીના દર અંગે
(આઈપીસીએલ)
મતભેદ હોઈ કંપની દ્વારા
નામ.
હાઈકોટષ માં
કે સ
નં.૧૬૩૯૬/૨૦૧૬ દાખલ
કરે લ છે . જે સુનાવણી હે ઠળ છે .
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ગુજરાત રીફાઈનરી પીવાના પાણીના દર અંગે
(આઈઓસીએલ)
મતભેદ હોઈ કંપની દ્વારા
નામ.
હાઈકોટષ માં
કે સ
નં.૫૩૭૧/૨૦૦૬ દાખલ
કરે લ છે . જે સુનાવણી હે ઠળ
છે .
જી.આઈ.ડી.સી.,
નોટીસ આપેલ છે .
સાવલી

---------

૧૫૯
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં પોવલસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૮૦ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાંકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૨૪ રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા,
૨૦૧૯-૨૦માં દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના
કુ લ કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ. ૧૬૪.૫૬ લાખ.
કરવામાં આવ્યો?
---------

૧૬૦
પાટણ વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ સ્પ્રેન્ડ ીંગ િે નાલના િામ બાબત
* ૨૬૨૮૪ શ્રી ચાંદની ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાં
(૧) આયોજન હે ઠળની કુ લ ૪૪.૧૭૦ સ્ક.મી.ની
સુજલામ-સુફલામ થપ્રેડીંગ કે નાલમું કે ટલી લંબાઈનું કામ પૂણષ
કામગીરી પૂણષ િયેલ છે .
િયેલ છે અને કે ટલું કામ બાકી છે ,
(૨) ઉતત કામગીરી માટે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલો
(૨) ઉતત મૂળ કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ પહે લાં
ખચષ કયો, અને
પૂણષ િયેલ હોઈ છે લ્લા બે વર્ષના ખચષનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.
(૩) ઉતત બાકી કામગીરી તયાં સુધીમાં કે ટલા ખચે પૂણષ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવશે?
---------

૧૬૧
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૫૩ શ્રી કિતુ િનોડ ીયા (ઇડર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૨) રૂ. ૨૪૯.૯૩ લાખ
ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં
આવેલ છે ?
---------

71

૧૬૨
સુરત વજલ્લામાાં ટે ક્ષટાઇલ ક્ષેત્રે મુડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૬૩ શ્રી િર્ચ સાંઘિી (મજૂ રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) ૪૧
ટે ક્ષટાઇલ ક્ષેત્રે મુડીરોકાણ ગુજરાત ટે ક્ષટાઇલ પોલીસી-૨૦૧૨
હે ઠળ ટે ક્ષટાઇલ ક્ષેત્રની છે લ્લા બે વર્ષમાં કુ લ કે ટલી અરજીઓ
મંજુર કરવામાં આવી, અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ
(૨) રૂ. ૧,૦૨,૦૩૧.૬૩ લાખ
કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૧૬૩
દેિભુવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૮૭ શ્રી વિક્રમભાઇ માડ મ (ખંભાસ્ળયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખસ્નજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી દેવભૂસ્મ દ્વારકા અને
દેવભૂસ્મ દ્વારકા અને જામનગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે
જામનગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે
વર્ષમાં વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ
વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
છે .
ક્રમ

સમયગાળો

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯
િુ લ

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર તયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો ?

દેિભૂવમ દ્વારિામાાં
જામનગરમાાં
ફાળિિામાાં આિેલ ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં) રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૮૯.૧
૨૮૦.૩૬
૪૯૯.૮

૧૮.૮૦

૫૮૮.૯

૨૯૯.૧૬

(૨) દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ
કરવામાં આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
િર્ચ
ખચચ અાંગેની વિગતો
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
આિેલ રિમ
કરવામાં આવેલ ખચષ
(રૂ.લાખમાાં)
સ્શક્ષણના કામો પ્રાિસ્મક શાળામાં રમત ગમત અને અંગ કસરતના સાધનો
૪૯.૯૯
પુરા પાડવાનુ કામ
િુ લ
૪૯.૯૯
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
આિેલ રિમ
કરવામાં આવેલ ખચષ
(રૂ.લાખમાાં)
ભૌસ્તક
આંતર સી.સી.રોડ
૧૪.૯૪
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ
િુ લ
૧૪.૯૪
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૬૪.૯૩
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જામનગર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ

ખચચ અાંગેની વિગતો
સેિટર

િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)

કૌશલ્ય સ્વકાસ

લેગ્વેંજ લેબનું કામ અને થમાટષ કલાસનું કામ

૫૦.૭૨

સ્શક્ષણ

પ્રાિસ્મક શાળામાં બાલા મોડે લનું કામ

૨૨.૦૦

ઉજાષ અને વોટરશેડ ગામમાં સોલાર લાઇટનું કામ અને ગ્રામપંચાયતમાં સોલાર
સ્વકાસ
રૂફટોપનું કામ

૧૧૦.૮૧

પીવાના પાણીના પાણીનો સંપ, પાઇપલાઇન, મશીનરી, વગેરેનું કામ
કામો

૫૩.૪૫
િુ લ ૨૩૬.૯૮

૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
પીવાના પાણીના પ્રાિસ્મક શાળામાં ટે રાફીલ ટે ન્કનું કામ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન કામો
કરવામાં આવેલ ખચષ

૧૮.૦૦
િુ લ

િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
---------

૧૮.૦૦
૨૫૪.૯૮

૧૬૪
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર શિે ર/વજલ્લામાાં બાળિો અને મકિલાઓ ગુમ થિાના બનાિો
* ૨૫૬૪૯ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) અને (૨) પત્રક મુજબ
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહે ર/સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બાળકો
અને મરહલાઓ ગુમ િવાના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા બાળકો
અને મરહલાઓ પરત મળ્યા/આવ્યા અને કે ટલાની ભાળ
મેળવવાની બાકી છે , અને
(૩) ગુમ બાળકો અને મરહલાઓને શોધવા ઉતત
સ્થિસ્તએ શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?

(૩) ૧૦ વર્ષ સુધીના બાળકો ગુમ િવાના સ્કથસામાં
સામાન્ય રીતે પરીક્ષામાં અસફળ િવાિી, વડીલોના ઠપકાિી કે
માતાના ભાગી જવામાં સાિે હોય તેવું જણાયેલ છે . જ્યારે ,
બાકીના મોટાભાગના સ્કથસાઓમાં પ્રેમ પ્રકરણના કારણે નાસી
ગયા હોવાનું જણાયેલ છે .
સ્વશેર્માં,
સ્જલ્લાના
પોલીસ
થટે શનના
અસ્ધકારીઓની ટીમ બનાવી, બાળ સુરક્ષા એકમ અને સ્જલ્લાના
એન.જી.ઓ.ની સાિે મળી અવાર-નવાર ડર ાઇવનું આયોજન
કરી, લાંબા સમયિી લાપતા બાળકો અને મરહલાઓને
શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે . લાપતા િયેલ બાળકો
અને મરહલાઓની એન્ટર ી પોટષ લ પર કરવામાં આવેલ છે તેમજ
લાપતા િયેલ બાળકો અને મરહલાઓના ફોટા, વણષનની
મીડીયામાં જાહે રાત આપવામાં આવે છે .
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પત્રિ
(૧) ૦ િી ૧૦ વર્ષ સુધીના બાળકો
વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)/
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ)
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ગાંધીનગર શહે ર
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
(૨) ૧૦ િી ૧૪ વર્ષ સુધીના બાળકો
વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)/
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ)
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ગાંધીનગર શહે ર
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
(૩) ૧૪ િી ૧૮ વર્ષ સુધીના બાળકો
વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)/
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ)
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ગાંધીનગર શહે ર
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
(૪) મરહલાઓ
વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)/
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ)
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ગાંધીનગર શહે ર
ગાંધીનગર સ્જલ્લો

ગુમ
૧૮
૧૫
૨
૨૩

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
પરત ભાળ મેળિિાની બાિી
૧૮
૦
૧૨
૩
૧
૧
૧૯
૪

ગુમ
૭૫
૬
૬
૧૨

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
પરત ભાળ મેળિિાની બાિી
૭૩
૨
૬
૦
૬
૦
૧૨
૦

ગુમ
૩૩૦
૪૮
૧૭
૩૮

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
પરત ભાળ મેળિિાની બાિી
૩૦૩
૨૭
૪૪
૪
૧૬
૧
૩૦
૮

ગુમ
૧૫૯૭
૧૧૬
૭૦
૨૩૬

તા. ૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
પરત ભાળ મેળિિાની બાિી
૧૪૫૪
૧૪૩
૯૬
૨૦
૬૪
૬
૨૦૫
૩૧
---------

ગુમ
૨૦
૧૦
૫
૧૯

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
પરત
ભાળ મેળિિાની બાિી
૧૮
૨
૯
૧
૫
૦
૧૩
૬

ગુમ
૫૬
૯
૨
૬

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
પરત
ભાળ મેળિિાની બાિી
૪૭
૯
૯
૦
૨
૦
૫
૧

ગુમ
૩૩૩
૪૮
૧૨
૪૫

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
પરત
ભાળ મેળિિાની બાિી
૨૯૩
૪૦
૩૯
૯
૯
૩
૩૮
૭

તા. ૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
ગુમ
પરત
ભાળ મેળિિાની બાિી
૧૮૨૪ ૧૫૧૭
૩૦૭
૯૨
૬૦
૩૨
૬૫
૫૧
૧૪
૨૨૪ ૧૫૮
૬૬

૧૬૫
ખેડ ા વજલ્લામાાં િરસાદી પાણીનો વનિાલ
* ૨૫૧૦૯ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાં
(૧) ૮૪૩.૫૧ સ્ક.મી.
વરસાદી પાણીના સ્નકાલ માટે ના કાંસોની લંબાઈ કે ટલી છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
(૨) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૧૭૧.૧૭ સ્ક.મી. અને
લંબાઈમાં કાંસોની સફાઈ કરવામાં આવી, અને
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૯૦.૯૧ સ્ક.મી.
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ. ૯૪.૬૧ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ. ૯૨.૦૯ લાખ
---------
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૧૬૬
સુજલામ સુફલામ િે નાલથી પાણી આપિાની િામગીરી
* ૨૫૧૧૧ શ્રી િુ બેરભાઇ ડ ીંડ ોર (સંતરામપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર
(૧) ખારવા કોતરમાં સુજલામ સુફલામ કે નાલિી પાણી
સ્જલ્લાના બાલાસ્સનોર તાલુકામાં ખારવા કોતરમાં સુજલામ
આપવા માટે એથકે પ તિા લીંક ચેનલની કામગીરી પૂણષ
સુફલામ કે નાલિી પાણી આપવાની કામગીરી કયા તબક્કે છે ,
કરવામાં આવેલ છે .
(૨) આ યોજનામાં કે ટલા તળાવો જોડવામાં આવેલ છે ,
અને

(૨) ૮ (આઠ)

(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં આ કામગીરીમાં
કે ટલો ખચષ િયેલ છે ?

(૩) રૂસ્પયા ૨૧૦ લાખ

---------

૧૬૭
રાજ્યમાાં િાયિન્ટમાાં થયેલ નમ.ઓ.યુ.
* ૨૫૬૫૪ શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
રાજ્યમાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સસ્મટમાં િયેલ એમ.ઓ.યુ.
રાજ્યમાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં જે પ્રોજેતટસના
અન્વયે કે ટલું ઔદ્યોસ્ગક મૂડીરોકાણ આવ્યું?
ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન મંજૂર િયેલ છે તે પ્રોજેતટસ દ્વારા એક
વર્ષના ટૂં કાગાળામાં રૂ. ૪૧૦૧૧ કરોડનું મૂડી રોકાણ િયેલ છે .
સામાન્ય રીતે નાના પ્રોજેતટને કમીશન્ડ િવામાં ૧ િી ૨ વર્ષનો
સમય લાગતો હોય છે . જ્યારે મોટા પ્રોજેતટસને કમીશન્ડ
િવામાં ૨ િી ૫ વર્ષ જેટલો સમય લાગતો હોય છે .
મૂડીરોકાણ એ સતત પ્રરક્રયા છે , પ્રોજેતટસ કમીશન્ડ િયા પછી
મૂડીરોકાણ િતું રહે તું હોય છે .
---------

૧૬૮
ભાિનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૦ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૫૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
લેવામાં આવી,

(૩) ૫૭

(૩) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને

(૪) ૮૦,૬૨૨

(૪) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
આવ્યો?

(૫) ૮૦,૬૨૨

---------
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૧૬૯
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૩ શ્રી શશીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૯૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૧૪
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪) ૯૦,૧૩૮
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
(૫) ૯૦,૧૩૮
આવ્યો?
---------

૧૭૦
જુ નાગિ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઇઝડ  ક્રાઇમ નક્ટ દાખલ
* ૨૫૬૯૩ શ્રી િર્ચદિુ માર રીબડ ીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં જુ નાગઢ
(૨) શૂન્ય
અને ભાવનગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૧૭૧
નિસારી વજલ્લામાાં સીનની સ્ટે શનો
* ૨૫૦૮૭ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો ઉભા કરવાની કામગીરી તયા
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા નવસારી સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર) માં કુ લ ૧૯ સીએનજી થટે શનો
કાયષરત કરવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવસારી સ્જલ્લામાં સીએનજી
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
થટે શનો દ્વારા તયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા નવસારી સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો દ્વારા
નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, સ્ચખલી, તિા ખેરગામ
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે .
---------
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૧૭૨
અમદાિાદ વજલ્લામાાં માઇક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઇઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૦૬૦ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટે લ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૩૨૩૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં MSME (માઇક્રો થમોલ મીડીયમ
એન્ટરપ્રાઈઝસ) એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ. ૮૬,૫૯,૦૭,૫૯૬.૦૯
---------

૧૭૩
િડ ોદરા વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૬૪ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વડોદરા સ્જલ્લામાં
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) રૂ. ૨૧૨.૧૩ લાખ.

---------

૧૭૪
ભાિનગર અને અમરે લી વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૧૬ શ્રી િનુભાઈ બારૈ યા (તળાજા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી ભાવનગર અને અમરે લી સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ભાવનગર સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૪૯૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૬૦૨૫.૪૧ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
અમરે લી સ્જલ્લામાં ૧૩૮ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૦૪૫૨.૯૬
કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ભાવનગર સ્જલ્લામાં
૫૫૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૯૫૧.૪૭ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
અમરે લી સ્જલ્લામાં ૧૨૪ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૯૩.૧૧ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં ભાવનગર સ્જલ્લામાં ૪૭૫
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૪ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા અમરે લી સ્જલ્લામાં ૧૨૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૧૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
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વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
ભાવનગર સ્જલ્લામાં ૧૦૯ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને
૪૫૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા અમરે લી સ્જલ્લામાં
૩૨ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૯૨ પ્રોજેત્સ
અમલીકરણ હે ઠળ છે
---------

૧૭૫
ડ ાાંગ અને િલસાડ  વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૭૩ શ્રી માંગળભાઇ ગાવિત (ડાંગ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨), (૩) અને (૪) ડાંગ અને વલસાડ સ્જલ્લામાં મધ્યથિ
ડાંગ અને વલસાડ સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જેલ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ ન હોવાિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન તયા પ્રકારની
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
---------

૧૭૬
આણાંદ વજલ્લામાાં નમ.નસ.નમ.ઇ. નિમોની ગુણિત્તા સુધરિા યોજના િે ઠળ અરીઓ
* ૨૫૭૨૩ શ્રી રાજન્ે રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વર્ષવાર આણંદ સ્જલ્લામાં માઇક્રો, થમોલ એન્ડ મીડીયમ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
એન્ટરપ્રાઇઝ એકમોની ગુણવિા સુધારણા યોજના હે ઠળ કે ટલી
૭ અરજીઓ
૨ અરજીઓ
અરજીઓ મળી,
(૨) તે પૈકી કે ટલી અરજી મંજૂર કરી કે ટલી રકમનું
(૨)
ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું, અને
૨૦૧૮
૨૦૧૯
૬ અરજીઓ મંજૂર
૨ અરજીઓ મંજૂર
ચૂકવેલ રકમ
ચૂકવેલ રકમ
રૂ. ૧૫,૧૯,૭૭૬.૦૦
રૂ. ૪,૩૧,૨૫૪.૦૦
(૩) ઉતત પૈકી પડતર અરજીઓ કે ટલી છે ?
(૩)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
મંજૂરી માટે પડતર
(૧) મંજૂરી માટે પડતર
અરજીઓની સંખ્યા
અરજીઓ શૂન્ય છે .
શૂન્ય છે .
(૨) ચૂકવણા માટે પડતર
અરજીઓ ૧(એક) છે .
---------
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૧૭૭
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર રે તીની લીઝો
* ૨૫૬૦૮ શ્રી ગુલાબવસાંિ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર રે તીની કે ટલી લીઝો આવેલી છે ,
સ્જલ્લામાં રે તીની લીઝો તાલુકાવાર નીચે મુજબ છે .
અ.નાં.
તાલુિાનુાં નામ
લીઝોની સાંખ્યા
૧
કાંકરે જ
૧૫૫
૨
ડીસા
૯૨
૩
વડગામ
૦૬
૪
દાંતીવાડા
૦૫
૫
દાંતા
૦૩
િુ લ
૨૬૧
(૨) છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કઈ લીઝની તપાસ કરવામાં
(૨)
આવી,
અ.નાં.
િર્ચ
તપાસ િરે લ
લીઝોની સાંખ્યા
૧
૨૦૧૮
૨૨
૨
૨૦૧૯
૩૧
િુ લ
૫૩
સ્વગતવાર *પત્રક-૧ અને *પત્રક-૨ સામેલ છે .
(૩) તે અન્વયે કે ટલી ગેરરીસ્ત સામે આવી, અને
(૩)
અ.નાં.
િર્ચ
ગેરરીવત સામે
આિેલ લીઝોની
સાંખ્યા
૧
૨૦૧૮
૨૨
૨
૨૦૧૯
૧૮
િુ લ
૪૦
સ્વગતવાર *પત્રક-૩ અને *પત્રક-૪ સામેલ છે .
(૪) તે અન્વયે કે ટલા ઈસમો સામે શી કાયષવાહી કરવામાં
(૪) ઉતત ખંડ-૨ મુજબ ૫૩ લીઝો પૈકી ૪૦ કે સોમાં
આવી ?
ગેરરીસ્ત સામે આવી. જે અન્વયે ૪૦ કે સો પૈકી ૨૨ કે સોમાં
દંડકીય વસુલાત કરવામાં આવેલ છે અને ૧૮ કે સોમાં દંડકીય
વસુલાતના હુ કમ કરવામાં આવેલ છે તેમજ લીઝોના
ઓનલાઇન રોયલ્ટીના એકાઉન્ટ લોક કરવામાં આવેલ છે .
(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે .)
---------

૧૭૮
અમરે લી વજલ્લામાાં નગરપાવલિાઓમાાં સુનજ ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ
* ૨૫૭૧૩ શ્રી અાંબરીર્ ડ ે ર (રાજુ લા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ થવસ્ણષમ જ્યંતી
સ્જલ્લામાં આવેલી કઇ નગરપાસ્લકાઓમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ ગટર
મુખ્યમંત્રી શહે રી સ્વકાસ યોજના તિા AMRUT યોજના હે ઠળ
અને સુએજ ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કામો માટે નગરપાસ્લકાવાર
અમરે લી સ્જલ્લામાં આવેલી કુ લ ૯ નગરપાસ્લકાઓમાં પૈકી ૬
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી રકમ સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં
નગરપાસ્લકાઓમાં અંડર ગ્રાઉન્ડ ગટર અને સુએજ ટર ીટમેન્ટ
આવી,
પ્લાન્ટના કામો અન્વયે ફાળવણી કરી અમલવારી સંથિા દ્વારા
છે લ્લા બે વર્ષમાં નીચે મુજબની રકમનો ખચષ કરવામાં આવેલ છે .
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ન.પા.

અાંડ ર ગ્રાઉન્ડ  ગટર અને સુનજ ટર ીટમેન્ટ
પ્લાન્ટ માટે થયેલ ખચચ (રૂ લાખમાાં)
િર્ચ ૨૦૧૮
િર્ચ ૨૦૧૯
અમરે લી
૧૮૫૧.૨૮
૨૩૯૮.૨૮
જાફરાબાદ
૦.૦૦
૪૬૭.૩૨
લાઠી
૧૭૩.૭૬
૧૯.૦૨
દામનગર
૧૯.૦૫
૭.૩૦
બાબરા
૧૮૨.૭૩
૦.૦૦
બગસરા
૧૮૦.૪૦
૨૫.૪૪
(૨) ઉતત બાકી નગરપાસ્લકામાં અંડર ગ્રાઉન્ડ ગટર
(૨) અંડર ગ્રાઉન્ડ ગટર અને સુએજ ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટ માટે
અને સુએજ ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટના કામો પૂણષ િાય તે માટે તયાં
કામોની ભૌસ્તક તિા નાણાકીય પ્રગસ્તને ધ્યાને લઇ ગ્રાન્ટની
સુધીમાં બાકી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે?
ફાળવણી કરવામાં આવે છે .
---------

૧૭૯
સુરત વજલ્લામાાં સીનની સ્ટે શનો
* ૨૫૦૮૬ શ્રી મોિનભાઇ િોકડ યા (મહુ વા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સીએનજી થટે શનો ઉભા કરવાની કામગીરી તયા તબક્કે છે , અને
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર) માં કુ લ ૬૫ સીએનજી થટે શનો
કાયષરત કરવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો
દ્વારા તયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો દ્વારા સુરત,
પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરે જ, ચોયાષસી,
તિા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે .

---------

૧૮૦
ગાાંધીનગર અને મિે સાણામાાં વજલ્લાિાર ખવનજની લીઝ
* ૨૫૩૮૬ શ્રી બળદેિી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
માંજૂર િરે લ લીઝોની
ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં કઈ કઈ ખસ્નજની કે ટલી
સાંખ્યા
વજલ્લો
ખવનજ
લીઝ મંજૂર કરવામાં આવી અને કે ટલી લીઝો કાયષરત છે ,
ગાંધીનગર

મહે સાણા

૨૦૧૮ ૨૦૧૯
સાદી રે તી
૧૭
૩૮
િુ લ ૧૭
૩૮
ચાઇના
તલે
સ્બસ્લ્ડંગ
થટોન
તવાટષ ઝાઇટ
ગ્રેનાઇટ
સાદી રે તી
િુ લ

િુ લ
૫૫
૫૫

િાયચરત
લીઝોની
સાંખ્યા
૧૫૨
૧૫૨

શૂન્ય

શૂન્ય

શૂન્ય

૧૨

શૂન્ય

શૂન્ય

શૂન્ય

૨૬

શૂન્ય
૦૧
૦૮
૦૯

શૂન્ય
૦૧
શૂન્ય
૦૧

શૂન્ય
૦૨
૦૮
૧૦

૦૨
૧૧
૪૪
૯૫
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં કે ટલી લીઝોની
થિળ તપાસ કરવામાં આવી અને તેમાં કયા પ્રકારની
ગેરરીતીઓ પકડાઈ, અને

(૨)
િર્ચ

વજલ્લો

૨૦૧૮

સ્થળ તપાસ
િરે લ લીઝોની
સાંખ્યા

૦૬ કે સોમાં સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન
અને
૦૧ કે સમાં કોઇ ગેરરીસ્ત ધ્યાને
આવેલ નિી.
૩૧ કે સમાં સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન,
૩૦ કે સોમાં કરારખત શરત ભંગ
અને
૦૩ કે સોમાં કોઇ ગેરરીસ્ત ધ્યાને
આવેલ નિી

૦૭
ગાંધીનગર

૨૦૧૯

૬૪

િુ લ

૨૦૧૮

૭૧
૦૪ કે સમાં સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન,
૦૧ કે સમાં સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન
અને કરારશરત ભંગ,
૦૧ કે સમાં સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન,
૦૧ કે સમાં સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન
અને કરારશરત ભંગ, તિા
૧૧ કે સોમાં કરારખત શરતભંગ,

૦૫
મહે સાણા

૨૦૧૯

૧૩
િુ લ

ગેરરીવતનો પ્રિાર

૧૮

(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ ગેરરીતીઓ આચરનાર કે ટલા લીઝ
(૩)
ધારકો સામે શી કાયષવાહી કરવામાં આવી?
ગાાંધીનગર
િર્ચ

લીઝ ધારિોની
સાંખ્યા

૨૦૧૮
૨૦૧૯
િુ લ

૦૬
૬૧
૬૭

િારણ દશચિ
નોટીસની
સાંખ્યા
શૂન્ય
૦૭
૦૭

િસુલાત
િુ િમની સાંખ્યા
શૂન્ય
૦૬
૦૬

િુ િમ અન્િયે અપીલમાાં
તબક્કા િાર
આાંવશિ િસુલાત િે સ
શૂન્ય
૦૧
૦૧

પુરેપુરી િસુલાત
િરે લ િે સ

નફ.આર.આઇ.
િરે લ િે સોની સાંખ્યા

૦૫
૪૭
૫૨

૦૧
શૂન્ય
૦૧

મિે સાણા
િર્ચ

લીઝ ધારિોની
સાંખ્યા

૨૦૧૮
૨૦૧૯
િુ લ

૦૫
૧૩
૧૮

િારણ દશચિ
નોટીસની
સાંખ્યા
૦૧
શૂન્ય
૦૧

િસુલાત
િુ િમની સાંખ્યા
૦૧
શૂન્ય
૦૧

િુ િમ અન્િયે અપીલમાાં
તબક્કા િાર
આાંવશિ િસુલાત િે સ
૦૨
શૂન્ય
૦૨

પુરેપુરી િસુલાત
િરે લ િે સ
૦૧
૧૩
૧૪

---------

૧૮૧
નિસારી અને િલસાડ  વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુસર અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૭૬ શ્રી અનાંતિુ માર પટે લ (વાંસદા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ. નવસારીઃ- રૂ.૩.૫૪ કરોડ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. વલસાડઃ- રૂ. ૨૩૯.૦૪ કરોડ
નવસારી અને વલસાડ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
છે .
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
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વજલ્લોઃ નિસારી
અ.નાં.
૧

ઔદ્યોવગિ
નિમનુાં નામ
વુડ પેપર મીલ,
સ્બલીમોરા.

૨

ગાયકવાડ મીલ,
ગણદેવી

૩

અલીપોર પેપર
મીલ, અલીપોર

૪

કાવેરી સ્વભાગ
સહકારી ખાંડ
ઉદ્યોગ મંડળી,
ચીખલી

િરે લ િાયચિાિી
ગામ નમુનો નંબર-૬હકપત્રકમાં બોજો દાખલ
કરવા અંગેની કાચી નોંધ
કરવામાં આવેલ છે .
ગામ નમુના નં.૬-હક
પત્રકમાં બોજો દાખલ
કરવામાં આવેલ છે .
ગામ નમુનો નં. ૬-હક
પત્રકમાં બાકી લેણાનો બોજો
દાખલ કરવામાં આવેલ છે .
ગામ નમુના નં.૬-હક
પત્રકમાં સંથિાની જમીનના
૭/૧૨માં બોજો દાખલ કરવા
અંગેની કાચી નોંધ કરવામાં
આવેલ છે .

વજલ્લોઃ િલસાડ 
અ.નાં.
૧
૨
૩

૪
૫

ઔદ્યોવગિ
નિમનુાં નામ
જી.આઈ.ડી.સી.
ઉમરગામ
જી.આઈ.ડી.સી.
વાપી
અતુલ લીમીટે ડ

ચંરા પ્રોટે કો
લીમીટે ડ
નાઈટરે ક્ષ કે સ્મકલ
ઈસ્ન્ડયા સ્લ.,
અબ્રામા,
વલસાડ

િરે લ િાયચિાિી
નોટીસ આપેલ છે .
નોટીસ આપેલ છે .
કંપની દ્વારા નામદાર ગુજરાત
હાઈકોટષ માં થપે.સી.એ.
નં.૨૦૩૫૩ સને ૨૦૦૫ અને
થપે. સી.એ. નં.૨૩૫૯૧ સને
૨૦૦૫ દાખલ કરવામાં
આવેલ હોઈ જેનો સ્નકાલ
િયેિી આગળની કાયષવાહી
હાિ ધરવામાં આવનાર છે .
બાકી રકમનો બોજો દાખલ
કરવામાં આવેલ છે .
ગામ નમુના નં.૬ (હક પત્રક)
તિા ૭/૧૨માં બોજો પાડવા
અંગેની કાચી નોંધ કરવામાં
આવેલ છે .

---------

૧૮૨
ખેડ ા અને મિીસાગર વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૩૮ શ્રી િાળાભાઈ ડ ાભી (કપડવંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
વર્ષવાર ખાણ-ખનીજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી ખેડા અને
ખેડા અને મહીસાગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
મહીસાગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે કે ટલી
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
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ક્રમ
૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

સમયગાળો
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ખેડ ામાાં ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

મિીસાગરમાાં
ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

૨૪૯.૯૨

૮૧.૮૮

૨૭૨.૩૨

શૂન્ય

૫૨૨.૨૪

૮૧.૮૮

(૨)

ખેડા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે
તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

૧

િર્ચ

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગત
સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

સ્શક્ષણ

થમાટષ કોસ્ચંગ તલાસ,
ઈ-લસ્નુંગ પ્રોજેતટ, મોડે લ
આંગણવાડી, વગષખંડ બાંધકામ

૫૭.૩૨

પાણીની પાઈપલાઈનનું કામ

૫૯.૦૭

પશુશેડ, સંરક્ષણ દીવાલ અને
રોડ

૭.૨૪

પીવાના પાણીનો
પુરવઠો
ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ
થવચ્છતા
થવાથથ્ય

૨

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ

સેક્ટર

શૌચાલયનું બાંધકામ
એમ્બ્યુલન્સ માટે , પશુસારવાર
કે મ્પ અને પશુઆરોગ્ય કીટ
િુ લ
િામનો પ્રિાર

ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ

સંરક્ષણ દીવાલનું બાંધકામ,
સી.સી. રથતાનું બાંધકામ

િુ લ
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૦.૩૧
૨૧.૦૩
૧૪૪.૯૭
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૩૮.૬૭
૩૮.૬૭
૧૮૩.૬૪

મહીસાગર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
૧

૨

િર્ચ
ખચચ અાંગન
ે ી વિગત
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
સદર સમયગાળા દરસ્મયાન કોઈ પણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.
દરમ્યાન કરવામાં
આવેલ ખચષ
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
સેક્ટર
િામનો પ્રિાર
(રૂ. લાખમાાં)
મરહલા અને
આંગણવાડીનું બાંધકામ
૧૮.૯૧
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
બાળ કલ્યાણ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
પ્રાિસ્મક શાળામાં વગષખંડનું
દરમ્યાન કરવામાં
સ્શક્ષણ
૪.૦૩
બાંધકામ
આવેલ ખચષ
થકીલ ડે વલપમેન્ટ ફોર
કૌશલ્ય સ્વકાસ
૧૧.૮૮
લાઈવલી હુ ડ સપોટષ
િુ લ
૩૪.૮૨
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૩૪.૮૨

---------
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૧૮૩
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૧૧ શ્રી નથાભાઈ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વર્ષવાર બનાસકાંઠા અને પાટણ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામુરહક
વજલ્લો
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
બળાત્િાર
પ્રયાસ
બનાસકાંઠા
૬૯
૦૦
૦૦
પાટણ
૨૭
૦૩
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
બળાત્િાર
પ્રયાસ
બનાસકાંઠા
૮૧
૦૦
૦૧
પાટણ
૩૩
૦૧
૦૦
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો એક પણ બનાવ નોંધાયેલ
નિી.
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨)
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
છે ,
વજલ્લો
૬ થી ૧૮ િર્ચ
બનાસકાંઠા
૨૪
પાટણ
૨૭
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
૬ થી ૧૮ િર્ચ
બનાસકાંઠા
૩૨
પાટણ
૩૨
૦ િી ૫ વર્ષની બાળાઓનો એક પણ બનાવનો સમાવેશ િતો
નિી.
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩)
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  િરિાની
બાિી
બનાસકાંઠા
૨૪૩
૧૬
પાટણ
૧૧૦
૦૯
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
આવ્યા ?
વતુષળ, સગા સબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .
---------

૧૮૪

અમરે લી વજલ્લામાાં ગુન્િાકિત િૃ ત્યો
* ૨૭૩૦૨ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકું ડલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક મુજબ
અમરે લી સ્જલ્લામાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી, ધાડ, અપહરણ તિા
બળાત્કારના કે ટલા ગુન્હાઓ વર્ષવાર તાલુકાવાર નોંધાયા છે ,
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પત્રિ-૧
તાલુિા
અમરે લી
લાઠી
લીલીયા
બાબરા
વડીયા
(કું કાવાવ)
બગસરા
સાવરકું ડલા
ધારી
ખાંભા
રાજુ લા
જાફરાબાદ
તાલુિા
અમરે લી
લાઠી
લીલીયા
બાબરા
વડીયા
(કું કાવાવ)
બગસરા
સાવરકું ડલા
ધારી
ખાંભા
રાજુ લા
જાફરાબાદ

(૨) તે પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કે ટલા ગુન્હામાં
વર્ષવાર પકડવાના બાકી છે અને કે ટલા ઈસમો વર્ષવાર ભાગેડુ
જાહે ર િયા છે , અને

તા.૧/૨/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૧/૨૦૧૯
ખુન લુાંટ ચોરી ધાડ  અપિરણ
૩
૬
૭૮
૧
૧૯
૦
૨
૧૧
૦
૪
૦
૦
૧૪
૦
૨
૦
૨
૧૭
૦
૪
૦
૧
૩
૦
૫
૦
૪
૧૬
૦
૫
૩
૨
૪૮
૦
૧૫
૩
૪
૨૧
૧
૫
૩
૦
૬
૦
૩
૪
૭
૩૭
૨
૧૨
૦
૧
૧૦
૦
૨
તા.૧/૨/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૧/૨૦૨૦
ખુન લુાંટ ચોરી ધાડ  અપિરણ
૩
૨
૭૭
૨
૧૨
૪
૧
૬
૨
૭
૦
૨
૧૧
૦
૦
૧
૦
૭
૨
૧૦
૧
૦
૩
૦
૧
૦
૨
૧
૦
૨
૧

૨
૨
૧
૧
૬
૦

૧૫
૩૦
૧૦
૫
૧૭
૧૧

૦
૦
૧
૦
૦
૦

બળાત્િાર
૧૦
૫
૧
૮
૧
૪
૪
૮
૦
૮
૧
બળાત્િાર
૭
૩
૦
૨
૨

૧
૧૩
૫
૩
૧૦
૪

૨
૮
૫
૨
૪
૧

(૨)
િર્ચ
તા.૧/૨/૨૦૧૮ િી
તા.૩૧/૧/૨૦૧૯
તા.૧/૨/૨૦૧૯ િી
તા.૩૧/૧/૨૦૨૦

પિડ િાના બાિી

ભાગેડ ુ

૦૭

૦૦

૪૬

૦૦

(૩) પકડવાના બાકી ઈસમોને પકડવા શી કાયષવાહી
કરી?

(૩) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .
---------

૧૮૫
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૧૬ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત ઉિર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૧ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે
ધરવામાં આવ્યું.
કુ લ કે ટલા સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં
આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૨૧૮.૦૯ લાખ
---------
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૧૮૬
જામનગર વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૨૨ શ્રીમતી ગીતાબા જાડ ે જા (ગોંડલ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
વર્ષ
(૧) કુ લ-૬૦ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં જામનગર સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ
ધરવામાં આવ્યું.
કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?

(૨) રૂ.૯૯૩.૮૨ લાખ

---------

૧૮૭
દાિોદ અને મિીસાગર વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૪૪ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી, જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
દાહોદ અને મહીસાગર સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન
તયા પ્રકારની ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,

(૨), (૩) અને (૪) દાહોદ અને મહીસાગર સ્જલ્લામાં
મધ્યથિ જેલ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ ન હોવાિી પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત
િતો નિી.

(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
---------

૧૮૮
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં રે તી અને િાં િર પેટે િસુલ િરે લ રોયલ્ટી
* ૨૭૨૯૯ શ્રી મિે શિુ માર પટે લ (પાલનપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા
સ્જલ્લામાં ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં રે તી અને કંકર પેટે સરકારે
સ્જલ્લામાં ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષમાં રે તી અને કંકર પેટે વસુલ કરે લ
વસુલ કરે લ રોયલ્ટીમાંિી રહથસા પેટેની કે ટલી રકમ ચૂકવવાની
રોયલ્ટીમાંિી રહથસા માટે ની રૂ.૧૭૩૯.૯૫ લાખ રકમ
િતી હતી,
ચૂકવવાની િતી હતી.
(૨) તે પૈકી કે ટલી રકમ ઉતત સ્જલ્લાને ચૂકવવામાં
આવી, અને
(૩) બાકીની રકમ તયા સુધીમાં ચૂકવવામાં આવનાર

(૨) શૂન્ય
(૩) જેમ બને તેમ જલ્દીિી.

છે ?
---------

86

૧૮૯
અમદાિાદ શિે ર અને વજલ્લા પોલીસને િાિન ખરીદી માટે રિમની ફાળિણી
* ૨૬૪૪૫ શ્રી ઈમરાન ખેડ ાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) અમદાવાદ શહે ર અને સ્જલ્લા પોલીસને વાહન ખરીદી
અમદાવાદ શહે ર અને સ્જલ્લા પોલીસને વાહનોની ખરીદી માટે
માટે કોઈ રકમ અલગિી પૂરી પાડવામાં આવેલ નિી.
કે ટલી રકમની ફાળવણી કરે લ છે ?
(૨) તે પૈકી કે ટલી રકમના તયા વાહન શહે ર અને સ્જલ્લા
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
પોલીસે ખરીધ્યા ?
---------

૧૯૦
બનાસિાાંઠા અને િછછ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુસર અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૧૭ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) બનાસકાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર અપાતા પાણીના દર પેટે
પાણી સ્સંચાઈ સ્વભાગ દ્વારા આપવામાં આવતુ ના હોઈ, પ્રશ્ર્ન
બનાસકાંઠા અને કચ્છ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
ઉપસ્થિત િતો નિી.
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
---------

૧૯૧
જુ નાગિ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પુર સાંરક્ષણ કદિાલના િામો
* ૨૫૦૯૫ શ્રી સુરેશભાઈ પટે લ (મણીનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વજલ્લો
માંજૂર થયેલ િામો
જુ નાગઢ અને ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં પુર સંરક્ષણ રદવાલના
જુ
ન
ાગઢ
૧૬
કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
ગીર સોમનાિ

(૨) કે ટલા પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) હાલ કોઇ કામ પૂણષ િયેલ નિી.
(૩) આ કામો હાિ ધરવા પાછળ કે ટલો ખચષ કરવામાં
(૩) હાલ કોઇ ખચષ િયેલ નિી.
આવ્યો?
---------

૧૯૨
અમદાિાદ વજલ્લામાાં માઈક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૦૬૧ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટે લ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૩૨૩૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં MSME (માઈક્રો થમોલ મીડીયમ
એન્ટરપ્રાઈઝસ) એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ.૮૬,૫૯,૦૭,૫૯૬.૦૯
---------

૨
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૧૯૩
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગુન્િાકિત િૃ ત્યો
* ૨૫૬૧૪ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડ ી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧)
ખુન
લુાંટ
ધાડ 
બળાત્િાર
ચોરી
વર્ષમાં બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં ખુન, લુંટ, ધાડ, બળાત્કાર અને
૩૧
૫૯
૧૭
૮૨
૩૪૯
ચોરીના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
(૨) તે અન્વયે કે ટલા આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં
(૨) ૫૮૭
આવી, અને
(૩) આ ગુનાખોરી રોકવા સરકારે આરોપીઓ સામે શાં
(૩) ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓ સ્વરુિ કાયદેસરની
પગલાં લીધા?
કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .
---------

૧૯૪
ગાાંધીનગર અને મિે સાણા વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નક્ટ દાખલ
* ૨૫૬૪૧ શ્રી સુરેશિુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં
(૨) શૂન્ય
ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ
નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૧૯૫
ભાિનગર વજલ્લામાાં માઈક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૭૪ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૩૬૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ ભાવનગર સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં MSME (માઈક્રો થમોલ મીડીયમ
એન્ટરપ્રાઈઝસ) એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ.૧૩,૩૫,૭૨,૯૪૭.૭૮
---------

૧૯૬
માવળયા (િા) તાલુિામાાં વસાંચાઈનુાં પાણી
* ૨૫૬૯૫ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂ નાગઢ
(૧) હા, જી
સ્જલ્લાના માળીય (હા) તાલુકામાં આવેલ ગડુ સ્વયર પર આવેલ
તિા આંબાકુ ઈ ડે મ પર આવેલ સ્સંચાઈ સ્વભાગની કે નાલો દ્વારા
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ખેડૂતોને અપાતું પાણી કે નાલના કમાન્ડ એરરયાના છે લ્લા
સ્વથતાર સુધી પહોંચતું નિી તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કમાન્ડ એરરયાના છે લ્લા સ્વથતાર સુધી
પાણી પહોંચે તે માટે શું કાયષવાહી કરી?

(૨) ગડુ સ્વયરની કે નાલો તિા આંબાકુ ઈ નાની સ્સંચાઈ
યોજનાની કે નાલ મરામત માટે સવેની કામગીરી ટૂં ક સમયમાં
હાિ ધરી, સૈધ્ધાંસ્તક મંજૂરી મળ્યેિી મરામતની કામગીરી હાિ
ધરવામાં આવશે.

---------

૧૯૭
છોટાઉદેપુર અને િડ ોદરા શિે ર/વજલ્લામાાં બાળિો અને મકિલાઓ ગુમ થિાના બનાિો
* ૨૭૦૬૮ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જેતપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) અને (૨) પત્રક મુજબ
વર્ષવાર છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહે ર/સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
બાળકો અને મરહલાઓ ગુમ િવાના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા બાળકો
અને મરહલાઓ પરત મળ્યા/આવ્યા અને કે ટલાની ભાળ
મેળવવાની બાકી છે , અને
(૩) ગુમ બાળકો અને મરહલાઓને શોધવા ઉતત
સ્થિસ્તએ શી કાયષવાહી કરવામાં આવી?

(૩) ૧૦ વર્ષ સુધીના બાળકો ગુમ િવાના સ્કથસામાં
સામાન્ય રીતે પરીક્ષામાં અસફળ િવાિી, વડીલોના ઠપકાિી કે
માતાના ભાગી જવામાં સાિે હોય તેવું જણાયેલ છે . જ્યારે ,
બાકીના મોટાભાગના સ્કથસાઓમાં પ્રેમ પ્રકરણના કારણે નાસી
ગયા હોવાનું જણાયેલ છે .
સ્વશેર્માં, સ્જલ્લાના પોલીસ થટે શનના અસ્ધકારીઓની
ટીમ બનાવી, બાળ સુરક્ષા એકમ અને સ્જલ્લાના
એન.જી.ઓ.ની. સાિે મળી અવારનવાર ડર ાઈવનું આયોજન
કરી, લાંબા સમયિી લાપતા બાળકો અને મરહલાઓને
શોધવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે . લાપતા િયેલ બાળકો
અને મરહલાઓની એન્ટર ી રાષ્ટ્ર કક્ષાની પોટષ લ પર કરવામાં
આવેલ છે તેમજ લાપતા િયેલ બાળકો અને મરહલાઓના
ફોટા, વણષનની મીડીયામાં જાહે રાત આપવામાં આવે છે .
પત્રિ

(૧) ૦ થી ૧૦ િર્ચ સુધીના બાળિો
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯

શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
મથિ)/ વજલ્લા
(મુખ્ય મથિ
વસિાય)

ગુમ

પરત

ભાળ
મેળિિાની
બાિી

ગુમ

પરત

ભાળ
મેળિિાની
બાિી

છોટાઉદેપુર શહે ર

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો

૦૧

૦૧

૦૦

૦૩

૦૩

૦૦

વડોદરા શહે ર

૦૮

૦૭

૦૧

૦૩

૦૩

૦૦

વડોદરા ગ્રામ્ય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૩

૦૨

૦૧
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શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
મથિ)/ વજલ્લા
(મુખ્ય મથિ
વસિાય)
છોટાઉદેપુર શહે ર
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ગ્રામ્ય

શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
મથિ)/ વજલ્લા
(મુખ્ય મથિ
વસિાય)
છોટાઉદેપુર શહે ર
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ગ્રામ્ય

શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
મથિ)/ વજલ્લા
(મુખ્ય મથિ
વસિાય)
છોટાઉદેપુર શહે ર
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ગ્રામ્ય

(૨) ૧૦ િર્ચ થી ૧૪ િર્ચ સુધીના બાળિો
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
ભાળ
ભાળ મેળિિાની
ગુમ
પરત
ગુમ
પરત
મેળિિાની
બાિી
બાિી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૦૫
૦૫
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
૧૬
૧૫
૦૧
૨૩
૨૦
૦૩
૦૫
૦૫
૦૦
૦૭
૦૬
૦૧
(૩) ૧૪ િર્ચ થી ૧૮ િર્ચ સુધીના બાળિો
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
ભાળ
ભાળ
ગુમ
પરત
મેળિિાની
ગુમ
પરત
મેળિિાની
બાિી
બાિી
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦
૦૧
૨૨
૧૫
૦૭
૨૬
૨૦
૦૬
૧૦૦
૯૪
૦૬
૧૦૩
૮૯
૧૪
૪૭
૪૪
૦૩
૫૧
૩૬
૧૫
(૪) મકિલાઓ
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
ભાળ
ભાળ
ગુમ
પરત
મેળિિાની
ગુમ
પરત
મેળિિાની
બાિી
બાિી
૦૦
૨૦
૪૫૧
૬૮

૦૦
૧૬
૩૯૯
૬૧

૦૦
૦૪
૫૨
૦૭

૦૨
૧૧
૩૭૫
૪૭

૦૦
૦૬
૩૦૯
૨૮

---------

૧૯૮
મિીસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૪૧ શ્રી અીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧ મુજબ
વર્ષવાર મહીસાગર અને પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને
સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨) પત્રક-૨ મુજબ
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

૦૨
૦૫
૬૬
૧૯
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(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને

(૩)
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
મહીસાગર
૩૪
પંચમહાલ
૫૮
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

ધરપિડ  બાિી
૦૦
૦૦

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા?
પત્રિ-૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
સામુકિિ બળાત્િારના
બળાત્િાર
પ્રયાસ
પ્રયાસ
મહીસાગર
૨૧
૦૦
૦૦
૦૦
પંચમહાલ
૨૯
૦૪
૦૦
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
સામુકિિ બળાત્િારના
બળાત્િાર
પ્રયાસ
પ્રયાસ
મહીસાગર
૧૫
૦૦
૦૦
૦૦
પંચમહાલ
૧૬
૦૦
૦૦
૦૦
પત્રિ-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
મહીસાગર
૦૦
૨૦
પંચમહાલ
૦૨
૧૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
મહીસાગર
૦૦
૧૫
પંચમહાલ
૦૦
૧૧
---------

૧૯૯

સુરત વજલ્લામાાં સીનની સ્ટે શનો
* ૨૫૦૮૫ શ્રી મુિેશભાઈ પટે લ (ઓલપાડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મતલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સીએનજી થટે શનો ઉભા કરવાની કામગીરી તયા તબક્કે છે , અને
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર) માં કુ લ ૬૫ સીએનજી થટે શનો
કાયષરત કરવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
દ્વારા તયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો દ્વારા સુરત,
પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરે જ, ચોયાષસી
તિા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે .
---------

૨૦૦

ખેડ ા વજલ્લામાાં સેિા-સેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૫ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખેડા સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન ગ્રામ્ય
(૧) ૬૧
સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો યોજવામાં
આવેલ છે ,
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(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨)
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩)
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪)
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં આવ્યો,
(૫)
---------

૧૦
૫૭
૮૭,૧૮૪
૮૭,૧૮૪

૨૦૧

અમદાિાદ અને પાટણ વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૪૭ શ્રી કિાં મતવસાંિ પટે લ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી અમદાવાદ અને પાટણ સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી અમદાવાદ સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૩૪૫૭ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭૧૯૨૯.૦૫ કરોડનું મૂડીરોકાણ
તિા પાટણ સ્જલ્લામાં ૧૩૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૬૦૫.૬૨
કરોડનું મૂડી રોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી અમદાવાદ
સ્જલ્લામાં ૩૩૯૩ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૩૭૧.૮૩ કરોડનું મૂડી
રોકાણ તિા પાટણ સ્જલ્લામાં ૮૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૬૫.૦૫
કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી
પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં અમદાવાદ સ્જલ્લામાં ૨૫૩૯
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૯૧૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા પાટણ સ્જલ્લામાં ૧૦૮ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ
છે અને ૨૨ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં અમદાવાદ સ્જલ્લામાં ૧૫૭૫ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૧૮૧૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા
પાટણ સ્જલ્લામાં ૮૧ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૮
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
---------

૨૦૨

િછછ અને અમરે લી વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૦૩ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાણ ખસ્નજની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
રોયલ્ટીની આવકમાંિી કચ્છ અને અમરે લી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
કચ્છ અને અમરે લી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી રકમની
ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
સમયગાળો
િછછમાાં ફાળિિામાાં
અમરે લીમાાં
ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯
િુ લ

આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૨૧૮૫.૧૦

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
શૂન્ય

૪૪૯૫.૧૨

૧૭૫૮.૭૫

૬૬૮૦.૨૨

૧૭૫૮.૭૫
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર તયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો ?

(૨) કચ્છ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
પત્રિ

ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગેની
વિગતો
સેિટર

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
સ્શક્ષણ
કૌશલ્ય સ્વકાસ

િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં સ્વઝ્યુલાઈઝેશન લસ્નુંગ ચાટષ
૨૩૦.૦૦
ક્ષમતા વધષન અને આજીસ્વકા કાયષક્રમ તિા કમ્પ્યુટર
૧૯૦.૫૭
હાડષ વેર, ફોટોગ્રાફી-સ્વડીયોગ્રાફી વગેરેની તાલીમ
મરહલા અને બાળ સાધનોની ખરીદી
૭૪૦.૦૦
કલ્યાણ
થવચ્છતા
ગટર વ્યવથિા
૪૬.૬૪
િુ લ
૧૨૦૭.૨૧
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
પીવાનુંપાણી
પાણીની પાઈપલાઈન, ઓવરહે ડ વોટર થટોરે જ
૫.૯૯
સીથટમ
સ્શક્ષણ
કોલેજને થટાફ અને વહીવટી ખચષ માટે ની નાણાંકીય
૫૩.૨૯
સહાય
આરોગ્ય
સાધનોની ખરીદી
૨૪.૨૨
ભૌસ્તક
રોડનું બાંધકામ
૧૬.૯૯
આંતરમાળખાકીય
સુસ્વધાઓ
કૌશલ્ય સ્વકાસ
ક્ષમતા વધષન અને આજીસ્વકા કાયષક્રમ
૯૦.૦૦
િુ લ
૧૯૦.૪૯
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૧૩૯૭.૭૦

અમરે લી વજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વસ્થવતન છે લ્લા બે િર્ચમાાં િર્ચિાર ક્યા િે તુસર િે ટલી રિમ ખચચ િરિામાાં આિેલ છે તેની
વિગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
િર્ચ
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
સેિટર
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
પાણીના કામો
સ્શક્ષણનાં કામો

ખચચ અાંગેની વિગતો
િામનો પ્રિાર

પાણીની પાઈપલાઈન, બોર સબપંપ, ટાંકો, કૂ વો
રડઝીટલ કલાસ રૂમ, ઈ-લસ્નુંગ સેટઅપ,
સીરાસ્મક એમ્બોઝ ચાટષ , રમત-ગમત તિા અંગ
કસરતના સાધનો
થવચ્છતાનાં કામો ભૂગભષ ગટર
કૌશલ્ય સ્વકાસના લેંગ્વેઝ લેબ
કામો
મરહલા અને બાળ મોડષ ન આંગણવાડી, બાળ રક્રડાંગણ
સ્વકાસના કામો
ઉજાષ સ્વકાસના સોલાર રૂફટોપ, થટર ીટ લાઈટ
કામો
ભૌસ્તક
બ્લોક રોડ, સી.સી.રોડ, કોઝ-વે, કમ્પાઉન્ડ
આંતરમાળખાકીય વોલ
સુસ્વધાઓ
િુ લ

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૭૧.૨૭
૧૧૧૨.૧૧

૫૮.૩૪
૩૩.૦૦
૩૧૦.૫૨
૬૨.૭૫
૪૭૬.૦૮

૨૧૨૪.૦૭

93
ક્રમ
િર્ચ
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
પાણીનાં કામો
સ્શક્ષણના કામો

ખચચ અાંગેની વિગતો
િામનો પ્રિાર

પાણીની પાઈપલાઈન, બોર સબપંપ, ટાંકો, કૂ વો
રડઝીટલ કલાસ રૂમ, ઈ-લસ્નુંગ સેટઅપ,
સીરાસ્મક એમ્બોઝ ચાટષ , રમત-ગમત તિા અંગ
કસરતના સાધનો
થવચ્છતાનાં કામો ભૂગભષ ગટર
ઉજાષ સ્વકાસના સોલાર રૂફટોપ, થટર ીટ લાઈટ
કામો
ભૌસ્તક
બ્લોક રોડ, સી.સી.રોડ, કોઝ-વે, કમ્પાઉન્ડ
આંતરમાળખાકીય વોલ
સુસ્વધાઓ
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
---------

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૩૭.૭૪
૧૭.૭૮

૧૨.૫૦
૫.૦૦
૧૬૪.૮૮

૨૩૭.૯૦
૨૩૬૧.૯૭

૨૦૩
ગીર-સોમનાથ અને અમરે લી વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નિટ
* ૨૫૬૯૯ શ્રી વિમલભાઈ ચુડ ાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૧-૧૨-૨૦૧૯ િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એકટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં ગીરસોમનાિ અને અમરે લી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ
નોંધાયા,

(૨) શૂન્ય.

(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવામાં આવી, અને

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
બાકી છે ?

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૨૦૪
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૬૦ શ્રી સી.િે .રાઉલી (ગોધરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં પંચમહાલ સ્જલ્લામાં
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?

(૨) રૂ. ૪૫૧.૫૯ લાખ

---------
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૨૦૫
તાપી અને ડ ાાંગ વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૬૭ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી તાપી અને ડાંગ સ્જલ્લામાં કે ટલા
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી તાપી સ્જલ્લામાં ૨૪
ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૬૦.૮૮ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા ડાંગ
સ્જલ્લામાં ૮ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૮ કરોડનું મૂડી રોકાણ િયેલ
છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી તાપી
સ્જલ્લામાં ૧૭ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭.૯૪ કરોડનું મૂડી રોકાણ
િયેલ છે . તિા ડાંગ સ્જલ્લામાં ૮ પ્રોજેત્સ હાલમાં પ્રાિસ્મક
તબક્કામાં છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં તાપી સ્જલ્લામાં ૯ પ્રોજેત્સ
કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
તિા ડાંગ સ્જલ્લામાં ૧ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૭
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં તાપી સ્જલ્લામાં ૧૧ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે
અને ૬ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા ડાંગ સ્જલ્લામાં ૮
પ્રોજેત્સ હાલમાં પ્રાિસ્મક તબક્કામાં છે .
સામાન્ય રીતે નાના પ્રોજેકટસને કસ્મશન્ડ િવામાં ૧
િી ૨ વર્ષનો સમય લાગતો હોય છે . જ્યારે મોટા પ્રોજેક્સને
કસ્મશન્ડ િવામાં ૨ િી ૫ વર્ષ જેટલો સમય લાગતો હોય છે .
---------

૨૦૬
રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૭૧ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી રાજકોટ અને મોરબી સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી રાજકોટ સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૧૫૩૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૬૨૧૧.૩૯ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
મોરબી સ્જલ્લામાં ૪૪૩ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૯૬૩.૩૯ કરોડનું
મૂડી રોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી રાજકોટ
સ્જલ્લામાં ૮૧૨ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૯૬૭.૬૨ કરોડનું મૂડી
રોકાણ તિા મોરબી સ્જલ્લામાં ૪૩૫ પ્રોજેત્સ ધ્વારા
રૂ.૨૯૫૩.૬૮ કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ
સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
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(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?

(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં રાજકોટ સ્જલ્લામાં ૧૪૫૮
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૭૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા મોરબી સ્જલ્લામાં ૪૩૨ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ
છે અને ૧૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં રાજકોટ સ્જલ્લામાં ૨૧૩ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ
છે અને ૫૯૯ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા મોરબી
સ્જલ્લામાં ૩૭૨ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૬૩ પ્રોજેત્સ
અમલીકરણ હે ઠળ છે .

---------

૨૦૭
અમૃત યોજના િે ઠળ િડ ોદરા શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૯ શ્રીમતી મનીર્ાબેન િિીલ (વડોદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
વડોદરા શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ
વડોદરા શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
(રૂ.િરોડ માાં)
િર્ચ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િુ લ
ફાળવેલ રકમ
૩૯.૧૦
૭૬.૮૪
૧૧૫.૯૪
(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
અને

(૨) વડોદરા શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ અલગ
થટે ટ એન્યુલ એકશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના કામો મંજૂર
કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
૨૦૧૫-૧૬
૨૦૧૬-૧૭
૨૦૧૭-૨૦
કુ લ પ્રોજેકટની સંખ્યા

(૩) આ કામો ઉકત સ્થિસ્તએ તયા તબક્કે છે ?

પ્રોજિે ટની સાંખ્યા
૨
૮
૯
૧૯

(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૧૯ કામોમાંિી ૧૦ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૯ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૨૦૮
રાજ્યમાાં નસીબી દ્વારા અવધિારી/િમચચારી તેમજ િચેટીયા વિરૂધ્ધ ગુનાઓ
* ૨૫૦૪૫ શ્રી નરે શભાઈ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં છે લ્લાં એક
(૧) ૨૫૫
વર્ષમાં એસીબી દ્વારા વગષ-૧,૨,૩ અને ૪ ના અસ્ધકારી/
કમષચારી તેમજ વચેટીયા સ્વરૂધ્ધ કે ટલા ગુનાઓ નોંધવામાં
આવ્યા ?
---------
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૨૦૯
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૩૫ શ્રી જશુભાઈ પટે લ (બાયડ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન તયા પ્રકારની
રહંમતનગર સ્જલ્લા જેલ
૦૭-૧૨-૨૦૧૮
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
સ્જલ્લોઃસાબરકાંઠા
૧૮-૧૦-૨૦૧૯
અરવલ્લી સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ
આવેલ નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપથિસ્ત િતો નિી.
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઈન્થપેકટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૬-૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી સૂચના
આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૧૦
ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રમાાં સ્થપાતા નિા યુવનટોને પાિર સબસીડ ી
* ૨૫૦૬૪ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય ટે ક્ષટાઈલ
(૧) હા. જી, તા.૧૦-૦૧-૨૦૧૯ના ઠરાવિી જાહે ર
ક્ષેત્રમાં થિપાતા નવા યુસ્નટોને પાવર સબસીડી આપવાની કોઈ
કરવામાં આવેલ નવી ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી હે ઠળ પાવર ટે રીફ
યોજના અમલમાં છે ,
સહાય આપવામાં આવે છે .
(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લાં બે
(૨) કોઈ એકમને મંજૂરી આપવામાં આવેલ નિી.
વર્ષમાં રાજકોટ સ્જલ્લામાં કે ટલાં એકમોની અરજી મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૩) કે ટલા એકમોને પાવર ટે રીફ સબસીડીની કે ટલી
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સહાય ચૂકવવામાં આવી?
---------

૨૧૧
અમૃત યોજના િે ઠળ અમદાિાદ શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૩ શ્રી જગદીશ વિશ્વિમાચ (સ્નકોલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
અમદાવાદ શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ
અમદાવાદ શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(રૂા. િરોડ માાં)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િર્ચ
િુ લ
૯.૪૪
૧૪૪.૪૪
ફાળિેલ રિમ
૧૫૩.૮૮
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(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
અને

(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?

(૨) અમદાવાદ શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ
અલગ થટે ટ એન્યુઅલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૦૧૫-૧૬
૨
૨૦૧૬-૧૭
૫
૨૦૧૭-૨૦
૨૦
િુ લ પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૭
(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૨૭ કામોમાંિી ૧૩ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૧૩ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે , અને ૧ કામ હાલમાં
ટે ન્ડર મંજૂરીની પ્રરક્રયા હે ઠળ છે .
---------

૨૧૨
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૭૦ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
તાપી અને સુરત સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન તયા
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
પ્રકારની ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
લાજપોર મધ્યથિ જેલ
૨૯-૧૨-૧૯
સ્જલ્લોઃ સુરત
૦૪-૦૫-૧૯
૨૩-૧૦-૧૯
તાપી સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ
આવેલ નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઇ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઇ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૧૩
રાજિોટ અને અમરે લી વજલ્લામાાં નિા તળાિો
* ૨૫૧૦૨ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડ ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
રાજકોટ અને અમરે લી સ્જલ્લામાં કે ટલા નવા તળાવો બનાવવામાં
રાજકોટ સ્જલ્લામાં એક પણ નવું તળાવ બનાવવામાં આવેલ
આવ્યા,
નિી અને અમરે લી સ્જલ્લામાં એક તળાવ બનાવવામાં આવેલ
છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવા તળાવો બનાવવા પાછળ
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવું તળાવ બનાવવા પાછળ
કે ટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે , અને
રૂ.૧૩.૧૦ લાખનો ખચષ કરવામાં આવેલ છે , અને
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(૩) આ નવા તળાવો બનાવવાિી કે ટલી સ્સંચાઈ
ઉપલબ્ધ િયેલ છે ?

(૩) આ નવું તળાવ બનાવવાિી અમરે લી સ્જલ્લામાં
અંદાજે ૨૦.૦૦ હે તટર સ્વથતારમાં નવી સ્સંચાઈ સુસ્વધા
ઉપલબ્ધ િયેલ છે .
---------

૨૧૪
ગુજરાત ઔદ્યોવગિ વિિાસ વનગમ દ્વારા ભરતી
* ૨૫૭૧૧ શ્રી વિરીભાઇ ઠુ મ્મર (લાઠી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) સ્નગમ દ્વારા સરકારશ્રીની મંજૂરી વગર કોઇપણ મંજૂર
સરકારની મંજૂરી વગર ગુજરાત ઔદ્યોસ્ગક સ્વકાસ સ્નગમ દ્વારા
સંવગષમાં કોઇપણ પ્રકારની ભરતી કરવામાં આવેલ નિી.
ભરતી કરવામાં આવેલ છે તે ફરીયાદિી સરકાર વાકે ફ છે ,
(૨) જો હા, તો તે અન્વયે કે ટલી ભરતી કયા સંવગષની
કરવામાં આવેલ છે , અને

(૨) અને (૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) તે અન્વયે કોની સામે શા પગલાં લીધાં?
---------

૨૧૫
િછછ વજલ્લામા તળાિો ઉડ ાાં િરિા બાબત
* ૨૫૧૦૫ ડ ૉ. આશાબેન પટે લ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) કુ લ ૬૫૪ તળાવો
કચ્છ સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો તાલુકાવાર ઉડાં કરવામાં આવ્યા,
(તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)
(૨) ઉડાં કરવામાં આવેલ તળાવો માટે તાલુકાવાર
કે ટલો ખચષ િયો, અને

(૨) કુ લ ખચષ ૩૩૨.૭૮૩ લાખ

(૩) આ કામોને લીધે કે ટલી વધારાની જળસંગ્રહ શસ્તત
ઉભી િઇ?

(૩) કુ લ ૪.૪૧૫૨ મી.ઘન.મી. જળસંગ્રહ શસ્તત
(તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)

(તાલુકાવાર પત્રક સામેલ છે .)

પત્રિ
તા.૦૧-૦૧-૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૧૮
દરમ્યાન
સાંગ્રિ
ઉંડ ા િરિામાાં
ક્રમ તાલુિો
શવક્તમાાં
આિેલા
થયેલ ખચચ
થયેલ
તળાિોની
(રૂ.લાખમાાં)
િધારો
સાંખ્યા
(મી.ઘ.મી.)
૧
૨
૩
૪
૫
૧
ભુજ
૭૯
૦.૨૨૨૫
૫.૦૩
૨ અંજાર
૩૭
૦.૦૭૪૦
૦.૦૦
૩
મુન્રા
૩૭
૦.૦૬૬૬
૦.૦૦
૪ માંડવી
૪૯
૦.૧૪૦૪
૧૪.૧૦
૫ અબડાસા
૪૨
૦.૦૬૧૪
૧.૦૫
૬ નખત્રાણા
૭૭
૦.૩૦૦૦
૬૩.૯૮
૭ લખપત
૩૫
૦.૧૪૨૦
૪૧.૦૮
૮ ભચાઉ
૩૮
૦.૧૦૪૩
૫.૧૯
૯
રાપર
૬૩
૦.૧૪૮૫
૮.૮૩
િુ લ
૪૫૭
૧.૨૫૯૭
૧૩૯.૨૬

તા.૦૧-૦૧-૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૧૯
દરમ્યાન
ઉંડ ા િરિામાાં
આિેલ
તળાિોની
સાંખ્યા
૬
૫૬
૧૯
૮
૧૦
૨૧
૨૪
૨૨
૧૨
૨૫
૧૯૭

સાંગ્રિ
શવક્તમાાં
થયેલ ખચચ
થયેલ િધારો (રૂ.લાખમાાં)
(મી.ઘ.મી.)
૭
૦.૩૯૫૨
૦.૦૭૫૭
૦.૦૨૬૮
૦.૦૨૯૧
૦.૦૭૦૭
૧.૨૩૪૦
૦.૯૦૯૯
૦.૧૩૨૦
૦.૨૮૨૧
૩.૧૫૫૫

---------

૮
૬૭.૧૪
૦.૦૦
૦.૦૦
૨.૬૯
૧૨.૦૫
૨૨.૨૧
૩૩.૬૮
૩૫.૨૧
૨૦.૫૪
૧૯૩.૫૨

િુ લ
ઉંડ ા િરિામાાં
આિેલા
તળાિોની
સાંખ્યા
૯
૧૩૫
૫૬
૪૫
૫૯
૬૩
૧૦૧
૫૭
૫૦
૮૮
૬૫૪

સાંગ્રિ
શવક્તમાાં
થયેલ ખચચ
થયેલ િધારો (રૂ.લાખમાાં)
(મી.ઘ.મી.)
૧૦
૦.૬૧૭૭
૦.૧૪૯૭
૦.૦૯૩૪
૦.૧૬૯૫
૦.૧૩૨૧
૧.૫૩૪૦
૧.૦૫૧૯
૦.૨૩૬૩
૦.૪૩૦૬
૪.૪૧૫૨

૧૧
૭૨.૧૭૩
૦.૦૦૦
૦.૦૦૦
૧૬.૭૯૦
૧૩.૧૦૦
૮૬.૧૯૦
૭૪.૭૬૦
૪૦.૪૦૦
૨૯.૩૭૦
૩૩૨.૭૮૩
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૨૧૬
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૭૨ શ્રી ધનીભાઈ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૪ (ચાર)
સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
અંતગષત કે ટલાં થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ. ૩૨,૧૪૩.૫૪ લાખ
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૯૧,૭૪૮
િયેલ છે ?
---------

૨૧૭
અરિલ્લી વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૪૯૯૯ શ્રી ગજન્ે રવસાંિ પરમાર (પ્રાંસ્તજ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) કુ લ-૩૩ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦માં અરવલ્લી સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૭૧૯.૯૮ લાખ
---------

૨૧૮
ખેડ ા વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૬ શ્રી િે સરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખેડા સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન ગ્રામ્ય
(૧) ૬૧
સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો યોજવામાં
આવેલ છે ,
(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૧૦
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪) ૮૭,૧૮૪
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં આવ્યો,
(૫) ૮૭,૧૮૪
---------

૨૧૯
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૨ શ્રીમતી માલતી મિે શ્વરી (ગાંધીધામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૯૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
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(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨)
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩)
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪)
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં આવ્યો,
(૫)
---------

૧૪
૫૭
૯૦,૧૩૮
૯૦,૧૩૮

૨૨૦
ભરૂચ અને મિીસાગર વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૬૨ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જબ
ં ુસર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ.ભરૂચઃ- રૂ.૭૦૨૩.૮૩ લાખ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. પંચમહાલમાંઃ- રૂ.૧૯૦૧.૫૬ કરોડ
ભરૂચ અને મહીસાગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
છે .
વજલ્લો
ઔદ્યોવગિ નિમનુાં
િરે લ િાયચિાિી
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
ભરૂચ

નામ
શ્રી ખેડૂત સહકારી
ઉદ્યોગ, પંડવાઇ
જી.એન.વી.એફ.સી.,
ભરૂચ
જી.આઇ.ડી.સી.,
અંકલેશ્ર્વર
જી.આઇ.ડી.સી.,
પાનોલી
ઓ.એન.જી.સી.,
ઝનોર

જી.આઇ.ડી.સી., રુંઢ
મહીસાગર કડાણા હાઇડર ો
ઇલેતટર ીક પ્રોજેતટ

નોટીસ આપેલ છે .
નોટીસ આપેલ છે .
નોટીસ આપેલ છે .
નોટીસ આપેલ છે .
પીવાના પાણીના દર અંગે
મતભેદ હોઈ કંપની દ્વારા
નામ. હાઈકોટષ માં કે સ દાખલ
કરે લ છે . જે આખરી
સુનાવણી હે ઠળ છે .
નોટીસ આપેલ છે .
રકમની ભરપાઇ ન િતાં દર
માસે દંડનીય વ્યાજ સરહતનું
બીલ પાઠવવામાં આવેલ છે .

---------

૨૨૧
અમરે લી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૦૮ શ્રી જ.ે િી.િાિડ ીયા (ધારી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષવાર અમરે લી અને ભાવનગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
વજલ્લા
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામુહીક
બળાત્િાર
પ્રયાસ
બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
અમરે લી
૪૯
૦
૧
ભાવનગર
૩૨
૩
૦
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
બળાત્િાર
પ્રયાસ
અમરે લી
૨૭
૫
૦
ભાવનગર
૪૦
૨
૦
(સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો એકપણ બનાવ નોંધાયેલ
નિી.)
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨)
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
છે ,
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
અમરે લી
૧
૩૮
ભાવનગર
૦
૧૩
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
અમરે લી
૦
૧૭
ભાવનગર
૧
૨૮
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩)
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  બાિી
અમરે લી
૧૨૯
૧૪
ભાવનગર
૧૧૯
૦૮
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
આવ્યા?
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
૭૦ મુજબનું વોરંટ મેળવીને સ્જલ્લાના તમામ પોલીસ થટે શનને
સુચના આપવામાં આવેલ છે .
--------વજલ્લા

૨૨૨
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૬૪ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી સુરત અને તાપી સ્જલ્લામાં કે ટલા
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી સુરત સ્જલ્લામાં
ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૨૧૪૩ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૮૩૬૨.૧૭ કરોડનું મૂડીરોકાણ
તિા તાપી સ્જલ્લામાં ૨૪ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૬૦.૮૮ કરોડનું
મૂડી રોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી સુરત સ્જલ્લામાં ૧૩૦૦
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૯૯૭.૨૭ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા તાપી
સ્જલ્લામાં ૧૭ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭.૯૪ કરોડનું મૂડી રોકાણ
િયેલ છે . મૂડીરોકાણએ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં સુરત સ્જલ્લામાં ૧૯૬૫
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૭૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા તાપી સ્જલ્લામાં ૯ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે
અને ૧૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
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વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
સુરત સ્જલ્લામાં ૭૫૭ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૫૪૩
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા તાપી સ્જલ્લામાં ૧૧
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૬ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે
---------

૨૨૩
અમરે લી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં પુર સાંરક્ષણ કદિાલના િામો
* ૨૫૦૮૪ શ્રી પ્રવિણભાઇ ધોઘારી (કરંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વજલ્લો
માંજૂર થયેલ િામો
અમરે લી અને ભાવનગર સ્જલ્લામાં પુર સંરક્ષણ રદવાલના કે ટલા
અમરે લી
૨
કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
ભાવનગર

૧૦

(૨) કે ટલા પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) હાલ કોઇ કામ પૂણષ િયેલ નિી.
(૩) આ કામો હાિ ધરવા પાછળ કે ટલો ખચષ કરવામાં
(૩) હાલ કોઇ ખચષ િયેલ નિી.
આવ્યો?
---------

૨૨૪
જામનગર વજલ્લામાાં સેિા-સેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૮ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) જામનગર સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૩૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં આવ્યા,
(૨) ૬
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪) ૩૧,૦૮૭
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
(૫) ૩૧,૦૮૭
આવ્યો?
---------

૨૨૫
પાટણ અને િછછ વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઇઝડ  ક્રાઇમ નક્ટ
* ૨૫૬૨૦ શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (રાધનપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં પાટણ
(૨) શૂન્ય
અને કચ્છ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

103

૨૨૬
રાજ્યમાાં નસીબી દ્વારા અવધિારી/િમચચારી તેમજ િચેટીયા વિરૂધ્ધ ગુનાઓ
* ૨૫૫૯૬ શ્રી મધુભાઇ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરડયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં છે લ્લાં એક
૨૫૫
વર્ષમાં એસીબી દ્વારા વગષ-૧,૨,૩ અને ૪ ના અસ્ધકારી/
કમષચારી તેમજ વચેટીયા સ્વરૂધ્ધ કે ટલા ગુનાઓ નોંધવામાં
આવ્યા ?
---------

૨૨૭
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઇઝડ  ક્રાઇમ નક્ટ
* ૨૫૬૬૨ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટે લ (લીંબડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં
(૨) શૂન્ય
સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ
નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૨૨૮
ખેડ ા અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૩૫ શ્રી િાન્તીભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ. ખેડા- રૂ.૧૧૦.૧૮ કરોડ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે ખેડા
સ્જ. ગાંધીનગર- રૂ. ૬૫૭.૭૨ લાખ
અને ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની વસુલાત
બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨)
વજલ્લો
ઔદ્યોવગિ નિમનુાં
િરે લ િાયચિાિી
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
નામ
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
ખેડા

ગાંધીનગર

---------

ગુજરાત થટે ટ
ઇલેતટર ીસીટી
કોપોરે શન સ્લ.
વણાકબોરી
મનોર ઇન્વેથટમેન્ટ,
સેવાસ્લયા
િમષલ પાવર થટે શન,
ગાંધીનગર

સ્જલ્લા સ્વકાસ
અસ્ધકારીશ્રી, ખેડાને
બાકી લેણાની વસૂલાત
રે વન્યુ રાહે કરવા પત્ર
લખેલ છે .
બોજો દાખલ કરવામાં
આવેલ છે .
નોટીસ આપેલ છે .
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૨૨૯
સુરત વજલ્લામાાં પાઇપલાઇન મારફતે રાાંધણગેસ
* ૨૫૦૭૬ શ્રી અરવિાંદભાઇ રાણા (સુરત પૂવષ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ પહોંચાડવાની કામગીરી કયા
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતારમાં) ૫,૬૨,૦૦૦ િી વધુ ઘરોમાં
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરે લું ગેસ કનેતશન આપવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં ગેસ પાઈપલાઈન
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લામાં ગેસ પાઈપલાઈન દ્વારા સુરત,
પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરે જ, ચોયાષસી,
તિા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે .
---------

૨૩૦
સાબરિાાંઠા અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૨૯ શ્રી અવશ્વનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
તયારે કરવામાં આવ્યું, અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
રહંમતનગર સ્જલ્લા જેલ
૦૭-૧૨-૨૦૧૮
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
સ્જલ્લોઃ સાબરકાંઠા
૧૮-૧૦-૨૦૧૯
પાલનપુર સ્જલ્લા જેલ
૦૯-૧૨-૨૦૧૮
સ્જલ્લોઃ બનાસકાંઠા
૧૦-૦૪-૨૦૧૯
૧૨-૧૦-૨૦૧૯
૦૪-૧૧-૨૦૧૯
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૩૧
અમૃત યોજના િે ઠળ સુરત શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૭ શ્રી વિિેિભાઈ પટે લ (ઉધના) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
સુરત શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ ફાળવવામાં
સુરત શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
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(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
અને

(રૂ. િરોડ માાં)
િર્ચ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િુ લ
૭૨.૬૨ ૨૬૪.૫૨
ફાળિેલ રિમ
૩૩૭.૧૪
(૨) સુરત શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ અલગ
થટે ટ એન્યુઅલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના કામો
મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
૨૦૧૫-૧૬
૨૦૧૬-૧૭
૨૦૧૭-૨૦
િુ લ પ્રોજેક્ટની સાંખ્યા

(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?

પ્રોજેક્ટની સાંખ્યા
૭
૨૭
૧૬
૫૦

(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૫૦ કામોમાંિી ૪૦ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૧૦ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૨૩૨
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૧૯ શ્રી જગદીશભાઈ પટે લ (અમરાઈવાડી) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં
(૧) કુ લ-૦૨ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે કુ લ કે ટલા
ધરવામાં આવ્યું.
સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૩૮૮.૯૯ લાખ
---------

૨૩૩
સુરત વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ
* ૨૫૦૭૮ શ્રી િી.ડ ી.ઝાલાિાડ ીયા (કામરે જ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ પહોંચાડવાની કામગીરી કયા
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતારમાં) ૫,૬૨,૦૦૦ િી વધુ ઘરોમાં
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરે લું ગેસ કનેતશન આપવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં ગેસ પાઈપલાઈન
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈન દ્વારા સુરત,
પલસાણા, માંગોરળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરે જ, ચોયાષસી,
તિા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લીધેલ છે .
---------

૨૩૪
ભાિનગર વજલ્લામાાં માઈક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૭૫ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટે લ (રાજકોટ દસ્ક્ષણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૩૬૪ અરજીઓ
ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત ૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ
ભાવનગર સ્જલ્લામાં MSME (માઈક્રો થમોલ મીડીયમ
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એન્ટરપ્રાઈઝસ) એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ.૧૩,૩૫,૭૨,૯૪૭.૭૮
---------

૨૩૫
નમચદા અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૫૯ શ્રી પ્રેમવસાંિ િસાિા (નાંદોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧ મુજબ
વર્ષવાર નમષદા અને છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
પત્રિ-૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો
વજલ્લો
બળાત્િારના બનાિો
નોંધાયા,
નમષદા
૧૫
છોટા ઉદેપુર
૧૬
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
બળાત્િારના બનાિો
નમષદા
૧૯
છોટા ઉદેપુર
૧૮

(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને

(ઉપરોતત સ્જલ્લામાં સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો બનાવ
બનેલ નિી.)
(૨)
પત્રક-૨ મુજબ
પત્રિ-૨
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લો
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
નમષદા
૦૦
૧૪
છોટા ઉદેપુર
૦૧
૦૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
નમષદા
૦૦
૧૫
છોટા ઉદેપુર
૦૦
૧૩

(૩)
વજલ્લા
નમષદા
છોટા ઉદેપુર

ધરપિડ  બાિી
૦૦
૦૪

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા ?

(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .
---------

૨૩૬
િલસાડ  વજલ્લામાાં પાઈપલાઈન મારફતે રાાંધણગેસ
* ૨૫૦૯૦ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટે લ (ધરમપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્જલ્લામાં પાઈપલાઈન મારફતે રાંધણગેસ પહોંચાડવાની
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
કામગીરી કયા તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર)માં ૧,૦૩,૭૦૦ િી વધુ ઘરોમાં
પાઈપલાઈન દ્વારા ઘરે લું ગેસ કનેતશન આપવામાં આવેલ છે .
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ વલસાડ સ્જલ્લામાં ગેસ પાઈપલાઈન
દ્વારા કયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા વલસાડ સ્જલ્લામાં ગેસપાઈપલાઈન દ્વારા
વલસાડ, પારડી, ઉમરગામ, વાપી તિા ધરમપુર તાલુકાઓને
આવરી લીધેલ છે .
---------

૨૩૭
ભાિનગર વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મુડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૬૮ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુ વા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૧ (એક)
ભાવનગર સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
અંતગષત કે ટલાં થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મુડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ. ૧,૨૦૯.૭૬ લાખ
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૧,૩૯,૨૦૦
િયેલ છે ?
---------

૨૩૮
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૪ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાંકરે જ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૯૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
આવ્યા,

(૨) ૧૪

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

(૩) ૫૭

(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને

(૪) ૯૦,૧૩૮

(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
આવ્યો?

(૫) ૯૦,૧૩૮

---------

૨૩૯
મોરબી અને જામનગર વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૭૪ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
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(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
મોરબી અને જામનગર સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
કરવામાં આવ્યું, અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને

(૨)
જલ
ે નુાં નામ
જામનગર સ્જલ્લા જેલ
મોરબી સ્જલ્લો

વનરીક્ષણની તારીખ
મધ્યથિ કે
આવેલ નિી

સ્જલ્લા જેલ

(૩) જામનગર સ્જલ્લા જેલમાં વહીવટી કારણોસર સ્નરીક્ષણ
િઈ શકે લ નિી.

(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૪૦
રાજ્યમાાં બાંદરોને આધુવનિ બાંદરો બનાિિાની યોજના
* ૨૭૯૪૨ શ્રી અમીત ચાિડ ા (આંકલાવ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૯ માં નવલખી બંદર, ઓખા બંદર અને
વર્ષવાર રાજ્યમાં બંદરોને આધુસ્નક બંદરો બનાવવાની યોજના
ભાવનગર બંદરને આધુસ્નક બંદરો બનાવવા આવરી લેવામાં
અન્વયે કયા બંદરોને આધુસ્નક બનાવવા માટે આવરી લેવામાં
આવેલ છે .
આવ્યા,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં તે પૈકી તયા બંદરો
(૨) ભાવનગર બંદરના માથટર પ્લાનની કન્સલટન્સી
પાછળ કે ટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો, અને
માટે રૂ.૧.૬૩ કરોડનો ખચષ કરવામાં આવેલ છે .
નવલખી બંદરના આધુસ્નકરણ માટે પયાષવરણ અભ્યાસ માટે
રૂ.૩૧.૫૪ લાખનો ખચષ કરવામાં આવેલ છે .
(૩) ઉતત બંદરોને આધુસ્નક બનાવવાની કામગીરી તયાં
(૩) પયાષવરણીય મંજુરીઓ મળ્યા બાદ બંદરોના
સુધીમાં પૂણષ કરવામાં આવશે?
સ્વકાસના આયોજનો કરવામાં આવશે.
---------

૨૪૧
ભાદર િેણુ અને મોજ વસાંચાઈ યોજનામાાં માંજૂર મિે િમ
* ૨૫૬૭૭ શ્રી લવલતભાઈ િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
રાજકોટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ
સ્જલ્લામાં આવેલ ભાદર-૧, ભાદર-૨, વેણ અને મોજ સ્સંચાઈ
ઝોન અંતગષત મંજૂર મહે કમની સંખ્યા ૯૦ (નેવું) છે .
યોજનામાં મંજૂર િયેલ મહે કમ સંવગષવાર કે ટલું છે ,
(સામેલ પત્રક-૧ મુજબ.)
(૨) ઉતત સ્સંચાઈ યોજનાવાર, સંવગષવાર કે ટલી
જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કે ટલી જગ્યાઓ તયારિી ખાલી છે ,
અને
(૩) ખાલી જગ્યા રહે વાના શા કારણો છે અને તે તયાં
સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?

(૨) ઉતત સ્સંચાઈ યોજનાવાર, સંવગષવાર ભરાયેલ
જગ્યાઓ ૩૪ (ચોત્રીસ) અને ખાલી જગ્યાઓ ૫૬ છે .
(૩) સ્નવૃસ્િના કારણે જગ્યાઓ ખાલી િયેલ છે . વગષ -૨
અને વગષ-૩ ની જગાઓ સીધી ભરતીિી, બઢતીિી, બદલીિી
કે પ્રસ્તસ્નયુસ્કતના ધોરણે ભરી શકાય છે જ્યારે ડર ાઈવર તિા
વગષ-૪ સંવગષની જગાઓ આઉટ સોસીંગિી ભરવાની રહે છે
આ માટે લાયક ઉમેદવારો/કમષચારીઓ/અસ્ધકારીઓ
ઉપલબ્ધ િયેિી વહીવટી અનુકૂળતાઓને ધ્યાને લઈ જગ્યાઓ
ભરવામાં આવશે.
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(૧)

પત્રિ-૧
ભાદર સેિશન-૧ નાયબ િાયચપાલિ ઈજનેર પેટા વિભાગ, ધોરાી
ખાલી જગ્યા તથા ભરાયેલ જગ્યાની માકિતી

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫

સાંિગચનુાં નામ
નાયબ કાયષપાલક ઈજનેર(સ્સસ્વલ)
મદદનીશ ઈજનેર/અસ્ધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર
સીનીયર કલાકષ
જુ સ્નયર કલાકષ
વકષ આસીથટન્ટ

૬ ટે ક.આસીથટન્ટ

૭ ડર ાઈવર
૮ પટ્ટાવાળા
૯ ચોકીદાર

(૨)

સાંિગચનુાં નામ

૧ નાયબ કાયષપાલક ઈજનેર(સ્સસ્વલ)
૨ મદદનીશ ઈજનેર/અસ્ધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર
૩
૪
૫
૬

માંજૂર
ખાલી
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા તારીખ
જગ્યા
જગ્યા
૧
૦
૦ તા.૩૧-૮-૨૦૧૯
૫
૫
૦ ૧
૧
૦ ૨
૧
૧ તા.૨૮-૨-૨૦૧૯
૭
૦
૭ તા.૩૧-૭-૨૦૧૯
તા.૩૧-૭-૨૦૧૯
તા.૩૦-૬-૨૦૧૫
તા.૩૧-૮-૨૦૧૭
તા.૩૦-૪-૨૦૧૩
તા.૩૦-૬-૨૦૧૫
તા.૩૦-૬-૨૦૧૧
૫
૦
૫ તા.૩૧-૩-૨૦૧૯
તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૭
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૫
તા.૦૧-૫-૨૦૧૫
તા.૦૮-૧-૨૦૧૨
૧
૦
૧ તા.૩૧-૭-૨૦૧૭
૨
૧
૧ તા.૩૦-૬-૨૦૧૭
૩
૨
૧ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૪
િુ લ ૨૭
૧૦
૧૭

ભાદર-૧ વસાંચાઈ પેટા વિભાગ, જત
ે પુર
ખાલી જગ્યા તથા ભરાયેલ જગ્યાની માકિતી

ક્રમ

સીનીયર કલાકષ
એ.ડી.એમ.
જુ સ્નયર કલાકષ
વકષ આસીથટન્ટ

૭ ટે ક.આસીથટન્ટ

૮ ડર ાઈવર
૯ પટ્ટાવાળા

માિે -ડ ીસે-૨૦૧૯ અાંવતત

માિે -ડ ીસે-૨૦૧૯ અાંવતત

માંજૂર
ખાલી
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા તારીખ
જગ્યા
જગ્યા
૧
૦
૧ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
૭
૫
૨ તા.૩૧-૮-૨૦૧૮
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯
૧
૧
૦
૧
૦
૧ તા.૩૦-૯-૨૦૧૬
૨
૧
૧ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
૭
૦
૭ તા.૩૧-૩-૨૦૧૮
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯
તા.૩૦-૬-૨૦૧૯
તા.૩૧-૮-૨૦૧૫
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૪
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૩
તા.૩૧-૦૮-૨૦૧૫
૪
૦
૪ તા.૩૦-૪-૨૦૧૮
તા.૩૧-૭-૨૦૧૮
તા.૦૫-૧-૨૦૧૨
તા.૩૧-૭-૨૦૧૯
૧
૦
૧ તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૩
૩
૧
- તા.૩૧-૫-૨૦૧૯
તા.૩૧-૭-૨૦૧૬
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ક્રમ

માંજૂર
ખાલી
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા તારીખ
જગ્યા
જગ્યા
૬
૨
૪ તા.૩૧-૮-૨૦૧૩
તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૩
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૨
તા.૩૧-૧૦-૨૦૧૪
િુ લ ૩૩
૧૦
૨૩

સાંિગચનુાં નામ

૧૦ ચોકીદાર

(૩)

ભાદર-૨ વસાંચાઈ યોજના પેટા વિભાગ નાં.૧/૪, ધોરાી (ભાદર વસાંચાઈ યોજના)
ખાલી જગ્યા તથા ભરાયેલ જગ્યાની માકિતી

ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

(૪)

સાંિગચનુાં નામ
નાયબ કાયષપાલક ઈજનેર
મદદનીશ ઈજનેર/અસ્ધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર
સીનીયર કલાકષ
જુ સ્નયર કલાકષ
ટે ક.આસીથટન્ટ
ડર ાઈવર
પટ્ટાવાળા
ચોકીદાર

૧
૨
૩
૪
૫

માંજૂર
ખાલી
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા તારીખ
જગ્યા
જગ્યા
૧
૦
૧ તા.૩૧-૩-૨૦૧૯
૩
૨
૧ તા.૩૧-૩-૨૦૧૭
૧
૧
૦
૧
૧
૦ તા.૩૦-૬-૨૦૧૯
૧
૧
૦
૧
૦
૧ તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮
૨
૨
૦
૧
૦
૧ તા.૩૧-૮-૨૦૧૮
િુ લ ૧૧
૦૬
૦૫

મોજ-િેણુ વસાંચાઈ યોજના, ઉપલેટા
ખાલી જગ્યા તથા ભરાયેલ જગ્યાની માકિતી

ક્રમ

સાંિગચનુાં નામ
નાયબ કાયષપાલક ઈજનેર
મદદનીશ ઈજનેર/અસ્ધક મદદનીશ ઈજનેર/ ઓવરશીયર
સીનીયર કલાકષ
જુ સ્નયર કલાકષ
વકષ આસીથટન્ટ

૬ ટે ક.આસીથટન્ટ
૭ ડર ાઈવર
૮ પટ્ટાવાળા
૯ ચોકીદાર

માિે -ડ ીસે-૨૦૧૯ અાંવતત

માિે -ડ ીસે-૨૦૧૯ અાંવતત

માંજૂર
ખાલી
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા તારીખ
જગ્યા
જગ્યા
૧
૧
૦ ૪
૩
૧ તા.૭-૧૧-૨૦૧૯
૧
૦
૧ તા.૧-૧૧-૨૦૧૮
૨
૨
૦ ૩
૦
૩ તા.૩૦-૬-૨૦૧૫
તા.૩૦-૬-૨૦૧૨
તા.૩૦-૯-૨૦૧૫
૨
૦
૨ તા.૧-૮-૨૦૧૯
તા.૩૧-૮-૨૦૧૮
૧
૦
૧ તા.૩૦-૪-૨૦૧૩
૨
૨
૦ ૩
૦
૩ તા.૩૧-૩-૨૦૧૫
તા.૦૮-૫-૨૦૧૦
તા.૨૨-૩-૨૦૧૮
િુ લ ૧૯
૮
૧૧

---------

૨૪૨
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૭૦ શ્રી કિશોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૪ (ચાર).
સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
અંતગષત કે ટલા થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
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(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ.૩૨,૧૪૩.૫૪ લાખ.
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૯૧,૭૪૮
િયેલ છે ?
---------

૨૪૩
ગીર-સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૦૧ શ્રી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી ગીર-સોમનાિ અને દેવભૂસ્મ
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ગીર-સોમનાિ
દ્વારકા સ્જલ્લામાં કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
સ્જલ્લામાં ૬૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૮૦૭.૦૩ કરોડનું મૂડીરોકાણ
તિા દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં ૮૨ પ્રોજેત્સ દ્વારા
રૂ.૧૧૭૮.૧૭ કરોડનું મૂડી રોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ૨૦૧૯ માં મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી
ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં ૧૩૨ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૩૨૩.૯૦
કરોડનું મૂડી રોકાણ તિા દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં ૫૮
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૧૮.૭૬ કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં ૫૫
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં ૭૪ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯
માં ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં ૩૭ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે
અને ૯૫ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા દેવભૂસ્મ દ્વારકા
સ્જલ્લામાં ૫૦ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૮ પ્રોજેત્સ
અમલીકરણ હે ઠળ છે .
---------

૨૪૪
રાજ્યમાાં પોલીસ માટે પોિે ટ િોપ પ્રોજિે ટ
* ૨૫૫૭૪ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુરત પસ્િમ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં પોલીસ
(૧) હા, જી.
માટે પોકે ટ કોપ પ્રોજેકટ શરૂ કરવામાં આવેલ છે તે હકીકત
સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ પોકે ટ કોપમાં કઈ કઈ
(૨) (૧) પાસપોટષ વેરરફીકે શન
એપ્લીકે શનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે ?
(૨) ગુનેગાર શોધ
(૩) ખોવાયેલ વ્યસ્કતની શોધ
(૪) વાહન શોધ
(૫) કમષચારી શોધ
(૬) અક્ષાંશ-રે ખાંશ ઈન્ટરફે સ
(૭) ટર ારફક સ્નયમો અને સ્નશાનીઓ
(૮) નોટીરફકે શન
---------
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૨૪૫
સુરેન્રનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૫૯ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સુરેન્રનગર અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
હે તુસર પાણી આપવામાં આવતુ ના હોઈ, બાકી વસુલાતનો
સુરેન્રનગર અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
---------

૨૪૬
અમદાિાદ શિે રમાાં સ્માટચ સીટી યોજનાના િામો
* ૨૫૧૨૪ શ્રી બાબુભાઈ પટે લ (દસક્રોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
અમદાવાદ શહે રમાં થમાટષ સીટી યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી
અમદાવાદ શહે રમાં થમાટષ સીટી યોજના હે ઠળ કુ લ રૂ.૫૩૧.૭૬
રકમના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
કરોડના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
(૨) આ પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમના કામો પૂણષ
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ રૂ.૨૮૦.૫૪ કરોડના કામો પૂણષ
િયેલ છે , અને
િયેલ છે .
(૩) કે ટલી રકમના કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે ?
(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રૂ.૨૫૧.૨૨
કરોડના કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૨૪૭
મિે સાણા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૮૧ શ્રી રમણભાઈ પટે લ (સ્વજાપુર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં
(૧) કુ લ-૦૪ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં
મહે સાણા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્બન-રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનો
આવ્યા.
પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૧૩૯.૫૦ લાખ.
કરવામાં આવ્યો ?
---------

૨૪૮
આણાંદ અને િડ ોદરા વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નિટ
* ૨૫૭૨૭ શ્રી વનરાં જન પટે લ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એકટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં આણંદ
(૨) શૂન્ય.
અને વડોદરા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
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(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૨૪૯
અરિલ્લી વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૦૨૫ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહે ગામ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં
(૧) કુ લ-૩૩ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું
ધરવામાં આવ્યું.
બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૭૧૯.૯૮ લાખ.
---------

૨૫૦
ગાાંધીનગર અને મિે સાણા વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૩૯ ડ ૉ. સી.જ.ે ચાિડ ા (ગાંધીનગર ઉિર) : માનનીય જલ
માં
ત્ર
ીશ્રી
(રાજ્યકક્ષા)
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
કરવામાં આવ્યું, અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
મહે સાણા સ્જલ્લા જેલ ૧૭-૭-૨૦૧૯
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ નિી
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

(૩) મહે સાણા સ્જલ્લા જેલમાં વર્ષ ૨૦૧૮માં વહીવટી
કારણોસર સ્નરીક્ષણ િઈ શકે લ નિી.
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૫૧
દાિોદ અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૫૦ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી દાહોદ અને પંચમહાલ સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી દાહોદ સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૧૦૫ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૩૩૯.૨૯ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
પંચમહાલ સ્જલ્લામાં ૬૩૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૯૮૧.૭૮
કરોડનું મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
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વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી દાહોદ સ્જલ્લામાં ૨૮
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૬.૮૫ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા પંચમહાલ
સ્જલ્લામાં ૩૬૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૫૨૬.૬૯ કરોડનું મૂડીરોકાણ
િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં દાહોદ સ્જલ્લામાં ૯૨ પ્રોજેત્સ
કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૧૩ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
તિા પંચમહાલ સ્જલ્લામાં ૫૬૫ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે
અને ૭૧ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
દાહોદ સ્જલ્લામાં ૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૨
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા પંચમહાલ સ્જલ્લામાં ૧૧
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૩૫૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે .
---------

૨૫૨
મિે સાણા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૮૨ શ્રી ઋવર્િે શભાઇ પટે લ (સ્વસનગર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૪ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનો પૂણષ કરવામાં
૨૦૧૯-૨૦માં મહે સાણા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્વભાગ માટે
આવ્યા.
સ્બન-રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનો પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને
(૨) આ માટે ઉતત સ્થિસ્તએ કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ
(૨) રૂ.૧૩૯.૫૦ લાખ
કરવામાં આવ્યો?
---------

૨૫૩
દાિોદ વજલ્લામાાં મધ્યસ્થ જલ
ે નુાં માંજૂર િામ
* ૨૫૭૪૮ શ્રી િજવે સાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાં
(૧) દાહોદ સ્જલ્લામાં મધ્યથિ જેલ મંજૂર કરવામાં આવેલ
મધ્યથિ જેલ તયારે મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
નિી.
(૨) ઉતત મધ્યથિ જેલનું કામ કયા તબક્કે છે , અને
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૩) કે ટલા ખચે તયાં સુધીમાં કામ પૂણષ કરવામાં
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવશે?
---------

૨૫૪
અરિલ્લી વજલ્લામાાં મોટા ચેિડ ે મો
* ૨૫૧૨૯ શ્રી રાજન્ે રવસાંિ ચાિડ ા (રહંમતનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તાલુકાઃ મેઘરજ-૦૧ (એક) ચેકડે મ.
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કુ લ કે ટલા મોટા ચેકડે મો
બનાવવામાં આવ્યા, અને
(૨) તે પેટે કે ટલો ખચષ િયો ?
(૨) રૂસ્પયા ૬૦.૯૩ લાખ.
---------

115

૨૫૫
અમૃત યોજના િે ઠળ અમદાિાદ શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૪ શ્રી બલરામભાઇ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
અમદાવાદ શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ
અમદાવાદ શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
ફાળવવામાં આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(રૂા. િરોડ માાં)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િર્ચ
િુ લ
૯.૪૪
૧૪૪.૪૪
ફાળિેલ રિમ
૧૫૩.૮૮
(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) અમદાવાદ શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ
અને
અલગ થટે ટ એન્યુઅલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના
કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૦૧૫-૧૬
૨
૨૦૧૬-૧૭
૫
૨૦૧૭-૨૦
૨૦
િુ લ પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૭
(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?
(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૨૭ કામોમાંિી ૧૩ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૧૩ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે , અને ૧ કામ હાલમાં
ટે ન્ડર મંજૂરીની પ્રરક્રયા હે ઠળ છે .
---------

૨૫૬
આણાંદ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૩૦ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખસ્નજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી આણંદ અને પોરબંદર
આણંદ અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે કે ટલી રકમની
ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
આણાંદમાાં
પોરબાંદરમાાં
ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ

૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

ક્રમ
૧

િર્ચ
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સમયગાળો
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

શૂન્ય

૨૭૭૨.૦૧

૯૪.૨૪

શૂન્ય

૯૬.૨૪

૨૭૭૨.૦૧

(૨) આણંદ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં કોઈપણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.
પોરબંદર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે
તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો

સેક્ટર
પીવાના પાણીનો
પુરવઠો

િામનો પ્રિાર
પાણીની પાઇપલાઇનનું માળખું

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૮.૧૦
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ક્રમ

િર્ચ
સ્શક્ષણ
થવચ્છતા
ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ
માળખાગત સુસ્વધા

ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો
વધારાના વગષખંડનું સ્નમાષણ, રમત ગમતના
સાધનો, છાત્રાલયમાં જરૂરરયાતની વથતુઓ
પૂરી પાડવી
ગટર અને ડરે નેજ માળખું

૧૯૩.૯૫

રથતાનું બાંધકામ

૪૭.૭૪

૫.૦૦

િુ લ
સેક્ટર
પીવાના પાણીનો
પુરવઠો

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સ્શક્ષણ
થવચ્છતા
ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ
માળખાગત સુસ્વધા
સ્સંચાઇ

િામનો પ્રિાર

૨૫૪.૭૯
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

પાણી સંગ્રહ માટે ની ટાંકી, બોર, પાણી
સ્વતરણ માળખુ, પાણીની પાઇપલાઇનનું
માળખું
વધારાના વગષખંડનું સ્નમાષણ, શાળા મકાનોનું
સ્નમાષણ, શાળામાં ટોઇલેટ બ્લોતસનું સ્નમાષણ,
રમત ગમતના સાધનો,
ગટર અને ડરે નેજ માળખું

૬૭.૧૫

૮૯૬.૨૭
૪૬.૦૬

સ્બલ્ડીંગનું બાંધકામ, રથતાનું બાંધકામ

૯૬.૫૫

ચેકડે મ

૪.૯૯
૧૧૧૧.૦૨
૧૩૬૫.૮૧

િુ લ
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

---------

૨૫૭
મિે સાણા વજલ્લામાાં ગેરિાયદેસર ખનન
* ૨૫૬૨૬ શ્રી ભરતી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
તાલુિો
૨૦૧૮
૨૦૧૯
મહે સાણા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર ખાણ-ખસ્નજ સ્વભાગ દ્વારા
સતલાસણા
૦૧
૧૨
ગેરકાયદેસર ખનન અંગે કે ટલી વાર તપાસ કરી,
ખેરાલુ
સ્વજાપુર
મહે સાણા
કડી
વડનગર
સ્વસનગર
બેચરાજી
ઊંઝા
જોટાણા
િુ લ

(૨) ઉતત તપાસ દરમ્યાન કે ટલા લીઝ ધારકો દ્વારા કયા
પ્રાકારની ગેરરીતી સામે આવી, અને

૦૨
૦૨
૦૬
શૂન્ય
૦૨
શૂન્ય
૦૧
શૂન્ય
શૂન્ય
૧૪

શૂન્ય
૧૦
૦૭
૦૬
૦૧
૦૩
શૂન્ય
૦૨
શૂન્ય
૪૧

િુ લ
૧૩
૦૨
૧૨
૧૩
૦૬
૦૩
૦૩
૦૧
૦૨
શૂન્ય
૫૫

(૨)
િર્ચ

લીઝો ધારિોની
સાંખ્યા

ગેરરીવતનો પ્રિાર

૨૦૧૮

૦૫

૦૩ કે સમાં ઉત્પાદન-સ્નકાશ, ખાડા
માપણીમાં તફાવત,
૦૧ કે સમાં ઉત્પાદન-સ્નકાશ, ખાડા
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(૩) તે અન્વયે કે ટલા લીઝધારકો સામે શી કાયષવાહી
કરવામાં આવી?

૨૦૧૯

૧૩

િુ લ

૧૮

માપણીમાં તફાવત અને કરારખત
શરતભંગ,
૦૧ કે સમાં ખાણકામ યંત્રમાં મંજૂરી
વગર બોટ (નાવડી)નો ઉપયોગ
૦૧ કે સમાં ઉત્પાદન-સ્નકાશ, ખાડા
માપણીમાં તફાવત,
૦૧ કે સમાં ઉત્પાદન-સ્નકાશ, ખાડા
માપણીમાં તફાવત અને કરારખત
શરતભંગ,
૧૧ કે સોમાં કરારખત શરતભંગ

(૩)

િર્ચ

લીઝધારિોની
સાંખ્યા

નોટીસ આપિામાાં
આિેલ િે સો

િસુલાત િુ િમની
સાંખ્યા

૨૦૧૮
૨૦૧૯
િુ લ

૦૫
૧૩
૧૮

૦૧
શૂન્ય
૦૧

૦૧
શૂન્ય
૦૧

િુ િમ અન્િયે અપીલમાાં
તબક્કાિાર
આાંવશિ િસુલાત િે સ
૦૨
શૂન્ય
૦૨

પુરેપુરી િસુલાત
િરે લ િે સ
૦૧
૧૩
૧૪

---------

૨૫૮
અમૃત યોજના િે ઠળ સુરત શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૧૬ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
સુરત શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ ફાળવવામાં
સુરત શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(રૂા. િરોડ માાં)
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િર્ચ
િુ લ
૭૨.૬૨ ૨૬૪.૫૨
ફાળિેલ રિમ
૩૩૭.૧૪
(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) સુરત શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ અલગ
અને
થટે ટ એન્યુઅલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના કામો
મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
૨૦૧૫-૧૬
૨૦૧૬-૧૭
૨૦૧૭-૨૦
િુ લ પ્રોજેક્ટની સાંખ્યા

(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?

પ્રોજેક્ટની સાંખ્યા
૭
૨૭
૧૬
૫૦

(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૫૦ કામોમાંિી ૪૦ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૧૦ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૨૫૯
પાટણ વજલ્લામાાં ગુનાકિત િૃ ત્યો
* ૨૭૨૯૬ શ્રી િીરીટિુ માર પટે લ (પાટણ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક
પાટણ સ્જલ્લામાં ખૂન, લૂંટ, ચોરી, ધાડ, અપહરણ તિા
બળાત્કારના કે ટલા ગુનાઓ વર્ષવાર તાલુકાવાર નોંધાયા છે ,
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(૨) તે પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કે ટલા ગુનામાં
ઈસમો વર્ષવાર પકડવાના બાકી છે અને કે ટલા ઈસમો વર્ષવાર
ભાગેડુ જાહે ર િયા છે , અને

(૨)
િર્ચ

પિડ િાના બાિી
ઈસમો

ભાગેડ ુ જાિે ર

૧૯

૦૦

૫૦

૦૦

તા.૧/૨/૨૦૧૮ િી
તા.૩૧/૧/૨૦૧૯
તા.૧/૨/૨૦૧૯ િી
તા.૩૧/૧/૨૦૨૦

(૩) પકડવાના બાકી ઈસમોને પકડવા શી કાયષવાહી
કરી?

(૩) રહે ણાંક સરનામે, સ્મત્ર વતુષળ, સગા સંબંધી તિા
મળી આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ
છે . આરોપીઓની કોલ ડીટે ઇલ મેળવી તપાસ કરાવેલ છે .
આરોપીઓ સ્વરુિ સી.આર.પી.સી. હે ઠળ કાયષવાહી કરવામાં
આવેલ છે .
પત્રિ

તાલુિા
સ્સધ્ધપુર
પાટણ
સરથવતી
રાધનપુર
સાંતલપુર
સમી
હારીજ
ચાણથમા
શંખેશ્ર્વર

ખુન
૦૦
૦૪
૦૧
૦૩
૦૦
૦૧
૦૧
૦૨
૦૦

તાલુિા
સ્સધ્ધપુર
પાટણ
સરથવતી
રાધનપુર
સાંતલપુર
સમી
હારીજ
ચાણથમા
શંખેશ્ર્વર

ખુન
૦૩
૦૨
૦૦
૦૩
૦૨
૦૨
૦૨
૦૧
૦૦

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯
લુાંટ
ચોરી
ધાડ 
૦૧
૩૫
૦૦
૧૬
૨૨૮
૦૦
૦૧
૧૧
૦૦
૦૧
૩૧
૦૧
૦૧
૧૭
૦૧
૦૧
૧૧
૦૦
૦૩
૧૧
૦૨
૦૩
૨૬
૦૧
૦૦
૦૯
૦૦
તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૯ થી તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦
લુાંટ
ચોરી
ધાડ 
૦૨
૩૦
૦૦
૦૪
૭૨
૦૧
૦૧
૦૬
૦૦
૦૧
૩૧
૦૦
૦૦
૧૩
૦૧
૦૦
૦૯
૦૦
૦૧
૦૬
૦૦
૦૦
૧૭
૦૦
૦૦
૦૧
૦૦

અપિરણ
૦૭
૧૭
૦૧
૦૧
૦૩
૦૦
૦૪
૦૭
૦૦

બળાત્િાર
૦૬
૦૪
૦૪
૧૩
૦૧
૦૧
૦૦
૦૧
૦૦

અપિરણ
૧૧
૧૯
૦૧
૧૦
૦૦
૦૧
૦૨
૦૪
૦૩

બળાત્િાર
૦૦
૦૬
૦૨
૧૧
૦૫
૦૪
૦૨
૦૪
૦૧

---------

૨૬૦
અમદાિાદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઇઝડ  ક્રાઇમ નક્ટ
* ૨૫૬૪૪ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ  (સ્વરમગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં
(૨) અમદાવાદ – ૦૧ (એક)
અમદાવાદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ
છોટાઉદેપુર – ૦ (શૂન્ય)
નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) અમદાવાદ – ૦૮ (આઠ)
કરવામાં આવી, અને
છોટાઉદેપુર - પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) અમદાવાદ – એકપણ નહી.
બાકી છે ?
છોટાઉદેપુર - પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------
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૨૬૧
સુરત વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૭૩ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડ ીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૩(ત્રણ)
સુરત સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨ અંતગષત
કે ટલાં થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ કરવામાં
(૨) રૂ. ૨૨,૧૮૫.૭૧ લાખ
આવેલ છે , અને
(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
(૩) ૭૫,૨૬૪
િયેલ છે ?
---------

૨૬૨
મકિસાગર વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ િે નાલથી પાણી આપિાની િામગીરી
* ૨૫૧૧૨ શ્રી જગ્નેશિુ માર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર
(૧) ખારવા કોતરમાં સુજલામ સુફલામ કે નાલિી પાણી
સ્જલ્લાના બાલાસ્સનોર તાલુકામાં ખારવા કોતરમાં સુજલામ
આપવા માટે એથકે પ તિા લીંક ચેનલની કામગીરી પૂણષ
સુફલામ કે નાલિી પાણી આપવાની કામગીરી કયા તબક્કે છે ,
કરવામાં આવેલ છે .
(૨) આ યોજનામાં કે ટલા તળાવો જોડવામાં આવેલ છે ,
અને

(૨) ૮ (આઠ)

(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં આ કામગીરીમાં
કે ટલો ખચષ િયેલ છે ?

(૩) રૂસ્પયા ૨૧૦ લાખ.

---------

૨૬૩
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સામૂકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૬૮ શ્રી વિજશ
ે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
વર્ષવાર મોરબી અને રાજકોટ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર,
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
વજલ્લા
બળાત્િારના બનાિ
મોરબી
૧૪
રાજકોટ શહે ર
૪૩
રાજકોટ ગ્રામ્ય
૩૯
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
બળાત્િારના બનાિ
મોરબી
૨૦
રાજકોટ શહે ર
૪૪
રાજકોટ ગ્રામ્ય
૩૨
સામૂરહક બળાત્કારના પ્રયાસના એકપણ બનાવ નોંધાયેલ
નિી.
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(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવાની બાકી છે , અને
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલા લેવામાં
આવ્યા?

(૨)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
મોરબી
૦૦
૦૫
રાજકોટ શહે ર
૦૨
૧૯
રાજકોટ ગ્રામ્ય
૦૨
૧૭
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લા
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
મોરબી
૦૧
૧૫
રાજકોટ શહે ર
૦૦
૨૬
રાજકોટ ગ્રામ્ય
૦૧
૧૫
(૩) મોરબી સ્જલ્લામાં ૦૩ અને રાજકોટ ગ્રામ્યમાં ૦૨
ઈસમોની ધરપકડ કરવાની બાકી છે . રાજકોટ શહે રમાં એકપણ
નહી.
(૪) પકડવાના બાકી આરોપીઓને તેમના રહે ણાંક, સ્મત્ર
વતુષળ, સગા સંબંધી તિા મળી આવવાની સંભસ્વત
જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે આરોપીઓના કોલ
ડીટે ઈલ મેળવી તપાસ તજવીજ કરાવેલ છે . જે સી.આર.પી.સી.
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે .

---------

૨૬૪
બોટાદ અને અમરે લી વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૫૬ શ્રી રાજશ
િુ
મ
ાર
ગોકિલ
(ધં
ધ
ક
ુ
ા)
:
માનનીય
જ
લ
માં
ત્ર
ીશ્રી
(રાજ્યકક્ષા)
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
ે
પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
બોટાદ અને અમરે લી સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
કરવામાં આવ્યું, અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
અમરે લી સ્જલ્લા જેલ
૦૧-૦૬-૨૦૧૮
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
૨૭-૧૨-૨૦૧૯
બોટાદ સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ
આવેલ નિી
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------
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૨૬૫
પાંચમિાલ અને મકિસાગર વજલ્લામાાં ખનીજ ચોરી
* ૨૬૦૧૫ શ્રી જઠે ાભાઈ ભરિાડ  (શહે રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
પંચમહાલ અને મરહસાગર સ્જલ્લામાં કે ટલી ખનીજ ચોરી
અનુ. નાં.
વજલ્લો
પિડ ાયેલ ખવનજ ચોરી
પકડવામાં આવી,
(લાખ મે.ટનમાાં)
૧
પંચમહાલ
૩.૨૬
૨
મરહસાગર
૦.૧૧
(૨) તે પૈકી ખનીજ ચોરી કરતા પકડાયેલ વાહનોની
(૨)
સંખ્યા કે ટલી, અને
અનુ. નાં.
વજલ્લો
પિડ ાયેલ િાિનોની સાંખ્યા
૧
પંચમહાલ
૪૯૫
૨
મરહસાગર
૧૦૩
(૩) ખનીજ ચોરીિી દંડનીય રકમની કે ટલી આવક
(૩)
િયેલ છે ?
અનુ. નાં.
વજલ્લો
થયેલ આિિ (રૂ.લાખમાાં)
૧
પંચમહાલ
૭૨૪.૭
૨
મરહસાગર
૧૦૦.૬
---------

૨૬૬
આણાંદ વજલ્લામાાં સુજલામ સુફલામ જળઅવભયાન યોજના
* ૨૪૯૯૫ શ્રી અજુ ન
ચ વસાંિ ચૌિાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય મુખ્ય માંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) વર્ષ ૨૦૧૮માં ૭૬ તળાવો
વર્ષવાર સુજલામ સુફલામ જળઅસ્ભયાન યોજના હે ઠળ,
વર્ષ ૨૦૧૯માં ૧૭૯ તળાવો
આણંદ સ્જલ્લામાં કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ તળાવો ઊંડા કરવાની કામગીરી પાણીની સંગ્રહ
(૨) ૪૫.૭૫ એમ.સી.એફ.ટી.
શસ્તતમાં કે ટલો વધારો િયો, અને
(૩) તેની પાછળ વર્ષવાર કે ટલો ખચષ િયો?
(૩) વર્ષ ૨૦૧૮માં રૂ.૩.૫૦ લાખ
વર્ષ ૨૦૧૯માં રૂ.૯૪.૯૮ લાખ
---------

૨૬૭
ખેડ ૂતોને વસાંચાઈ માટે િે નાલ મારફતે પાણી પુરુાં પાડ િા બાબત
* ૨૭૫૦૬ શ્રી મોિનલાલ િાળા (કોડીનાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર-સોમનાિ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર-સોમનાિ
સ્જલ્લામાં ખેડૂતોને સ્સંચાઈ માટે કે નાલ મારફતે તાલુકાવાર તયા
સ્જલ્લામાં કુ લ ૦૭ ડે મોમાંિી નીચે મુજબ તાલુકાવાર ખેડૂતોને
ડે મોમાંિી પાણી પુરું પાડવામાં આવે છે ,
સ્સંચાઈ માટે કે નાલ મારફતે પાણી પુરુ પાડવામાં આવે છે .
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫

તાલુિો
તાલાળા
વેરાવળ
કોડીનાર
ગીર ગઢડા
ઉના

યોજનાનુાં નામ
રહરણ-૧, રહરણ-૨
રહરણ-૧, રહરણ-૨
સ્શંગોડા
મચ્છુન્રી, રાવલ, રૂપેણ, સ્ખલાવડ
મચ્છુન્રી, રાવલ
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(૨) તે અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા ડે મોમાંિી
કે ટલું પાણી સ્સંચાઈના હે તુસર આપવામાં આવ્યું?

(૨)
યોજનાનુાં
નામ
રહરણ ૧
રહરણ ૨
સ્શંગોડા
મચ્છુન્રી
રાવલ
રૂપેણ
સ્ખલાવડ

વસાંચાઈના િે તુસર આપિામાાં આિેલ પાણીનો િુ લ જથ્થો
(મી.ઘ.ફુટ)
િર્ચઃ ૨૦૧૭-૧૮
િર્ચઃ ૨૦૧૮-૧૯
૮૬.૧૩
૨૪૪.૭૩
૫૭.૮૮
૨૩૬.૮૯
૩૨૫.૬
૬૨૯.૨૮
૩૯૬.૬૯
૫૭૪.૬૫
૨૫૭.૩૮
૩૧૮.૭૫
૬૯.૨૨
૯૨.૮૮
૬૨.૮૬
૪૯.૪૪

---------

૨૬૮
િડ ોદરા વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૬૫ શ્રી ીતેન્ર સુખડ ીઆ (સયાજીગંજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વડોદરા સ્જલ્લામાં
(૨) રૂ. ૨૧૨.૧૩ લાખ
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૨૬૯
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બાંધ લીઝો
* ૨૭૭૫૭ ડ ૉ. અવનલ જોવર્યારા (સ્ભલોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને
(૧) શૂન્ય
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં અવધી પુરી ના િઈ હોવા છતા પાસ ઈથયુ
ન િવાને કારણે કે ટલી લીઝોનું કામ બંધ છે ,
(૨) આ લીઝો બંધ હોવાના કારણે રાજ્ય સરકારને ઉતત
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કે ટલી રોયલ્ટીની આવક છે લ્લા બે વર્ષમાં
ગુમાવવી પડી છે , અને
(૩) આ બંધ લીઝો માટે સમયસર ઈથયુ િાય તે માટે
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સરકારે શી કાયષવાહી કરી ?
---------

૨૭૦
છોટા ઉદેપુર અને નમચદા વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૫૪ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) છોટા ઉદેપુર અને નમષદા સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
પાણી આપવામાં આવતું ન હોઈ બાકી વસુલાતનો પ્રશ્ર્ન
છોટા ઉદેપુર અને નમષદા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
ઉપસ્થિત િતો નિી.
વસુલાત બાકી છે , અને
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(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
---------

૨૭૧
ખેડ ા અને ડ ાાંગ વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૭૩૪ શ્રી ઈન્રીતવસાંિ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
પત્રિ-૧
વર્ષવાર ખેડા અને ડાંગ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર બળાત્કાર, સામુરહક
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
બળાત્કાર, બળાત્કારના પ્રયાસ અને સામુરહક બળાત્કારના
વજલ્લો
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
પ્રયાસના કે ટલા બનાવો નોંધાયા,
બળાત્િાર
પ્રયાસ
ખેડા
૧૬
૦૧
૦૦
ડાંગ
૦૫
૦૧
૦૦
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
બળાત્િાર
સામુકિિ
બળાત્િારના
બળાત્િાર
પ્રયાસ
ખેડા
૧૭
૦૦
૦૧
ડાંગ
૦૨
૦૧
૦૦
(સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો એક પણ બનાવ નોંધાયેલ
નિી.)
(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
(૨)
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
છે ,
વજલ્લો
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
ખેડા
૦૧
૦૭
ડાંગ
૦૦
૦૫
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વજલ્લો
૦ થી ૫ િર્ચ
૬ થી ૧૮ િર્ચ
ખેડા
૦૦
૦૭
ડાંગ
૦૦
૦૨
(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩)
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને
વજલ્લા
ધરપિડ  િરી
ખેડા
૫૭
ડાંગ
૧૬
(એક પણ આરોપીની ધરપકડ કરવાની બાકી નિી.)
(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવ્યા ?
---------

૨૭૨
ભાિનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૬૩ શ્રી િે શુભાઈ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ાષમાં ભાવનગર સ્જલ્લામાં
(૨) રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૨૭૩
અમદાિાદ શિે રમાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૯૪ શ્રી રાિે શભાઈ શાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૨૮૮ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં અમદાવાદ શહે રમાં પોલીસ સ્વભાગ માટે
ધરવામાં આવ્યું.
રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૫૮૭૪.૬૪ લાખ
---------

૨૭૪
િડ ોદરા અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૫૭ શ્રી જશપાલવસાંિ પકિયાર (પાદરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખનીજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી વડોદરા અને છોટા ઉદેપુર
વડોદરા અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
િડ ોદરામાાં
છોટાઉદેપુરમાાં
વર્ષવાર કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ

૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

ક્રમ

િર્ચ

૧

૨

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ ખચષ

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

શૂન્ય

શૂન્ય

૫૩૨.૧૫

૭૪૬.૯૫

૫૩૨.૧૫

૭૪૬.૯૫

(૨) વડોદરા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગન
ે ી વિગત

સેક્ટર

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ ખચષ

સમયગાળો

પીવાનું પાણી
ભૌસ્તક આંતર માળખાકીય
સુસ્વધા
સ્સંચાઈ
થવચ્છતા
સેક્ટર
ઉજાષ અને વોટરશેડ સ્વકાસ

િામનો પ્રિાર
મીની ટાંકી, જૂ િ બોરવેલ યોજના,
સબપમ્પ, ટ્યુબવેલ, પાઈપ, થટાટષ ર,
કોલમ, બોર, મોટરનું કામ
પેવર બ્લોક, નવીન ઘાટ, ખરડયાટ,
સીસી રોડ, સંરક્ષણ દીવાલનું કામ
સ્સંચાઈ યોજના, ચેકડે મ યોજના
ગટરલાઈનનું કામ
િુ લ
િામનો પ્રિાર
રે ઈન વોટર હાવેસ્થટંગ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૮૬.૩૭
૫૫.૭૫
૧૭૨.૫૭
૨.૦૦
૩૧૬.૬૯
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૩૧.૨૨
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ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગત
મીની ટાંકી, જૂ િ બોરવેલ યોજના,
પીવાનું પાણી
સબપમ્પ, ટ્યુબવેલ, પાઈપ, થટાટષ ર,
કોલમ, બોર, મોટરનું કામ
ભૌસ્તક આંતર માળખાકીય
પેવર બ્લોક, નવીન ઘાટ, ખરડયાટ,
સુસ્વધા
સીસી રોડ, સંરક્ષણ દીવાલનું કામ
સ્સંચાઈ
સ્સંચાઈ યોજના
મીડ ડે સ્મલ, એડીશનલ તલાસરૂમ,
સ્શક્ષણ
વીજ કનેતશનનું કામ
થવચ્છતા
ગટરલાઈનનું કામ
િુ લ
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૬.૨
૬૫.૭૫
૮.૦૫
૩૭.૦૭
૨.૦૦
૧૫૦.૨૯
૪૬૬.૯૮

છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

૧

િર્ચ

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

ખચચ અાંગેની વિગત
સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

સ્શક્ષણ
સ્સંચાઈ
ભૌસ્તક આંતર માળખાકીય
સુસ્વધા

પ્રાિસ્મક શાળામાં કંમ્પાઉન્ડ વોલ
કોતર પર સંરક્ષણ રદવાલ
સી.સી.રોડ, પાઈપ નાળા, રથતા
પર કોઝવે
િુ લ

સેક્ટર

૨

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

િામનો પ્રિાર

પ્રાિસ્મક શાળામાં પેવર બ્લોક,
રીનોવેશન, સંરક્ષણ રદવાલ,
વોટર એ.ટી.એમ., થમાટષ તલાસ,
સ્શક્ષણ
સી.સી.ટી.વી. કે મેરા,
ગસ્ણત-સ્વજ્ઞાન એતટીવીટી રૂમ,
રમતગમતના સાધનો, અંગ
કસરતના સાધનો
આરોગ્ય
સરકારી દવાખાનામાં પેવર બ્લોક
પીવાનું પાણી
બોર, મોટર, ટાંકી
થવચ્છતા
ગટરલાઈન
થમાટષ આંગણવાડી, પેવર બ્લોક,
મરહલા અને બાળ કલ્યાણ
સંરક્ષણ રદવાલ
કોઝવે, પેવડીપ, પેવર બ્લોક,
ભૌસ્તક આંતર માળખાકીય આર.સી.સી. રોડ, ખડીયાટ,
સુસ્વધા
નાળાનું કામ, લો લેવલ કોઝવે,
થમાટષ ગ્રામ પંચાયત
સ્સંચાઈ
સંરક્ષણ રદવાલ
િુ લ
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
---------

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૫.૦૦
૪.૫૦
૬૦.૬૩
૭૦.૧૩
ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

૩૧૬.૩૬

૨.૦૦
૨.૦૦
૧૨.૦૦
૮૦.૦૦

૧૮૨.૪૮
૪૫.૯૯
૬૪૦.૮૩
૭૧૦.૯૬
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૨૭૫
અમૃત યોજના િે ઠળ સુરત શિે રને ફાળિેલ રિમ
* ૨૫૧૨૧ શ્રી િર્ચ સાંઘિી (મજુ રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
સુરત શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી રકમ ફાળવવામાં
સુરત શહે રને અમૃત યોજના હે ઠળ નીચે મુજબની રકમ
આવેલ છે ,
ફાળવવામાં આવેલ છે .
(રૂ. કરોડમાં)
િર્ચ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
િુ લ
૭૨.૬૨ ૨૬૪.૫૨
૩૩૭.૧૪
ફાળિેલ રિમ
(૨) તે માટે કુ લ કે ટલા કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) સુરત શહે ર માટે અમૃત યોજના હે ઠળ અલગ અલગ
અને
થટે ટ એન્યુલ એતશન પ્લાન અંતગષત નીચે મુજબના કામો મંજૂર
કરવામાં આવેલ છે .
SAAP
પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૨૦૧૫-૧૬
૭
૨૦૧૬-૧૭
૨૭
૨૦૧૭-૨૦
૧૬
િુ લ પ્રોજક્ે ટની સાંખ્યા
૫૦
(૩) આ કામો ઉતત સ્થિસ્તએ કયા તબક્કે છે ?
(૩) ઉતત મંજૂર કરે લ કુ લ ૫૦ કામોમાંિી ૪૦ કામો પૂણષ
િયેલ છે , ૧૦ કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૨૭૬
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર શિે ર/વજલ્લામાાં સામુકિિ બળાત્િારના બનાિો
* ૨૫૬૫૦ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરરયાપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વર્ષવાર અમદાવાદ અને ગાંધીનગર શહે ર/સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર
મરહલાઓ પર બળાત્કાર, સામુરહક બળાત્કાર, બળાત્કારના
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ)/
બળાત્િાર
સામુકિિ
પ્રયાસ અને સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસના કે ટલા બનાવો
વજલ્લો (મુખ્ય મથિ શિે ર
બળાત્િાર
નોંધાયા,
વસિાય)
અમદાવાદ શહે ર
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
ગાંધીનગર શહે ર
ગાંધીનગર સ્જલ્લો

૧૮૬
૪૮
૦૬
૧૩

૦૨
૦૧
૦૦
૦૧

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
બળાત્િાર
સામુકિિ
મથિ)/વજલ્લો (મુખ્ય મથિ
બળાત્િાર
શિે ર વસિાય)
અમદાવાદ શહે ર
૨૪૯
૦૪
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૫૦
૦૦
ગાંધીનગર શહે ર
૦૨
૦૦
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
૦૬
૦૦

(બળાત્કારનો પ્રયાસ અને સામુરહક બળાત્કારના પ્રયાસનો
એક પણ બનાવ નોંધાયેલ નિી.)
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(૨) ઉતત બનાવો પૈકી વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર ૦ િી ૫
વર્ષની અને ૬ િી ૧૮ વર્ષની કે ટલી બાળાઓનો સમાવેશ િાય
છે ,

(૩) તે અન્વયે ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરી અને કે ટલાની ધરપકડ કરવાની બાકી છે , અને

(૨)

પત્રક ૧ મુજબ

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
૦ થી ૫ િર્ચની
૬ થી ૧૮ િર્ચની
મથિ)/વજલ્લો (મુખ્ય
બાળાઓ
બાળાઓ
મથિ શિે ર વસિાય)
અમદાવાદ શહે ર
૦૨
૧૩૩
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૦૨
૪૪
ગાંધીનગર શહે ર
૦૦
૦૧
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
૦૦
૦૬
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
૦ થી ૫ િર્ચની
૬ થી ૧૮ િર્ચની
મથિ)/વજલ્લો (મુખ્ય
બાળાઓ
બાળાઓ
મથિ શિે ર વસિાય)
અમદાવાદ શહે ર
૦૧
૧૬૯
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૦૧
૪૫
ગાંધીનગર શહે ર
૦૦
૦૦
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
૦૦
૦૨

(૩)
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધી
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  િરિાના બાિી
મથિ)/વજલ્લો (મુખ્ય
મથિ શિે ર વસિાય)
અમદાવાદ શહે ર
૫૨૬
૨૦
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
૧૨૭
૦૩
ગાંધીનગર શહે ર
૦૫
૦૧
ગાંધીનગર સ્જલ્લો
૨૩
૦૦

(૪) બાકી ઈસમોની ધરપકડ કરવા શા પગલાં લેવામાં
આવ્યા ?

(૪) ૧૦ આરોપીની ધરપકડ પર નામ.કોટષ નો મનાઈ હુ કમ
છે . જ્યારે , અન્ય સ્કથસામાં રહે ણાંક, સ્મત્ર વતુષળ, સગા સબંધી
તિા મળી આવવાની સંભસ્વત જગ્યાઓએ તપાસ કરી
ગુનેગારોની કોલ ડીટે ઈલની તપાસની તજવીજ કરાવી પકડી
પાડવા અંગેની કાયષવાહી ચાલુ છે .
---------

૨૭૭
ભાિનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૬૧ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ, અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં ભાવનગર સ્જલ્લામાં
(૨) રૂ. ૫૦.૦૦ લાખ
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૨૭૮
િડ ોદરા વજલ્લામાાં માઈક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૭૬ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાગરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૪૩૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ વડોદરા સ્જલ્લામાં છે લ્લા
બે વર્ષમાં MSME (માઈક્રો થમોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝસ)
એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને
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(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ.૧૯,૬૮,૭૩,૮૦૮.૦૦
---------

૨૭૯
િછછ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બાંધારાના િામો
* ૨૫૦૯૯ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટે લ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કયા બંધારાના કામો મંજૂર િયા તે
છે લ્લા બે વર્ષમાં ભુજ તાલુકાનાં કાંઢવાંઢ બંધારાના કામને મંજૂરી
પૈકી કયા કામો હાિ ધરવામાં આવ્યા,
મળેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ મંજૂર િયેલા બંધારાઓના કામો
(૨) કાંઢવાંઢ બંધારાનું વકષ ઓડષ ર અપાઈ ગયેલ છે .
કયા તબક્કે છે , અને
કામગીરી ટૂં ક સમયમાં શરૂ િશે.
(૩) તેની પાછળ કે ટલો ખચષ િયેલ છે ?
(૩) હાલની સ્થિસ્તએ કોઈ ખચષ િયેલ નિી. હવે પછી
ખચષ િશે.
---------

૨૮૦
ડ ાાંગ અને િલસાડ  વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નક્ટ
* ૨૫૭૭૪ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાંગ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,

(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં ડાંગ
અને વલસાડ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,

(૨) શૂન્ય

(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવામાં આવી, અને

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
બાકી છે ?

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૨૮૧
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના
* ૨૫૬૦૯ શ્રી ગુલાબવસાંિ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી ગૃહ સ્નમાષણ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
(૧)
ક્રમ તાલુિો
િર્ચિાર અરીઓ મળી.
વર્ષમાં બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રધાનમંત્રી આવાસ
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
યોજના અન્વયે કે ટલી અરજીઓ મળી,
૧
૨
૩
૪
૫
૬

પાલનપુર
ડીસા
ધાનેરા
િરા
િરાદ
ભાભર
િુ લ

૩૧-૧૨-૨૦૧૮
૨૫૫૮
૧૪૦
૪૦૫
૬૦૦
૪૬૦
૮૪૦
૫૦૦૩

૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૨૬૫
૧૩૦
૨૧૦
૨૪૯
૮૩૦
૨૦૦
૧૮૮૪
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(૨) મળેલ અરજીઓ પૈકી વર્ષવાર કે ટલી અરજીઓ
મંજૂર કરી,

(૩) મંજૂર અરજીઓ પૈકી વર્ષવાર કે ટલા લાભાિીઓને
સબસીડી ચૂકવવામાં આવી અને કે ટલાને ચૂકવવાની બાકી છે ,
અને

(૨)
િર્ચિાર માંજૂર િરે લ અરીઓ
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૮

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૯

૪૧૩૨

૧૧૮૦

(૩)
આિાસ સિાયપેટે સબસીડ ી
સબસીડ ી ચૂિિિાની બાિી (સાં)
ચૂિિિામાાં આિી
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯
થી
થી
થી
થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૨૨૫૪
૨૪૪
૧૮૭૮
૯૩૬

(૪) બાકી સબસીડી તયા સુધીમાં ચૂકવવામાં આવશે?

(૪) લાભાિી દ્વારા આવાસની કામગીરી જેમ જેમ પુણષ
કરવામાં આવશે તેમ તેમ જીઓટે ગીંગની કામગીરી મુજબ
આવાસની તબક્કાવાર બાકી સબસીડી શતય તેટલી ઝડપિી
ચુકવવામાં આવશે.
---------

૨૮૨
અમેરલી વજલ્લામાાંથી દવક્ષણ ગુજરાતને જોડ તી રો-રો ફે રી અને પેક્સ સવિચસ
* ૨૫૭૧૪ શ્રી અાંબરીર્ ડ ે ર (રાજુ લા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બંદરો) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી
(૧) સ્વતટર બંદર પરની હયાત બંદરીય સુસ્વધાઓને
સ્જલ્લામાંિી દસ્ક્ષણ ગુજરાતને જોડતી રો-રો ફે રી સસ્વષસ અને
ખાનગી મૂડી-રોકાણિી મજબૂતીકરણ/ફે રફાર/સુધારો કરી
પેતસ સસ્વષસ શરૂ કરવાની કામગીરી તયા તબક્કે છે ,
કાયષરત કરવાની કામગીરી પ્રગસ્તમાં છે . જે પૂણષ િયા બાદ
રો-રો ફે રી અને પેતસ સસ્વષસ શરૂ કરવા આયોજન છે .
(૨) ઉતત કામગીરી અન્વયે અમરે લીના તયા થિળેિી
(૨) સ્વતટર બંદર િી હજીરા/મગદલ્લા (સુરત) ને
દસ્ક્ષણ ગુજરાતના તયા થિળને જોડવામાં આવશે, અને
જોડવાની બાબત સ્વચારણામાં છે .
(૩) ઉતત કામગીરી તયાં સુધીમાં પુણષ કરવામાં આવશે?
(૩) બંદરીય સુસ્વધાઓની કામગીરી પૂણષ િયા બાદ
રો-રો ફે રી અને પેતસ સસ્વષસ સબંસ્ધત કામગીરી પૂણષ કરવાનું
આયોજન છે .
---------

૨૮૩
નિસારી અને ભરૂચ વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૭૭ શ્રી અનાંતિુ માર પટે લ (વાંસદા) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
નવસારી અને ભરૂચ સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
કરવામાં આવ્યું, અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
ભરૂચ સ્જલ્લા જેલ
૨૦-૦૭-૨૦૧૯
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
નવસારી સ્જલ્લા
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ
નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) ભરૂચ સ્જલ્લા જેલમાં વર્ષ ૨૦૧૮માં વહીવટી
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
કારણોસર સ્નરીક્ષણ િઇ શકે લ નિી.
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(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૮૪
પાંચમિાલ અને નમચદા વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૩૯ શ્રી િાળાભાઇ ડ ાભી (કપડવંજ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
પંચમહાલ અને નમષદા સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
કરવામાં આવ્યું, અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
રાજપીપળા સ્જલ્લા જેલ
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
સ્જલ્લોઃ નમષદા
પંચમહાલ સ્જલ્લા
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ
નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

(૩) રાજપીપળા સ્જલ્લા જેલમાં વહીવટી કારણોસર
સ્નરીક્ષણ િઇ શકે લ નિી.
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૨૮૫
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં દેશી દારૂ, વિદેશી દારૂ અને વબયરનો જથ્થો
* ૨૫૬૧૨ શ્રી નથાભાઇ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કે ટલી સ્કંમતનો દેશી દારૂ,
સ્વદેશી દારુ અને સ્બયરનો કે ટલો જથ્િો પકડાયો,
(૨) તયા પોલીસ થટે શનની હદમાંિી સૌિી વધુ
(૨) િરાદ
સ્કંમતનો દારૂ અને સ્બયરનો જથ્િો પકડાયો,
(૩) સૌિી વધુ સ્કંમતનો દારૂ અને સ્બયરનો જથ્િો
(૩) જવાબદાર અસ્ધકારીઓને રોકડ દંડની સ્શક્ષા
પકડાયો હોય તેવા પોલીસ થટે શનના સંબંસ્ધત અસ્ધકારીઓ
કરવામાં આવેલ છે .
સામે શાં પગલાં લીધા, અને
(૪) દારૂનું વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શાં પગલાં
(૪) દારૂની હે રફે ર અટકાવવા માટે પ્રોરહસ્બશન ધારાની
લેવામાં આવ્યાં?
જોગવાઇઓમાં સુધારા કરી સજાનું પ્રમાણ વધારે લ છે . દારૂના
હે રફે રની પ્રવૃસ્િ કરતા ઇસમો સ્વરૂિ ઉતત સુધારે લ નવા
કાયદાની જોગવાઇ હે ઠળ કાયદેસરની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ
છે .
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થિાસ્નક
પોલીસ,
એલ.સી.બી.,
એસ.ઓ.જી.,
આર.આર.સેલ., એસ.એમ.સી. દ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોકી
વધુમાં વધુ દારૂનો જથ્િો શોધી કાઢી કે સો કરવામાં આવેલ છે .
પ્રોરહબીશન કાયદાની અમલવારી માટે સ્નયસ્મત ડર ાઇવ
ગોઠવવામાં આવે છે . તેમજ આવી પ્રવૃસ્િ આચરનાર ઇસમો
સ્વરૂિ પ્રોરહસ્બશન ૯૩, જી.પી. એતટ ૫૫, ૫૬ અને પાસા
જેવા અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ છે .
થટે ટ મોનીટરીંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ફરરયાદ મળી શકે તે
માટે ટોલ ફ્રી નંબર અને વો્સએપ નંબર કાયાષસ્ન્વત કરવામાં
આવેલ છે .
પત્રિ
તાલુિા
પાલનપુર
વડગામ
દાંતા
ડીસા
અમીરગઢ
લાખણી
દાંતીવાડા
ધાનેરા
િરાદ
વાવ
સુઇગામ
રદયોદર
ભાભર
કાંકરે જ

દેશી દારૂ
(લીટર)
૧૧,૮૨૦
૪,૬૮૧
૧૨,૬૨૬
૧૧,૫૭૪
૨,૨૯૯
૯૨૩
૩,૧૬૧
૩,૮૯૪
૨,૩૨૮
૧૫૨
૨૦૭
૧,૯૯૬
૭૨૦
૩,૧૪૧

દેશી દારૂ કિાં મત
(રૂવપયા)
૨,૩૬,૪૦૦
૯૩,૬૨૦
૨,૫૨,૫૨૦
૨,૩૧,૪૮૦
૪૫,૯૮૦
૧૮,૪૬૦
૬૩,૨૨૦
૭૭,૮૮૦
૪૬,૫૬૦
૩,૦૪૦
૪,૧૪૦
૩૯,૯૨૦
૧૪,૪૦૦
૬૨,૮૨૦

વિદેશી દારૂ
(બોટલ)
૧૭,૯૪૬
૮,૧૯૧
૩,૫૭૦
૨,૪૧,૨૦૮
૮૩,૦૧૨
૨૦,૧૫૬
૭૭,૯૧૮
૧,૩૭,૮૫૧
૪,૮૭,૩૯૨
૨૧,૩૯૩
૧૦,૨૯૫
૨૪,૩૭૧
૧૪,૮૨૫
૫૫,૨૬૯
---------

વિદેશી દારૂ કિાં મત
(રૂવપયા )
૬૯,૯૭,૮૬૨
૪૯,૯૭,૪૫૦
૯,૧૩,૬૬૯
૩,૩૭,૯૩,૮૪૯
૩,૩૬,૧૧,૯૧૧
૩૩,૬૯,૮૫૦
૨,૪૬,૧૫,૬૯૬
૩,૬૩,૦૨,૧૪૦
૬,૧૦,૫૫,૨૭૫
૨૪,૪૦,૬૦૦
૧૪,૧૫,૦૭૦
૩૫,૦૪,૭૬૬
૨૦,૫૯,૭૦૪
૬૧,૧૪,૬૦૨

વબયર
(બોટલ)
૩,૨૫૧
૧,૪૯૧
૩,૧૪૮
૨૧,૧૦૯
૯૩૧
૩,૯૨૯
૮,૨૯૩
૯૦,૩૯૬
૧,૬૨૦
૧૬,૬૨૮
૧,૦૮૪
૭૮૭
૧,૫૫૯
૯૨૫

વબયર કિાં મત
(રૂવપયા)
૩,૨૫,૧૦૦
૧,૪૯,૧૦૦
૩,૧૪,૮૦૦
૨૧,૧૦,૯૦૦
૯૩,૧૦૦
૩,૯૨,૯૦૦
૮,૨૯,૩૦૦
૯૦,૩૯,૬૦૦
૧,૬૨,૦૦૦
૧૬,૬૨,૮૦૦
૧,૦૮,૪૦૦
૭૮,૭૦૦
૧,૫૫,૯૦૦
૯૨,૫૦૦

૨૮૬
સુરત વજલ્લામાાં સીનની સ્ટે શનો
* ૨૫૦૭૯ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત ઉતર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
સીએનજી થટે શનો ઉભા કરવાની કામગીરી તયા તબક્કે છે , અને

જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર) માં કુ લ ૬૫ સીએનજી થટે શનો
કાયષરત કરવામાં આવેલ છે .

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇન
દ્વારા તયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?

(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા સુરત સ્જલ્લામાં ગેસપાઇપલાઇન દ્વારા સુરત,
પલસાણા, માંગરોળ, ઓલપાડ, માંડવી, કામરે જ, ચોયાષસી
તિા બારડોલી તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે .

---------
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૨૮૭
જામનગર વજલ્લામાાં સેિા-સેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૯ શ્રીમતી ગીતાબા જાડ ે જા (ગોંડલ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) જામનગર સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૩૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨) ૬
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪) ૩૧,૦૮૭
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
(૫) ૩૧,૦૮૭
આવ્યો?
---------

૨૮૮
દાિોદ અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઇઝડ  ક્રાઇમ નક્ટ
* ૨૫૭૪૫ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં દાહોદ
(૨) શૂન્ય
અને પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૨૮૯
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૧૮ શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખસ્નજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી બનાસકાંઠા અને પાટણ
બનાસકાંઠા અને પાટણ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
સમયગાળો
બનાસિાાંઠામાાં
પાટણમાાં
વર્ષવાર કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૮
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/ ૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં આિેલ ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં) રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૩૨૩.૩૪
૩૪.૦૧
૫૫૨.૮૨

શૂન્ય

૮૭૬.૧૬

૩૪.૦૧
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર તયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો ?

ક્રમ
િર્ચ
૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ

સેિટર

સ્શક્ષણ
પીવાનું પાણી
ભૌસ્તક
આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ

(૨) બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ
કરવામાં આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગેની વિગતો
િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૨૧૯.૬૬
૨૦.૧૮
૪૮.૭૪

પ્રાિસ્મક શાળામાં આર.ઓ.પ્લાન્ટ
પીવાના પાણીના ટાંકા અને પાઇપલાઇન
રોડ-રથતા

િુ લ
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ

સેિટર

થવચ્છતા
કૌશલ્ય સ્વકાસ
ઉજાષ અને વોટરશેડ
સ્વકાસ
સ્શક્ષણ
પીવાના પાણી
ભૌસ્તક
આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ

િામનો પ્રિાર

ગટર લાઇન
આવક વૃસ્ધ્ધ માટે ટરે સ્નંગ
વોટર રરચાજષની કામગીરી
વગષખંડ
પીવાના પાણીના ટાંકા અને પાઇપલાઇન
રોડ-રથતા

િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૨૮૮.૫૮
ખચચ િરિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)
૩૪.૫૦
૨૨૨.૪૫
૫.૦૦
૬૫.૯૫
૧૯.૦૦
૯૬.૨૨

૪૪૩.૧૨
૭૩૧.૭૦

પાટણ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર તયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ
સેિટર

ખચચ અાંગેની વિગતો
િામનો પ્રિાર

ખચચ િરિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)

૧ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮િી
સદર સમયગાળા દરસ્મયાન કોઇ પણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ દરમ્યાન
કરવામાં આવેલ ખચષ
૨ તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯િી
સેિટર
િામનો પ્રિાર
ખચચ િરિામાાં
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ દરમ્યાન
આિેલ રિમ
કરવામાં આવેલ ખચષ
(રૂ.લાખમાાં)
સ્શક્ષણ
પ્રાિસ્મક શાળામાં કમ્પાઉન્ડ વોલ
૮.૩૧
પીવાનું પાણી
આંગણવાડીમાં પીવાના પાણીની સુસ્વધા, પીવાના પાણીની
૭.૮૦
ટાંકી, પાણીની પાઇપ લાઇન
િુ લ
૧૬.૧૧
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૧૬.૧૧
---------
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૨૯૦
અમદાિાદ શિે રમાાં સ્માટચ સીટી યોજનાના િામો
* ૨૫૧૨૨ શ્રી અરવિાંદિુ માર પટે લ (સાબરમતી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી સ્વકાસ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
અમદાવાદ શહે રમાં થમાટષ સીટી યોજના હે ઠળ કુ લ કે ટલી
અમદાવાદ શહે રમાં થમાટષ સીટી યોજના હે ઠળ કુ લ રૂ.૫૩૧.૭૬
રકમના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
કરોડના કામો મંજૂર કરવામાં આવેલ છે .
(૨) આ પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમના કામો પૂણષ
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ રૂ.૨૮૦.૫૪ કરોડના કામો પૂણષ
િયેલ છે , અને
િયેલ છે .
(૩) કે ટલી રકમના કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે ?
(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રૂ.૨૫૧.૨૨
કરોડના કામો પ્રગસ્ત હે ઠળ છે .
---------

૨૯૧

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં દેશી દારૂ, વિદેશી દારૂ અને વબયરનો જથ્થો
* ૨૫૬૧૫ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડ ી (દાંતા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કે ટલી સ્કંમતનો દેશી દારૂ,
સ્વદેશી દારૂ અને સ્બયરનો કે ટલો જથ્િો પકડાયો,
(૨) તયા પોલીસ થટે શનની હદમાંિી સૌિી વધુ
(૨) િરાદ
સ્કંમતનો દારૂ અને સ્બયરનો જથ્િો પકડાયો,
(૩) સૌિી વધુ સ્કંમતનો દારૂ અને સ્બયરનો જથ્િો
(૩) જવાબદાર અસ્ધકારીઓને રોકડ દંડની સ્શક્ષા
પકડાયો હોય તેવા પોલીસ થટે શનના સંબંસ્ધત અસ્ધકારીઓ
કરવામાં આવેલ છે .
સામે શાં પગલાં લીધા, અને
(૪) દારૂનું વેચાણ અટકાવવા સરકાર દ્વારા શાં પગલાં
(૪) દારૂની હે રફે ર અટકાવવા માટે પ્રોરહસ્બશન ધારાની
લેવામાં આવ્યાં?
જોગવાઇઓમાં સુધારા કરી સજાનું પ્રમાણ વધારે લ છે . દારૂના
હે રફે રની પ્રવૃસ્િ કરતા ઇસમો સ્વરૂિ ઉતત સુધારે લ નવા
કાયદાની જોગવાઇ હે ઠળ કાયદેસરની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ
છે .
થિાસ્નક
પોલીસ,
એલ.સી.બી.,
એસ.ઓ.જી.,
આર.આર.સેલ., એસ.એમ.સી. દ્વારા ખાનગી બાતમીદારો રોકી
વધુમાં વધુ દારૂનો જથ્િો શોધી કાઢી કે સો કરવામાં આવેલ છે .
પ્રોરહસ્બશન કાયદાની અમલવારી માટે સ્નયસ્મત ડર ાઇવ
ગોઠવવામાં આવે છે . તેમજ આવી પ્રવૃસ્િ આચરનાર ઇસમો
સ્વરૂિ પ્રોરહસ્બશન ૯૩, જી.પી. એતટ ૫૫, ૫૬ અને પાસા
જેવા અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવેલ છે .
થટે ટ મોનીટરીંગ સેલ ખાતે પ્રજાની સીધી ફરરયાદ મળી શકે તે
માટે ટોલ ફ્રી નંબર અને વો્સએપ નંબર કાયાષસ્ન્વત કરવામાં
આવેલ છે .
પત્રિ
તાલુિા
પાલનપુર
વડગામ
દાંતા
ડીસા
અમીરગઢ

દેશી દારૂ
(લીટર)
૧૧,૮૨૦
૪,૬૮૧
૧૨,૬૨૬
૧૧,૫૭૪
૨,૨૯૯

દેશી દારૂ કિાં મત
(રૂવપયા)
૨,૩૬,૪૦૦
૯૩,૬૨૦
૨,૫૨,૫૨૦
૨,૩૧,૪૮૦
૪૫,૯૮૦

વિદેશી દારૂ
(બોટલ)
૧૭,૯૪૬
૮,૧૯૧
૩,૫૭૦
૨,૪૧,૨૦૮
૮૩,૦૧૨

વિદેશી દારૂ કિાં મત
(રૂવપયા )
૬૯,૯૭,૮૬૨
૪૯,૯૭,૪૫૦
૯,૧૩,૬૬૯
૩,૩૭,૯૩,૮૪૯
૩,૩૬,૧૧,૯૧૧

વબયર
(બોટલ)
૩,૨૫૧
૧,૪૯૧
૩,૧૪૮
૨૧,૧૦૯
૯૩૧

વબયર કિાં મત
(રૂવપયા)
૩,૨૫,૧૦૦
૧,૪૯,૧૦૦
૩,૧૪,૮૦૦
૨૧,૧૦,૯૦૦
૯૩,૧૦૦
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તાલુિા
લાખણી
દાંતીવાડા
ધાનેરા
િરાદ
વાવ
સુઇગામ
રદયોદર
ભાભર
કાંકરે જ

દેશી દારૂ
(લીટર)
૯૨૩
૩,૧૬૧
૩,૮૯૪
૨,૩૨૮
૧૫૨
૨૦૭
૧,૯૯૬
૭૨૦
૩,૧૪૧

દેશી દારૂ કિાં મત
(રૂવપયા)
૧૮,૪૬૦
૬૩,૨૨૦
૭૭,૮૮૦
૪૬,૫૬૦
૩,૦૪૦
૪,૧૪૦
૩૯,૯૨૦
૧૪,૪૦૦
૬૨,૮૨૦

વિદેશી દારૂ
(બોટલ)
૨૦,૧૫૬
૭૭,૯૧૮
૧,૩૭,૮૫૧
૪,૮૭,૩૯૨
૨૧,૩૯૩
૧૦,૨૯૫
૨૪,૩૭૧
૧૪,૮૨૫
૫૫,૨૬૯

વિદેશી દારૂ કિાં મત
(રૂવપયા )
૩૩,૬૯,૮૫૦
૨,૪૬,૧૫,૬૯૬
૩,૬૩,૦૨,૧૪૦
૬,૧૦,૫૫,૨૭૫
૨૪,૪૦,૬૦૦
૧૪,૧૫,૦૭૦
૩૫,૦૪,૭૬૬
૨૦,૫૯,૭૦૪
૬૧,૧૪,૬૦૨

વબયર
(બોટલ)
૩,૯૨૯
૮,૨૯૩
૯૦,૩૬૯
૧,૬૨૦
૧૬,૬૨૮
૧,૦૮૪
૭૮૭
૧,૫૫૯
૯૨૫

વબયર કિાં મત
(રૂવપયા)
૩,૯૨,૯૦૦
૮,૨૯,૩૦૦
૯૦,૩૯,૬૦૦
૧,૬૨,૦૦૦
૧૬,૬૨,૮૦૦
૧,૦૮,૪૦૦
૭૮,૭૦૦
૧,૫૫,૯૦૦
૯૨,૫૦૦

---------

૨૯૨

ગાાંધીનગર અને મિે સાણા વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૬૪૨ શ્રી સુરેશિુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં મંજૂર િયેલ
માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી ગાંધીનગર અને મહે સાણા સ્જલ્લામાં
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં
કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૭૮૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૭૦૫૨.૦૩ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
મહે સાણા સ્જલ્લામાં ૫૧૬ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૬૦૮૦.૫૦ કરોડનું
મૂડી રોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં
૬૯૫ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૧૮૨૨.૭૧ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
મહે સાણા સ્જલ્લામાં ૨૭૯ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૬૯૨.૩૯ કરોડનું
મૂડી રોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણએ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭ માં ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં ૭૨૭
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૫૯ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા મહે સાણા સ્જલ્લામાં ૪૯૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૨૦ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯ માં
ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં ૬૧૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને
૭૯ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા મહે સાણા સ્જલ્લામાં
૨૪૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૩૩ પ્રોજેત્સ
અમલીકરણ હે ઠળ છે
---------

૨૯૩

દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લમાાં પોવલસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૯૦ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કે શોદ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાંકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૧ સ્બન-રહે ણાકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્બનધરવામાં આવ્યું.
રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં
આવ્યા, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૨૧૮.૦૯ લાખ
---------
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૨૯૪
જુ નાગિ વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી આિાસ યોજના
* ૨૫૬૯૬ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માંગરોળ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહે રી ગૃહ સ્નમાષણ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
િર્ચિાર મળેલ અરીઓ
વર્ષવાર જુ નાગઢ સ્જલ્લામાં ચોરવાડ અને માંગરોળ
ક્રમ
નગરપાવલિા
૦૧-૦૧-૨૦૧૮
થી ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
નગરપાસ્લકામાં નગરપાસ્લકાવાર પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના
૩૧-૧૨-૨૦૧૮
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
અન્વયે કે ટલી અરજીઓ મળી,
૧
૨

માંગરોળ
ચોરવાડ

(૨) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરી, કે ટલી અરજીઓ
(૨)
નામંજૂર કરી અને કે ટલી અરજીઓ પડતર છે ,
િર્ચિાર માંજુર િરે લ અરીઓની
િર્ચિાર નામાંજુર િરે લ
વિગત
(સાં
)
અરીઓની
વિગત (સાં)
નગરપાવલિાનુાં
ક્રમ
૦૧-૦૧-૧૮ થી ૦૧-૦૧-૧૯ થી ૦૧-૦૧-૧૮ થી ૦૧-૦૧-૧૯
નામ
૩૧-૧૨-૧૮

૩૧-૧૨-૧૯

૩૧-૧૨-૧૮

૧ માંગરોળ
૧૩
૪૧૨
૨ ચોરવાડ
૩૧૭
૦૪૮
(૩) મંજૂર અરજીઓ પૈકી ઉતત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કે ટલા
મકાનનું બાંધકામ િયુ અને કે ટલા મકાનનું બાંધકામ ચાલુ છે ,
અને

(૪) જે મકાનનું બાંધકામ પૂણષ િયું હોય તેને ઉતત
સ્થિસ્તએ વર્ષવાર કે ટલી રકમની સહાય ચુકવી?

થી ૩૧-૧૨૧૯

૦૦
૨૦

૧૩
૩૪૨

૬૪૮
૮૫

િર્ચિાર પડ તર અરીઓની
વિગત (સાં)
૦૧-૦૧-૧૮ થી
૩૧-૧૨-૧૮

૦૧-૦૧-૧૯ થી
૩૧-૧૨-૧૯

૦૦
૦૫

૧૧૦
૧૨

૧૨૬
૨૫
(૩)
માંજુર
અરીઓ પૈિી

નગરપાવલિા ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯
થી
થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ૩૧-૧૨-૨૦૧૯
વર્ષવાર કે ટલા
માંગરોળ
૦૦
૧૭
મકાનનું બાંધકામ ચોરવાડ
૦૦
૦૦
િયું અને
માંગરોળ
૮૬
૧૨૮
કે ટલા મકાનનું
બાંધકામ ચાલુ છે , ચોરવાડ
૦૦
૬૫

(૪)
નગરપાવલિા
માંગરોળ
ચોરવાડ

---------

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૮
૭.૮૦ લાખ
મકાનોનું બાંધકામ પ્રગસ્ત
હે ઠળ હોઇ કોઇપણ
મકાનનું કામ પૂણષ િયેલ
નિી. આિી કોઇ સહાય
ચુકવાયેલ નિી.

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી
૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૪૩.૨૦ લાખ
મકાનોનું બાંધકામ પ્રગસ્ત
હે ઠળ હોઇ કોઇપણ
મકાનનું કામ પૂણષ િયેલ
નિી. આિી કોઇ સહાય
ચુકવાયેલ નિી.

૨૯૫

છોટાઉદેપુર અને િડ ોદરા શિે ર/વજલ્લામાાં વ્યાજખોરોના ત્રાસથી આપઘાતોના પ્રયાસો
* ૨૭૦૬૯ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જેતપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) પત્રક-૧ મુજબ
છોટાઉદેપુર અને વડોદરા શહે ર/સ્જલ્લામાં શહે ર/સ્જલ્લાવાર
પત્રિ-૧
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
વ્યાજખોરોના ત્રાસિી આપઘાત કયાષના કે આપઘાતનો પ્રયાસ
શિે
ર
(વજલ્લાનુ
ાં મુખ્ય મથિ) આપઘાતના આપઘાતના
કયો હોય તેવા વર્ષવાર કે ટલા બનાવો બન્યા,
વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
છોટાઉદેપુર શહે ર
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
વડોદરા શહે ર
વડોદરા ગ્રામ્ય

બનાિો
૦૦
૦૦
૦૦
૦૧

પ્રયાસના બનાિો
૦૦
૦૦
૦૦
૦૦
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તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
શિે ર (વજલ્લાનુાં મુખ્ય મથિ) આપઘાતના આપઘાતના
વજલ્લા (મુખ્ય મથિ વસિાય)
બનાિો પ્રયાસના બનાિો
છોટાઉદેપુર શહે ર
૦૦
૦૦
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લો
૦૦
૦૦
વડોદરા શહે ર
૦૧
૦૧
વડોદરા ગ્રામ્ય
૦૧
૦૦

(૨) ઉતત બનાવો પૈકી જવાબદારો સામે શુ કાયષવાહી
કરવામાં આવી,

(૨) ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાયષવાહી કરે લ છે .

(૩) વ્યાજખોરોના ત્રાસિી આપઘાત કયાષ હોય તેવા
બનાવોમાં મૃત્યુ પામનાર વ્યકસ્તએ આપઘાત કરતાં અગાઉ
કોઇ પોલીસ ફરરયાદ કરી હતી કે કે મ, અને

(૩) ના, જી.

(૪) જો પોલીસ ફરરયાદ િઈ હોય તો પોલીસ તંત્ર દ્વારા
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી અને જો કોઇ કાયષવાહી ન િઈ હોય
તો તેના કારણો શું છે ?
---------

૨૯૬
મિીસાગર અને નિસારી વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નક્ટ
* ૨૫૭૪૨ શ્રી અીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,

(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અલમલમાં આવેલ છે .

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં
મહીસાગર અને નવસારી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ
નોંધાયા,

(૨) શૂન્ય

(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવામાં આવી, અને

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
બાકી છે ?

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૨૯૭
રાજ્ય સરિારના નસીબી તાંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર વમલિતના િે સો
* ૨૫૫૮૯ શ્રી પ્રકદપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
વર્ષમાં રાજ્ય સરકારના એસીબી તંત્ર દ્વારા અપ્રમાણસર
સ્મલકતને લગતા કે ટલા કે સો શોધવામાં આવ્યા, અને

(૧) કુ લ-૧૮ કે સો

(૨) ઉતત કે સોને આધારે કે ટલી અપ્રમાણસર સ્મલકત
(૨) રૂ. ૨૭,૮૦,૭૮,૩૫૮/મળી આવેલ છે ?
---------
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૨૯૮
અમદાિાદ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૪૮ શ્રી કિાં મતવસાંિ પટે લ (બાપુનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખનીજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી અમદાવાદ અને ભાવનગર
અમદાવાદ અને ભાવનગર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
વર્ષવાર કે ટલી રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
અમદાિાદમાાં
ભાિનગરમાાં
ક્રમ

૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

ક્રમ

િર્ચ

૧

સ્શક્ષણ

સેક્ટર

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ.લાખમાાં)

૭૦.૪૦

૪૧૨.૬૨

૧૬.૫૬

શૂન્ય

૮૬.૯૬

૪૧૨.૬૨

(૨) અમદાવાદ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ
કરવામાં આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગેની વિગતો

સેક્ટર
તા.૧/૧/૨૦૧૮ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સમયગાળો

સ્શક્ષણ

ભૌસ્તક સુસ્વધા
થવચ્છતા

િામનો પ્રિાર
કોમ્પ્યુટર લેબ અને કમ્પાઉન્ડ વોલનું કામ,
ટોઇલેટ બ્લોકનું કામ, થકુ લમાં કોટાથટોનનું
કામ, સાઉન્ડ સીથટમનું કામ, આર.ઓ
પ્લાન્ટ અને વોટર કુ લરનું કામ,
આંગણવાડીમાં કમ્પાઉન્ડ વોલ, બ્લોક,
બેઝમેન્ટ, બારી-બારણાંનું કામ, થમાટષ
તલાસરૂમ બનાવવાનું કામ
િુ લ..
િામનો પ્રિાર
કોમ્પ્યુટર લેબ અને કમ્પાઉન્ડ વોલનું કામ,
ટોઇલેટ બ્લોકનું કામ, થકુ લમાં કોટાથટોનનું
કામ, સાઉન્ડ સીથટમનું કામ, આર.ઓ
પ્લાન્ટ અને વોટર કુ લરનું કામ,
આંગણવાડીમાં કમ્પાઉન્ડ વોલ, બ્લોક,
બેઝમેન્ટ, બારી-બારણાંનું કામ, થમાટષ
તલાસરૂમ બનાવવાનું કામ
કમ્પાઉન્ડ વોલ અને થમશાનના
પેવરબ્લોકનું કામ
ડોર ટુ ડોર કલેતશન માટે હાઈડર ોસ્લક
વ્હીકલનું કામ
િુ લ
િર્ચ : ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)

૭૦.૪૦

૭૦.૪૦
ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)

૬.૪૪

૩.૦૦
૭.૧૨
૧૬.૫૬
૮૬.૯૬
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ભાવનગર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગેની વિગતો
સેક્ટર

૧

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૮ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ
તા.૧/૧/૨૦૧૯ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

પીવાનું પાણી
સ્શક્ષણ
સ્સંચાઈ

પીવાના પાણીની ઊંચી ટાંકી બનાવવાનું
કામ, પાણીની પાઈપલાઈનનું કામ
પ્રાિસ્મક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે શેડ
પરકોલેશન ટેં ક બનાવવાનું કામ
િુ લ..

સેક્ટર
સ્શક્ષણ

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)

િામનો પ્રિાર

િામનો પ્રિાર
પ્રાિસ્મક શાળામાં મધ્યાહન ભોજન માટે શેડ
િુ લ
િર્ચ : ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
---------

૩૦.૪૬
૧૫૪.૦૦
૪૩.૬૪
૨૨૮.૧૦
ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૧૯.૮૩
૧૯.૮૩
૨૪૭.૯૩

૨૯૯

તાપી અને નિસારી વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૬૮ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યાસ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખસ્નજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખનીજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી તાપી અને નવસારી સ્જલ્લામાં
તાપી અને નવસારી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
તાપીમાાં
નિસારીમાાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ
૧
૨

સમયગાળો
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં આિેલ ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં) રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૧૧૦.૦૦

શૂન્ય

૬૮.૫૭

૧૧૫૪

૧૭૮.૫૭

૧૧૫૪

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?
ક્રમ

િર્ચ

૧

તા.૧/૧/૨૦૧૮ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સેક્ટર
સ્સંચાઈ

સેક્ટર
ઉજાષ અને
વોટરશેડ સ્વકાસ
સ્શક્ષણ

(૨) તાપી સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગેની વિગતો
ખચચ િરિામાાં આિેલ
િામનો પ્રિાર
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
ચેક ડે મ કમ કોઝ વે નું કામ, તળાવનું
૧૧૦.૦૦
બાંધકામ
િુ લ..
૧૧૦.૦૦
ખચચ િરિામાાં આિેલ
િામનો પ્રિાર
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
સોલાર એનરજી વોટર પંપ

૪૩.૯૨

થમાટષ તલાસ નુ કામ

૨૪.૬૫
૬૮.૫૭
૧૭૮.૫૭

િુ લ
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નવસારી સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ
૧

િર્ચ
તા.૧/૧/૨૦૧૮ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

ખચચ અાંગેની વિગતો
નવસારી સ્જલ્લામાં સદર સમયગાળા દરમ્યાન કોઇપણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

ગલ્સષ હાઈજીન પ્રોજેતટનું કામ,
દવાખાનામાં સાધનો
કરડયા કામ તાલીમ, સીવણ કામ
કૌશલ્ય સ્વકાસ
તાલીમ ટે કવોન્ડો તાલીમ
પાણી માટે બોરનુ કામ, પીવાના
પીવાના પાણીની સુસ્વધા
પાણીની સુસ્વધા
ભૌસ્તક માળખાકીય સુસ્વધા ચેક ડે મ કમ કોઝ વે, રોડનું કામ
મરહલા અને બાળ કલ્યાણ
મોડષ ન આંગણવાડી
અંગકસરતના સાધનોનું કામ,
અંગ્રેજી કોસ્ચંગ તલાસની તાલીમ,
શાળામાં ઇ-બોડષ ની સુસ્વધા,
ઓરડા અને શૌચાલય, ક્રીડાંગણના
સાધનો, ગસ્ણત અને સ્વજ્ઞાનના
સ્શક્ષણ
જરૂરી પુથતકો સહીત કોસ્ચંગ
તલાસની તાલીમ, નાગલીની
સ્બથકીટ પુરી પાડવાનું કામ,
યોગામેટનું કામ, રમત ગમતના
સાધનો, રે ઈન વોટર હાવેથટીંગ,
શાળાના નવા ઓરડાનું કામ
ગટરનું કામ, થવચ્છતાના સાધનોનું
થવચ્છતા
કામ
િુ લ
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૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯ િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ.લાખમાાં)
૪૪.૨૬
૮૫.૯૪
૧.૧૩
૪૪.૬૩
૪૦.૫૦

૩૨૦.૮૧

૩૯.૭૧
૫૭૬.૯૮
૫૭૬.૯૮

૩૦૦
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૭૨ શ્રી લલીતભાઇ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
રાજકોટ અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન તયા પ્રકારની
રાજકોટ મધ્યથિ જેલ
૧૪-૦૩-૨૦૧૮
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
સ્જલ્લોઃ રાજકોટ
૨૬-૧૨-૨૦૧૮
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(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

૩૧-૦૫-૨૦૧૯
૧૦-૧૨-૨૦૧૯
પોરબંદર સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ
નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપથિસ્ત િતો નિી.

(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઈન્થપેકટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૬-૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી સૂચના
આપવામાં આવેલ છે .
---------

૩૦૧
િડ ોદરા વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૬૬ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વડોદરા-શહે ર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વડોદરા સ્જલ્લામાં
(૨) રૂ. ૨૧૨.૧૩ લાખ.
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૩૦૨
નિસારી વજલ્લામાાં સીનની સ્ટે શનો
* ૨૫૦૮૮ શ્રી નરે શભાઈ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પેટરોકે સ્મકલ્સ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો ઉભા કરવાની કામગીરી તયા
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા નવસારી સ્જલ્લા (પીએનજીઆરબી, નવી રદલ્હી
તબક્કે છે , અને
દ્વારા અસ્ધકૃ ત કરે લ સ્વથતાર) માં કુ લ ૧૯ સીએનજી થટે શનો
કાયષરત કરવામાં આવેલ છે .
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ નવસારી સ્જલ્લામાં સીએનજી
(૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત ગેસ
થટે શનો દ્વારા તયા તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે ?
સ્લસ્મટે ડ દ્વારા નવસારી સ્જલ્લામાં સીએનજી થટે શનો દ્વારા
નવસારી, જલાલપોર, ગણદેવી, સ્ચખલી, તિા ખેરગામ
તાલુકાઓને આવરી લેવામાં આવેલ છે .
---------

૩૦૩

અરિલ્લી અને નમચદા વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નિટ
* ૨૫૬૩૬ શ્રી જશુભાઈ પટે લ (બાયડ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એકટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં અરવલ્લી
અને નમષદા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,

(૨) શૂન્ય.
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(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
કરવામાં આવી, અને

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
બાકી છે ?
---------

૩૦૪
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સ્પીનીંગ નિમોમાાં મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૦૭૧ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧) ૦૪ (ચાર)
સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
અંતગષત કે ટલા થપીનીંગ એકમો મંજૂર કરવામાં આવ્યા,
(૨) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલું મૂડી રોકાણ કરવામાં
આવેલ છે , અને

(૨) રૂ.૩૨,૧૪૩.૫૪ લાખ

(૩) આ થપીનીંગ એકમોમાં કે ટલી થપીંડલ થિાસ્પત
િયેલ છે ?

(૩) ૯૧,૭૪૮

---------

૩૦૫

તાપી અને ડ ાાંગ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૭૧ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ)જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ.તાપીઃ- રૂ.૧૭૧૭.૯૮ લાખ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. ડાંગમાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર પાણી આપવામાં
તાપી અને ડાંગ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની વસુલાત
આવતું ન હોઈ વસુલાતનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
છે .
વજલ્લો
ઔદ્યોવગિ નિમનુાં
િરે લ િાયચિાિી
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
તાપી

નામ
જે. કે . પેપર સ્લ.
સોનગઢ
ઉકાઈ પ્રદેશ સહકારી
ખાંડ ઉદ્યોગ મંડળી,
ખુસાલપુરા, વ્યારા

ગામ નમુનો નંબર ૬હકપત્રકમાં તિા સંથિાની
જમીનના ૭/૧૨માં બોજા
પાડવા અંગન
ે ી કાચી નોંધ
કરવામાં આવેલ છે .

---------

૩૦૬

ભાિનગર વજલ્લામાાં માઇક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઇઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૫૦ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડ ીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૩૬૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ ભાવનગર સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં MSME (માઇક્રો થમોલ મીડીયમ
એન્ટરપ્રાઈઝસ) એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં
આવી, અને
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(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ. ૧૩,૩૫,૭૨,૯૪૭.૭૮
---------

૩૦૭
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં તળાિો ઊંડ ા િરિાનુાં આયોજન
* ૨૫૧૨૫ શ્રી ગજન્ે રવસાંિ પરમાર (પ્રાંસ્તજ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં કુ લ કે ટલા
(૧) ૧૧૪ તળાવો
તળાવો ઊંડા કરવાનું આયોજન છે ,
(૨) તે અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુ લ
(૨) ૧૧૪ તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા.
કે ટલા તળાવો ઊંડા કરવામાં આવ્યા, તેની પાછળ કે ટલો ખચષ
રૂ.૨૧૬.૦૮ લાખનો ખચષ િયો.
િયો,
(૩) ઉતત સ્થિસ્તએ આયોજન પૈકી કે ટલા તળાવો ઊંડા
(૩) શૂન્ય
કરવાના બાકી છે , અને
(૪) તેની પાછળ કે ટલો ખચષ િશે?
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
---------

૩૦૮
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૬૫ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાણ(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
ખનીજની રોયલ્ટીની આવકમાંિી સુરત અને તાપી સ્જલ્લામાં
સુરત અને તાપી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
સુરતમાાં
તાપીમાાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ

૧
૨

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

ક્રમ

િર્ચ

૧

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં
આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

૯૧.૩૩

૧૧૦.૦૦

૫૪૭.૮૮

૬૮.૫૭

૬૩૯.૨૧

૧૭૮.૫૭

(૨) સુરત સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં
આવેલ છે તેની સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ખચચ અાંગેની વિગત

સેક્ટર
તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સમયગાળો

આરોગ્ય
પીવાનું પાણી
ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ

િામનો પ્રિાર
બાળકોના આરોગ્ય માટે હે લ્િના સાધનો
પાણીની સુસ્વધા
પાણીની ટાંકી
બોર સ્વિ મોટર
બોરવીિ હે ન્ડપમ્પ
કમ્પાઉન્ડ વોલ
ગરનાળા
પેવર બ્લોક

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૩૫.૦૦
૩૪.૩૬
૨૫.૩૮
૩.૫૬
૨.૨૫
૬.૯૭
૦.૭૫
૧૦૦.૮૪
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ક્રમ

િર્ચ

સ્શક્ષણ

કૌશલ્ય સ્વકાસ
થવચ્છતા

સેક્ટર
આરોગ્ય
પીવાનું પાણી

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

૨

ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સુસ્વધાઓ

સ્શક્ષણ

કૌશલ્ય સ્વકાસ
થવચ્છતા

ખચચ અાંગેની વિગત
આંગણવાડી ફ્લોરરંગ કામ
રોડ
સંરક્ષણ રદવાલ
થટર ીટ લાઈટ
ઓરડા
કમ્પાઉન્ડ વોલ
પતરાનો શેડ
પેવર બ્લોક
થમાટષ રૂમ
ચેકવોલ
કડીયાકામ, હોટે લ મેનેજમેંટ, સ્સવણની ટરે નીંગ કામો
ગટર લાઈન
શૌચાલય
િુ લ

૦.૭૫
૫૨.૪૭
૨.૨૫
૧૬.૦૫
૩.૭૫
૩.૭૫
૯.૦૦
૫૦.૧૧
૧૦૨.૨૨
૨.૬૨
૯૦.૭૫
૪૯.૪૩
૩.૩૭
૬૯૫.૬૩
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
િામનો પ્રિાર
(રૂ. લાખમાાં)
બાળકોના આરોગ્ય માટે હે લ્િના સાધનો
૪૫.૦૦
૩૭.૭૦
R.O
પાણીની સુસ્વધા
૧.૫૧
બોરવીિ હે ન્ડપમ્પ
૩.૨૫
બોર સ્વિ મોટર
૦.૧૨
કમ્પાઉન્ડ વોલ
૨.૩૩
ગરનાળા
૦.૨૫
પેવર બ્લોક
૪૪.૫૨
આંગણવાડી ફ્લોરરંગ કામ
૦.૨૫
રોડ
૨૭.૭૦
સંરક્ષણ રદવાલ
૦.૭૫
થટર ીટ લાઈટ
૩.૨૫
ઓરડા
૧.૨૫
કમ્પાઉન્ડ વોલ
૧.૧૮
ટોયલેટ બ્લોક
૧૮.૩૪
પતરાનો શેડ
૨.૮૨
પેવર બ્લોક
૧૩.૧૫
લાયબ્રેરી કબાટ
૧૪.૧૦
થમાટષ રૂમ
૩૩.૮૩
ચેકવોલ
૦.૩૮
કડીયાકામ, હોટે લ મેનેજમેંટ, સ્સવણની ટરે નીંગ કામો
૩૦.૨૪
ગટર લાઈન
૧૫.૪૫
શૌચાલય
૧.૧૩
િુ લ
૨૯૮.૫૦
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ
૯૯૪.૧૩

તાપી સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે .
ક્રમ

િર્ચ

૧

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

ખચચ અાંગેની વિગત
સેક્ટર
સ્સંચાઈ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

િામનો પ્રિાર
ચેક ડે મ કમ કોઝ વે નું કામ, તળાવનું
બાંધકામ

૧૧૦.૦૦
િુ લ

૧૧૦.૦૦
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ક્રમ

િર્ચ

૨

તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

ખચચ અાંગેની વિગત
સેક્ટર
ઉજાષ અને વોટરશેડ
સ્વકાસ
સ્શક્ષણ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

િામનો પ્રિાર
સોલાર એનજી વોટરપંપ

૪૩.૯૨

થમાટષ કલાસનું કામ

૨૪.૬૫
૬૮.૫૭
૧૭૮.૫૭

િુ લ
િર્ચઃ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

---------

૩૦૯
લાજપોર મધ્યસ્થ જલ
ે માાં ઓપન યુવનિવસચટી મારફત િે દીઓને ડ ીગ્રી
* ૨૫૫૭૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરંજ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
લાજપોર મધ્યથિ જેલમાં ઓપન યુસ્નવસ્સષટી મારફત કે દીઓને

જિાબ
(૧) હા, જી

ડીગ્રી આપવામાં આવે છે તે હકીકત સાચી છે , અને
(૨) જો હા, તો કઈ યુસ્નવસ્સષટી મારફત ડીગ્રીઓ
આપવામાં આવે છે ?

(૨) ઈન્દીરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુસ્નવસ્સષટી.

---------

૩૧૦
પાટણ અને િછછ વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૨૧ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
સાચી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
પાટણ અને કચ્છ સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે કરવામાં
આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,

જિાબ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
કરવાનું હોય છે .
(૨)
જલ
ે નુાં નામ

વનરીક્ષણની તારીખ

ગળપાદર સ્જલ્લા જેલ
તચ્છ સ્જલ્લો

-

પાટણ સ્જલ્લો
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ
નિી.

(૩) ગળપાદર સ્જલ્લા જેલમાં વહીવટી કારણોસર સ્નરીક્ષણ
િઇ શકે લ નિી.

(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------
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૩૧૧
સુરેન્રનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૬૩ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટે લ (લીંબડી) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
સુરેન્રનગર અને ભાવનગર સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
તયારે કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
ભાવનગર સ્જલ્લા જેલ
૨૭-૧૨-૨૦૧૯
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
સુરેન્રનગર સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ
નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) ભાવનગર સ્જલ્લા જેલમાં વર્ષ ૨૦૧૮માં વહીવટી
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
કારણોસર સ્નરીક્ષણ િઇ શકે લ નિી.
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૩૧૨

ખેડ ા અને િડ ોદરા વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૩૬ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય જલ
માં
ત્ર
ીશ્રી
(રાજ્યકક્ષા)
જણાવવા કૃ પા કરશે કે .ે
પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન (થટાફ
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
ખેડા અને વડોદરા સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ તયારે કરવામાં
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
૦૮-૦૪-૧૯,
નડીયાદ સ્જલ્લા જેલ
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
૧૯-૧૧-૧૯
૨૮-૦૨-૧૮,
૧૬-૦૩-૧૮,
૦૩-૦૪-૧૮,
વડોદરા મધ્યથિ જેલ
૦૪-૧૨-૧૮,
૨૨-૧૦-૧૯,
૨૧-૧૨-૧૯
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) નડીયાદ સ્જલ્લા જેલમાં વર્ષ ૨૦૧૮માં વહીવટી
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
કારણોસર સ્નરીક્ષણ િઇ શકે લ નિી.
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------
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૩૧૩
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૩૦ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાં ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
પાણી આપવામાં આવતું ના હોઈ, પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
---------

૩૧૪

અમદાિાદ વજલ્લામાાં માઈક્રો સ્મોલ મીડ ીયમ નન્ટરપ્રાઈઝ નિમોની માંજૂર અરીઓ
* ૨૫૧૭૯ શ્રી જગદીશભાઈ પટે લ (અમરાઈવાડી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઔદ્યોસ્ગક નીસ્ત
(૧) ૩૨૩૪ અરજીઓ
૨૦૧૫ હે ઠળ વ્યાજ સહાય યોજના હે ઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં MSME માઈક્રો થમોલ મીડીયમ એન્ટરપ્રાઈઝસ
એકમોની કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને
(૨) તે અન્વયે કે ટલી સહાયનું ચૂકવણં કરવામાં આવ્યું?
(૨) રૂ.૮૬,૫૯,૦૭,૫૯૬.૦૯
---------

૩૧૫
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે વબન-રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૮૮ શ્રી િી.ડ ી.ઝાલાિાડ ીયા (કામરે જ) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નાણાંકીય વર્ષ
(૧) કુ લ-૦૧ સ્બન-રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
૨૦૧૯-૨૦માં દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં પોલીસ સ્બનધરવામાં આવ્યું.
રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું,
અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૨૧૮.૦૯ લાખ
---------

૩૧૬

ભાિનગર વજલ્લામાાં સેિાસેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૩૯ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુ વા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન
(૧) ૫૭
ગ્રામ્ય સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો
યોજવામાં આવેલ છે ,
(૨) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૨) ૫૭
લેવામાં આવી,
(૩) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૩) ૮૦,૬૨૨
(૪) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં
(૪) ૮૦,૬૨૨
આવ્યો?
---------
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૩૧૭
મોરબી અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નક્ટ
* ૨૫૬૭૫ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં મોરબી
(૨) શૂન્ય
અને પોરબંદર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૩૧૮
રાજિોટ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર રે તી ચોરી
* ૨૫૬૭૮ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં
(૧)
રાજકોટ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર રે તી ચોરી અટકાવવા કે ટલી
અનુ.
તાલુિો
િરે લ તપાસની સાંખ્યા
તપાસ કરવામાં આવી,
૧ ઉપલેટા
૮૭
૨ જામકંડોરણા
૦૨
૩ જેતપુર
૧૬
૪ કોટડાસાંગાણી
૦૫
૫ ધોરાજી
૬૭
૬ રાજકોટ
૮૭
૭ વીંછીયા
૦૭
૮ પડધરી
૧૧
૯ ગોંડલ
૧૧
૧૦ લોધીકા
૦૯
૧૧ જશદણ
૦૮
િુ લ
૩૧૦
(૨) ઉતત તપાસ અન્વયે કે વી ગેરરીસ્ત િતી હોવાનું
(૨) સ્બનઅસ્ધકૃ ત ખનન, વહન અને સંગ્રહની ગેરરીસ્ત
સામે આવ્યું, અને
િતી હોવાનું સામે આવ્યું.
(૩) તે અન્વયે કે ટલી રકમનો દંડ કરવામાં આવ્યો?
(૩) રૂ.૫૩૯.૮૭ લાખ
---------

૩૧૯
િછછ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બાંધારાના િામો
* ૨૫૦૯૭ શ્રી કિશોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળસંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાં
છે લ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કયા બંધારાના કામો મંજૂર િયા તે
છે લ્લા બે વર્ષમાં ભુજ તાલુકાનાં કાંઢવાંઢ બંધારાના કામને મંજૂરી
પૈકી કયા કામો હાિ ધરવામાં આવ્યા,
મળેલ છે .

149
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ મંજૂર િયેલા બંધારાઓના કામો
કયા તબક્કે છે , અને
(૩) તેની પાછળ કુ લ કે ટલો ખચષ િયેલ છે ?

(૨) કાંઢવાંઢ બંધારાનું વકષ ઓડષ ર અપાઈ ગયેલ છે .
કામગીરી ટૂં ક સમયમાં શરૂ િશે.
(૩) હાલની સ્થિસ્તએ કોઈ ખચષ િયેલ નિી. હવે પછી
ખચષ િશે.
---------

૩૨૦
ગીર-સોમનાથ અને જૂ નાગિ વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૭૦૨ શ્રી ભગાભાઈ બારડ  (તાલાલા) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
(૨)
ગીર-સોમનાિ અને જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું સ્નરીક્ષણ
જલ
વનરીક્ષણની તારીખ
ે નુાં નામ
તયારે કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા પ્રકારની
જૂ નાગઢ સ્જલ્લા જેલ
૦૧-૦૫-૨૦૧૮
ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,
૦૨-૦૫-૨૦૧૮
૨૭-૧૨-૨૦૧૯
ગીર-સોમનાિ સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ
નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૩૨૧
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૬૬૦ શ્રી નૌશાદ સોલાંિી (દસાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાણ-ખનીજની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
રોયલ્ટીની આવકમાંિી સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાં
સુરેન્રનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
સુરેન્રનગરમાાં
બોટાદમાાં ફાળિિામાાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ
૧.
૨.

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

સમયગાળો

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)

૪૭૮.૬૯

૭૪.૪૦

૨૫૧.૭૭

૩૩.૦૦

૭૩૦.૪૬

૧૦૭.૪૦

(૨) સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ
કરવામાં આવેલ છે તેની વીગત નીચે મુજબ છે ઃ
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ક્રમ

િર્ચ

ખચચની અાંગેની વિગતો

તા.૧/૧/૨૦૧૮
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

૧.

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

સ્શક્ષણ
ભૌસ્તક આંતર
માળખાકીય
સ્સંચાઈ

પેવર બ્લોકનું કામ
કોઝવે, કમ્પાઉન્ડ વોલ, પેવર બ્લોકનું કામ, થનાનઘાટ તિા
અવેડા, સી.સી. રોડ
પુર સંરક્ષણ રદવાલ
િુ લ

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

પીવાના પાણીના
હે તુ

ભૂગભષ ટાંકાની વ્યવથિા, પાઈપલાઈન, ભૂગભષ સંપ,
બુથટીંગસંપ
સરકારી શાળામાં બેંન્ચીસ, કોમ્પ્યુટર, સ્પ્રન્ટર ઓલ ઈન વન
તિા ગ્રીન બોડષ આપવાનું કામ, પ્રાિસ્મક શાળામાં થમાટષ
તલાસરૂમ, પેવર બ્લોકનું કામ
કોઝવે, કમ્પાઉન્ડ વોલ, પેવર બ્લોકનું કામ, બહે નો માટે
થનાનઘાટ તિા અવેડા, સી.સી. રોડ, નાળુ બનાવવાનું કામ
પ્રાિસ્મક શાળામાં શૌચાલય

તા.૧/૧/૨૦૧૯
સ્શક્ષણ
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ ભૌસ્તક
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ સુસ્વધાઓ
ખચષ
થવચ્છતા હે તુ
ઉજાષ અને
વોટરશેડ સ્વકાસ
સ્સંચાઈ

૨.

ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)
૧૪.૯૧
૪૬.૩૬
૯.૭૫
૭૧.૦૨
ખચચ િરિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

સોલાર લાઈટ

૫૭.૭૭
૮૩.૯૫
૧૦૮.૫૮
૧૪.૬૮
૪.૭૩

પુર સંરક્ષણ રદવાલ
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

૨.૯૯
૨૭૨.૭૦
૩૪૩.૭૨

બોટાદ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે તેની
સ્વગત નીચે મુજબ છે ઃ
ક્રમ

િર્ચ

ખચચ અાંગન
ે ી વિગતો
સેક્ટર

૧.

૨.

તા.૧/૧/૨૦૧૮
સ્શક્ષણ
િી
પીવાના પાણી હે તુ
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
થવચ્છતા
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ ખચષ
ભૌસ્તક સુસ્વધા

તા.૧/૧/૨૦૧૯
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ ખચષ

િામનો પ્રિાર
જ્ઞાનકું જ પ્રોજેતટનું કામ, મધ્યાહન ભોજન શેડ
પીવાના પાણીની પાઈપલાઈન
અંડરગ્રાઉન્ડ ગટરનું કામ
પેવર બ્લોકનું કામ, સી.સી. રોડ
િુ લ

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

સ્શક્ષણ
થવચ્છતા
પીવાના પાણી હે તુ
ભૌસ્તક સુસ્વધા
આરોગ્ય સંભાળ

જ્ઞાનકું જ પ્રોજેતટનું કામ, મધ્યાહન ભોજન શેડ
અંડરગ્રાઉન્ડ ગટરનું કામ
પાઈપ લાઈનનું કામ
પેવર બ્લોકનું કામ, સી.સી. રોડનું કામ
આંગણવાડી ફરતે કંપાઉન્ડ વોલનું કામ
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૭.૬૦
૦.૭૯
૨.૯૯
૫.૯૩
૨૭.૩૧
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૧.૬૮
૬.૯૮
૧.૯૨
૧૩.૮૨
૧.૬૩
૩૬.૦૩
૬૩.૩૪

---------

૩૨૨

ખેડ ા વજલ્લામાાં સેિા-સેતુ િાયચક્રમ
* ૨૫૧૪૭ શ્રી બાબુભાઈ પટે લ (દસક્રોઈ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સામાન્ય વહીવટ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખેડા સ્જલ્લામાં કે લેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૯ દરમ્યાન ગ્રામ્ય
(૧) ૬૧
સ્વથતારમાં સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા કાયષક્રમો યોજવામાં
આવેલ છે ,
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(૨) આ કાયષક્રમમાં કે ટલા તાલુકા આવરી લેવામાં
(૨)
આવ્યા,
(૩) આ સેવાસેતુ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી સેવાઓ આવરી
(૩)
લેવામાં આવી,
(૪) આ કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલી અરજીઓ આવી, અને
(૪)
(૫) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાં આવ્યો,
(૫)
---------

૧૦
૫૭
૮૭,૧૮૪
૮૭,૧૮૪

૩૨૩
અરિલ્લી વજલ્લામાાં પોલીસ વિભાગ માટે રિે ણાાંિના મિાનો
* ૨૫૫૯૩ શ્રી રમણભાઇ પટે લ (સ્વજાપુર) : માનનીય પોલીસ િાઉસીંગ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં
(૧) કુ લ-૩૩ રહે ણાંકના મકાનોનું બાંધકામ હાિ
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં પોલીસ રહે ણાંકના કુ લ કે ટલા મકાનોનું
ધરવામાં આવ્યું.
બાંધકામ હાિ ધરવામાં આવ્યું, અને
(૨) આ કામો માટે કુ લ કે ટલી રકમનો ખચષ િનાર છે ?
(૨) રૂ.૭૧૯.૯૮ લાખ
---------

૩૨૪

આણાંદ અને દાિોદ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૭૨૮ શ્રી વનરાં જન પટે લ (પેટલાદ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ. આણંદ- રૂ.૩૦.૦૪ કરોડ
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ. દાહોદ- રૂ. ૧૦૫.૩૯ લાખ
આણંદ અને દાહોદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની વસુલાત
બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) ઔદ્યોસ્ગક એકમો સામે કરે લ કાયષવાહી નીચે મુજબ
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
છે .
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
વજલ્લો ઔદ્યોવગિ નિમનુાં
બાિી લ્િે ણા માટે િરે લ
નામ
િાયચિાિી
આણંદ ગુજરાત થટે ટ
નોટીસ આપેલ છે .
ઇલેતટર ીસીટી
કોપોરે શન સ્લ.,
ધુવારણ
દાહોદ વેથટનષ રે લ્વે,
વેથટનષ રે લ્વે દ્વારા પાણીના
દાહોદ
દરોનું ચુકવણં ન કરવા અંગે
વર્ષ ૨૦૧૧માં કોમશીયલ
કોટષ માં કે સ દાખલ કરે લ છે .
---------

૩૨૫

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ખવનજ પકરિિનથી અસરગ્રસ્ત માગોની જાળિણી માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૧૫૪ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહે ગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ખસ્નજ
(૧) હા, જી.
પરરવહનિી અસરગ્રથત િયેલ માગોની જાળવણી માટે ગ્રાન્ટ
ફાળવણી અંગે રાજ્ય સરકારે કોઈ જોગવાઈ કરે લ છે કે કે મ,
અને
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં ગાંધીનગર સ્જલ્લામાં
(૨) રૂ. ૨૪૯.૯૩ લાખ
કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૩૨૬
દાિોદ અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં િેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્િયે રિમની ફાળિણી
* ૨૫૭૫૧ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબાડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાણ-ખનીજની
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડીએમએફ હે ઠળ
રોયલ્ટીની આવકમાંિી દાહોદ અને પંચમહાલ સ્જલ્લામાં
દાહોદ અને પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં
સ્જલ્લાવાર વેલ્ફે ર પ્રોગ્રામ અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
વર્ષવાર ફાળવવામાં આવેલ રકમની મારહતી નીચે મુજબ છે ઃ
દાિોદમાાં
પાંચમિાલમાાં
રકમની ફાળવણી કરવામાં આવી, અને
ક્રમ
૧.
૨.

(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર, વર્ષવાર કયા હે તુસર
કે ટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?

ક્રમ

િર્ચ

૧.

તા.૧/૧/૨૦૧૮
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

૨.

તા.૧/૧/૨૦૧૯
િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
દરમ્યાન કરવામાં આવેલ
ખચષ

સમયગાળો

તા.૧/૧/૨૦૧૮િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮
તા.૧/૧/૨૦૧૯િી
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯
િુ લ

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

ફાળિિામાાં આિેલ
રિમ (રૂ. લાખમાાં)

૫૬.૮૦

૨૪૩.૧૦

૯૫.૫૯

૧૫.૪૯

૧૫૨.૩૯

૨૫૮.૫૯

(૨) દાહોદ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
છે લ્લા બે વર્ષમાં કોઈ પણ ખચષ કરવામાં આવેલ નિી.
પંચમહાલ સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
વર્ષમાં વર્ષવાર કયા હે તુસર કે ટલી રકમ ખચષ કરવામાં આવેલ છે
તેની વીગત નીચે મુજબ છે ઃ
ખચચની અાંગેની વિગતો

સેક્ટર
મરહલા અને બાળ
કલ્યાણ
પીવાના પાણીના કામો

િામનો પ્રિાર
આંગણવાડીનું બાંધકામ
હે ન્ડપંપ, બોર મોટર, મીની મોટર વકષ સ, મોટર
િુ લ

સેક્ટર

િામનો પ્રિાર

પીવાના પાણીના કામો
થવચ્છતા

હે ન્ડપંપ, બોર મોટર, મીની મોટર વકષ સ, મોટર
આંગણવાડીમાં શૌચાલય, ગટર
રે ઈન વોટર હાવેથટીંગ સીથટમ, વોલફીટે ડ
સ્સરાસ્મક ટાઈલ્સ
િુ લ
િર્ચ ૨૦૧૮ અને ૨૦૧૯માાં થયેલ િુ લ ખચચ

સ્શક્ષણ

ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૧૪૮.૫૫
૧૨.૮૧
૧૬૧.૩૬
ખચચ િરિામાાં આિેલ રિમ
(રૂ. લાખમાાં)
૨.૦૭
૧૫.૨૦
૧૫.૪૯
૩૨.૭૬
૧૯૪.૧૨

---------

૩૨૭

ભુસ્તર વિજ્ઞાન અને િવમશ્નરની િચેરી, ગાાંધીનગર ખાતે િગચ-૩ની માંજૂર જગ્યાઓ
* ૨૫૧૫૨ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભુથતર સ્વજ્ઞાન
(૧)
અને કસ્મશ્ર્નરશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે સવેયર, (વગષ-૩)
સાંિગચ/િગચ
માંજૂર થયેલ જગ્યા
ની કે ટલી જગ્યાઓ મંજૂર કરવામાં આવેલ છે ,
સવેયર, વગષ-૩
૪૫
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(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં મંજૂર કરે લ જગ્યાઓ
પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે , અને
કે ટલી ખાલી છે , અને
(૩) ખાલી જગ્યાઓ તયારે ભરવામાં આવશે?

(૨)
સાંિગચ/િગચ
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા
સવેયર, વગષ-૩
૨૦
૨૫
(૩) સવેયર, વગષ-૩ સંવગષની ૨૫ ખાલી જગ્યાઓની
ભરતી ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા
પસંદગી પ્રરક્રયા હે ઠળ છે .
---------

૩૨૮
આણાંદ અને જામનગર વજલ્લામાાં ઉદ્યોગોન િરે લ મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૭૩૧ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વાયબ્રન્ટ ગુજરાત
ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ સને ૨૦૧૭ અને
ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં મંજૂર િયેલ
૨૦૧૯માં િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી આણંદ અને જામનગર
એમ.ઓ.યુ./ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી આણંદ સ્જલ્લામાં
સ્જલ્લામાં કે ટલા ઉદ્યોગોએ કે ટલું મૂડીરોકાણ કયુું, અને
૩૯૦ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૩૭૧.૮૧ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા
જામનગર સ્જલ્લામાં ૬૦૫ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૩૨૯૯.૫૧ કરોડનું
મૂડીરોકાણ િયેલ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯માં
મંજૂર િયેલ ઇન્વેથટમેન્ટ ઇન્ટે ન્શન પૈકી આણંદ સ્જલ્લામાં ૧૩૯
પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૨૦.૨૬ કરોડનું મૂડીરોકાણ તિા જામનગર
સ્જલ્લામાં ૮૦૮ પ્રોજેત્સ દ્વારા રૂ.૪૪૯.૬૭ કરોડનું મૂડી
રોકાણ િયેલ છે . મૂડીરોકાણ એ સતત ચાલતી પ્રરક્રયા છે .
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી ઉતત સ્જલ્લાવાર કે ટલા
(૨) ઉતત મૂડીરોકાણ પૈકી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ
ઉદ્યોગો કાયષરત િયા અને કે ટલા કાયષરત િવાના બાકી છે ?
ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૭માં આણંદ સ્જલ્લામાં ૩૬૨
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૨૮ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે તિા જામનગર સ્જલ્લામાં ૫૭૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ
િયેલ છે અને ૨૯ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે .
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-૨૦૧૯માં
આણંદ સ્જલ્લામાં ૪૬ પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૯૩
પ્રોજેત્સ અમલીકરણ હે ઠળ છે તિા જામનગર સ્જલ્લામાં ૨૨૧
પ્રોજેત્સ કસ્મશન્ડ િયેલ છે અને ૫૮૭ પ્રોજેત્સ અમલીકરણ
હે ઠળ છે .
---------

૩૨૯
અમદાિાદ અને દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં જલ
ે ોનુાં વનરીક્ષણ
* ૨૫૬૪૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ  (સ્વરમગામ) : માનનીય જલ
ે માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યના જેલ
(૧) હા, જી. જેલ મેન્યુઅલ તેમજ ગુજરાત સ્પ્રઝન
મેન્યુઅલ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના અસ્ધકારીએ જેલોના
(થટાફ ફંકશન) રૂલ્સ ૧૯૭૫ મુજબ આઈ.જી.પી. કક્ષાના
વોડષ , યાડષ , બેરેક કે અન્ય સ્નરીક્ષણ કરવાનું હોય છે તે હકીકત
અસ્ધકારીશ્રીએ મધ્યથિ જેલ અને સ્જલ્લા જેલનું સ્નરીક્ષણ
સાચી છે ,
કરવાનું હોય છે .
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(૨) જો હા, તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર
અમદાવાદ અને દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં કઈ જેલોનું
સ્નરીક્ષણ તયારે કરવામાં આવ્યું અને સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કયા
પ્રકારની ક્ષસ્તઓ/ખામીઓ સામે આવી,

(૩) વર્ષમાં એકપણ વખત જેલનું સ્નરીક્ષણ કરવામાં ન
આવ્યું હોય તો તેના કારણો શું છે , અને
(૪) ભસ્વષ્યમાં સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ િાય તે માટે રાજ્ય
સરકારે શું પગલાં લીધાં ?

(૨)
જલ
ે નુાં નામ
અમદાવાદ મધ્યથિ જેલ

વનરીક્ષણની તારીખ
૧૦-૦૧-૧૮,
૦૭-૦૩-૧૮,
૦૮-૦૩-૧૮,
૦૪-૦૪-૧૮,
૧૯-૦૪-૧૮,
૨૭-૦૫-૧૮,
૧૬-૦૭-૧૮,
૧૫-૦૯-૧૮
૩૦-૧૨-૧૮,
૨૧-૦૪-૧૯,
૨૨-૦૪-૧૯,
૨૫-૦૪-૧૯,
૨૪-૦૫-૧૯,
૨૮-૦૫-૧૯,
૩૧-૦૫-૧૯,
૧૨-૦૬-૧૯,
૨૫-૦૭-૧૯,
૦૨-૧૦-૧૯
દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લો
મધ્યથિ કે સ્જલ્લા જેલ આવેલ નિી.
સ્નરીક્ષણ દરમ્યાન કોઈ ક્ષસ્ત/ખામી ધ્યાને આવેલ નિી.
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) જેલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ મુજબ સ્નયસ્મત સ્નરીક્ષણ
િાય તે માટે જેલોના ઇન્થપેતટર જનરલશ્રીને ગૃહ સ્વભાગ દ્વારા
તા.૦૬-૦૩-૨૦૧૮ તિા તા.૧૭-૦૨-૨૦૨૦ના પત્રોિી
સૂચના આપવામાં આવેલ છે .
---------

૩૩૦
સુરત વજલ્લામાાં ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રે મૂડ ીરોિાણ
* ૨૫૧૩૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડ ીયા (કતારગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં
(૧) ૪૧
ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રે મૂડીરોકાણ ગુજરાત ટે ક્ષટાઈલ પોલીસી-૨૦૧૨
હે ઠળ ટે ક્ષટાઈલ ક્ષેત્રની સુરત સ્જલ્લામાં છે લ્લા બે વર્ષમાં કુ લ
કે ટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ આ એકમોમાં કે ટલું મૂડીરોકાણ
(૨) રૂ.૧,૦૨,૦૩૧.૬૩ લાખ
કરવામાં આવેલ છે ?
---------

૩૩૧
રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાાં ગુજરાત િન્ટર ોલ ઓફ ટે રરીઝમ નન્ડ  ઓગેનાઈઝડ  ક્રાઈમ નક્ટ
* ૨૫૬૬૯ શ્રી વિજશ
ે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગુજરાત કન્ટર ોલ
(૧) તા.૦૧-૧૨-૨૦૧૯િી અલમલમાં આવેલ છે .
ઓફ ટે રરીઝમ એન્ડ ઓગેનાઈઝડ ક્રાઈમ એતટ તયારિી લાગુ
કરવામાં આવેલ છે ,
(૨) ઉતત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે છે લ્લા બે માસમાં રાજકોટ
(૨) શૂન્ય
અને મોરબી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગુનાઓ નોંધાયા,
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(૩) ઉતત ગુનાઓ અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ
(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાં આવી, અને
(૪) ઉતત સ્થિસ્તએ કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવાની
(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૩૩૨

અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ િે તુ માટે અપાતા પાણી પેટે બાિી િસુલાત
* ૨૫૬૫૭ શ્રી રાજશ
િુ
ે માર ગોકિલ (ધંધુકા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (જળ સંપસ્િ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જળાશયો અને
(૧) સ્જ.: અમદાવાદ : કોઈ વસૂલાત બાકી નિી.
નદીઓમાંિી ઔદ્યોસ્ગક હે તુ માટે અપાતા પાણીના દર પેટે
સ્જ.: બોટાદ : ઔદ્યોસ્ગક હે તુસર પાણી આપવામાં
અમદાવાદ અને બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી રકમની
આવતું ના હોઈ બાકી વસુલાતનો પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
વસુલાત બાકી છે , અને
(૨) ઉતત રકમ ઔદ્યોસ્ગક એકમો ભરપાઇ ન કરતા હોય
(૨) પ્રશ્ર્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તો ઉતત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાં સ્જલ્લાવાર કયા એકમો સામે
શું કાયષવાહી કરવામાં આવી?
---------

૩૩૩

પાંચમિાલ વજલ્લામાાં દારૂ અાંગે દરોડ ા
* ૨૬૦૧૬ શ્રી જઠે ાભાઈ ભરિાડ  (શહે રા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પંચમહાલ
(૧) પત્રક-૧ મુજબ
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાં દેશી/સ્વદેશી દારૂ અને
કે ફી રવ્યો અંગે કે ટલા દરોડા પાડવામાં આવ્યા,
(૨) અને તે અન્વયે તાલુકાવાર કે ટલો જથ્િો પકડાયો,
(૨) પત્રક-૨ મુજબ
અને
(૩) તે પૈકી કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરી અને કે ટલાની
(૩)
બાકી છે ?
ધરપિડ  િરી
ધરપિડ  બાિી
૯૮૬૯
૧૬૫
પત્રિ-૧
તાલુિા દેશી દારૂ વિદેશી દારૂ
િે ફી રવ્યો
અફીણના ડ ોડ િા ગાાંજો નશીલી દિા
ગોધરા
૨૩૩૬
૪૪૮
૦
૧
૩
શહે રા
૭૧૯
૧૩૭
૧
૧
૦
મોરવા
૬૪૪
૧૭૦
૦
૧
૦
હાલોલ
૧૬૬૫
૨૭૪
૦
૨
૦
કાલોલ
૧૦૮૪
૨૦૧
૦
૧
૦
ઘોઘંબા
૫૬૭
૩૮૯
૦
૦
૦
જાંબુઘોડા ૩૧૮
૬૫
૦
૦
૦
પત્રિ-૨
તાલુિા દેશી દારૂ (વલટર) વિદેશી દારૂ (બોટલ)
િે ફી રવ્યો
અફીણના ડ ોડ િા (કિ.ગ્રા.) ગાાંજો(કિ.ગ્રા.)
નશીલી દિા
ગોધરા
૯૨૫૬
૮૧૩૫૧
૦
૬૩૪ ગ્રામ
૨૧૪૦૦૦ મીલી
શહે રા
૨૦૩૩
૨૩૩૭૮
૩૫૦ સ્કલો ગ્રામ
૪૩૫ ગ્રામ
૦
મોરવા
૨૦૩૨
૬૧૮૩૨
૦
૨૨ સ્કલો
૦
૩૪૦ ગ્રામ
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તાલુિા

દેશી દારૂ (વલટર) વિદેશી દારૂ (બોટલ)

હાલોલ

૫૯૪૭

૯૯૦૮૫

કાલોલ

૩૯૧૪

૧૦૩૫૯૫

ઘોઘંબા
જાંબુઘોડા

૧૦૮૮
૧૦૯૬

૧૦૮૯૯૩
૧૨૩૦૫

િે ફી રવ્યો
અફીણના ડ ોડ િા (કિ.ગ્રા.) ગાાંજો(કિ.ગ્રા.)
૦
૨ સ્કલો
૬૯૬ ગ્રામ
૦
૫ સ્કલો
૧૦૦ ગ્રામ
૦
૦
૦
૦
---------

નશીલી દિા
૦
૦
૦
૦

૩૩૪
ગીરગિડ ા તાલુિામાાં ગેરિાયદેસર રીતે ખનીજ ચોરી
* ૨૭૫૦૮ શ્રી મોિનલાલ િાળા (કોડીનાર) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ ગીર-સોમનાિ
(૧) હા, જી.
સ્જલ્લાના ગીરગઢડા તાલુકાના પીછવી તળાવમાંિી ગેરકાયદેસર
રીતે ખનીજ ચોરી િતી હોવાની હકીકતિા સરકાર વાકે ફ છે કે
કે મ,
(૨) જો હો, તો તે અન્વયે છે લ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કે ટલી
(૨)
ખનીજ ચોરી પકડવામાં આવી, અને
િર્ચ
પિડ ાયેલ ખવનજ ચોરી
(મે.ટન)
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૮
૭૨૭૩.૯૧
િી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯
તા.૦૧-૦૨-૨૦૧૯
૧૨૪.૭૦
િી
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦
(૩) તે અન્વયે કે ટલા ઈસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી
(૩) કોઈ ઈસમની ધરપકડ કરવામાં આવેલ નિી. ૦૬
અને તેમની સામે શી કાયષવાહી કરવામાં આવી?
ઈસમોને ૩૦.૬૦ લાખની દંડકીય વસુલાત કરવા માટે કારણ
દશષક નોટીસો પાઠવવામાં આવેલ છે અને ૦૧ કે સમાં ૦.૫૦
લાખની ખનીજ ચોરી બદલ પોલીસ ફરીયાદ આપેલ છે .
---------

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાંધીનગર.

ુ રાત વિધાનસભા
ચૌદમી ગજ
છઠ્ઠુ સત્ર, ૨૦૨૦
તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી
બુધવાર, તા.૧૧મી માર્ચ, ૨૦૨૦
શધ્ુ ધધપત્રક
અ.નં.

તારાંકકત

અગ્રતા

પા.નં.

વિગત

અશુધધ

શુધધ

પ્રશ્ન ક્રમાંક

ક્રમ

૧

૨૫૬૮૦

૮

૩

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦

તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦

૨

૨૭૭૫૫

૯

૪

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૦

તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦

૩

૨૫૭૩૨

૧૨

૫

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

તેમાં છે લ્લે કયારે િધારો

તેમાં છે લ્લે કયારે કે ટલો
િધારો

૪

૨૫૬૮૬

૨૩

૧૦

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની ત્રીજી લીટી

બળાત્કાર

બળાત્કાર, સામુકિક
બળાત્કાર, બળાત્કારના
પ્રયાસ અને

૫

૨૫૬૫૩

૨૭

૧૧

પ્રશ્નનું શીર્ષક

અમદાિાદ અને શિેરમાં

અમદાિાદ શિેરમાં

૬

૨૭૨૯૮

૫૨

૨૧

સંદભષમાં

(અગ્રતા-૨૫૧)

(અગ્રતા-૧૫૧)

૭

૨૫૦૨૧

૧૦૪

૪૬

પ્રશ્નનું શીર્ષક

રિેણાંક મકાનો

રિેણાંકના મકાનો

૮

૨૫૭૫૮

૧૦૬

૪૬

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી પ્રેમવસિંિ િસાિા

શ્રી પ્રેમવસિંિભાઇ િસાિા

૯

૨૫૦૪૪

૧૦૭

૪૭

પ્રશ્નનું શીર્ષક

એસીબી દ્વારા

રાજયમાં એસીબી દ્વારા

૧૦

૨૫૦૦૧

૧૦૮

૪૭

પ્રશ્નનું શીર્ષક

રિેણાાંક મકાનો

રિેણાાંકના મકાનો

૧૧

૨૫૬૮૪

૧૩૨

૫૯

પ્રશ્નનું શીર્ષક અને

ુ ર
ઔદ્યોગગક િેતસ

ઔદ્યોગગક િેત ુ માટે

સુજલામ સુફલામ

મિીસાગર જજલ્લામાં

પ્રશ્નખંડ-૧ની બીજી લીટી
૧૨

૨૫૧૧૦

૧૩૪

૫૯

પ્રશ્નનું શીર્ષક

સુજલામ સુફલામ
૧૩

૨૪૯૯૩

૧૩૯

૬૧

પ્રશ્નનું શીર્ષક

સુજલામ સુફલામ

ખેડા જજલ્લામાં સુજલામ
સુફલામ

૧૪
૧૫

૨૫૬૬૭
૨૫૬૬૭

૧૪૦
૧૪૦

૬૧
૬૨

મંત્રીશ્રીનો િોદ્દો
જિાબખંડ-૩ની પ્રથમ

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી

(શિેરી વિકાસ)

(શિેરી ગિૃ વનમાષ ણ)

આિસોનું

આિાસોનું

સુજલામ સુફલામ

ખેડા જજલ્લામાં સુજલામ

લીટી
૧૬

૨૪૯૯૪

૧૪૩

૬૩

પ્રશ્નનું શીર્ષક

સુફલામ
૧૭

૨૫૧૨૦

૧૪૬

૬૩

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીયા

શ્રી જીતેન્દ્ર સુખડીઆ

૧૮

૨૫૬૩૨

૧૫૦

૬૫

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી

સવમટ અને ૨૦૧૭

સવમટ સને ૨૦૧૭

૧૯

૨૫૬૮૧

૧૫૧

૬૬

સભ્યશ્રીનું નામ

પ્રવિણ મુસડીયા

પ્રવિણભાઇ મુસડીયા

૨૦

૨૫૧૫૧

૧૫૭

૬૯

સભ્યશ્રીનું નામ

રાકેશ શાિ

રાકેશભાઇ શાિ

૨૧

૨૫૭૫૬

૧૫૮

૬૯

પ્રશ્નનું શીર્ષક અને પ્રશ્ન

ુ ર
ઔદ્યોગગક િેતસ

ઔદ્યોગગક િેત ુ માટે

સુજલામ સુફલામ

મિીસાગર જજલ્લામાં

ખંડ-૧ની બીજી લીટી
૨૨

૨૫૧૧૧

૧૬૬

૭૪

પ્રશ્નનું શીર્ષક

સુજલામ
૨૩

૨૫૬૯૩

૧૭૦

૭૫

પ્રશ્નનું શીર્ષક

ક્રાઇમ એકટ દાખલ

ક્રાઇમ એકટ

૨૪

૨૫૭૨૩

૧૭૬

૭૭

પ્રશ્નનું શીર્ષક

ગુણિત્તા સુધારિા

ગુણિત્તા સુધારણા યોજના

યોજના

પાછળ

૨૫

૨૫૭૭૬

૧૮૧

૮૦

પ્રશ્નનું શીર્ષક અને

ુ ર
ઔદ્યોગગક િેતસ

ઔદ્યોગગક િેત ુ માટે

ગુન્દ્િાકિત કૃત્યો

ગુનાકિત કૃત્યો

પ્રશ્નખંડ-૧ની બીજી લીટી
૨૬

૨૭૩૦૨

૧૮૪

૮૩

પ્રશ્નનું શીર્ષક અને
પ્રશ્નખંડ-૧ની ત્રીજી લીટી
અને પ્રશ્નખંડ-૨ની પ્રથમ
લીટી

૨૭

૨૬૪૪૫

૧૮૯

૮૬

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની ત્રીજી લીટી

ફાળિણી કરે લ છે ?

ફાળિણી કરે લ છે , અને

૨૮

૨૫૬૧૭

૧૯૦

૮૬

પ્રશ્નનું શીર્ષક અને પ્રશ્ન

ુ ર
ઔદ્યોગગક િેતસ

ઔદ્યોગગક િેત ુ માટે

ખંડ-૧ની બીજી લીટી
૨૯

૨૫૦૬૧

૧૯૨

૮૬

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી અરવિિંદભાઇ પટે લ

શ્રી અરવિિંદકુ માર પટે લ

૩૦

૨૫૭૬૨

૨૨૦

૧૦૦

જિાબખંડ-૧ની બીજી

જજ. પંચમિાલમાં

જજ. મિીસાગરમાં

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની

સ્થથવતએ રાજયમાં

સ્થથવતએ

લીટી
૩૧

૨૫૫૯૬

૨૨૬

૧૦૩

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

૩૨

૨૫૧૧૭

૨૩૧

૧૦૪

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી વિિેકભાઇ પટે લ

શ્રી વિિેક પટે લ

૩૩

૨૫૭૫૯

૨૩૫

૧૦૬

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી પ્રેમવસિંિ િસાિા

શ્રી પ્રેમવસિંિભાઇ િસાિા

૩૪

૨૫૦૯૦

૨૩૬

૧૦૬

સભ્યશ્રીનું નામ

શ્રી અરવિિંદભાઇ પટે લ

શ્રી અરવિિંદ પટે લ

૩૫

૨૫૭૩૦

૨૫૬

૧૧૫

જિાબખંડ-૧ના પત્રકમાં

૯૪.૨૪

૯૬.૨૪

ત્રીજા કોલમમાં ત્રીજી રો
૩૬

૨૪૯૯૫

૨૬૬

૧૨૧

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

કામગીરી પાણીની

કામગીરીથી પાણીની

૩૭

૨૭૫૦૬

૨૬૭

૧૨૧

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની ત્રીજી લીટી

પુરં ુ પાડિામાં આિે છે ,

પુરં ુ પાડિામાં આિે છે ,
અને

૩૮

૨૭૭૫૭

૨૬૯

૧૨૨

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની પ્રથમ લીટી

લીઝો માટે સમયસર

લીઝો માટે પાસ સમયસર

૩૯

૨૫૭૩૪

૨૭૧

૧૨૩

જિાબખંડ-૧ ના પત્રકમાં

જજલ્લો

જજલ્લા

જજલ્લો

જજલ્લા

પ્રથમ કોલમમાં બીજી
અને છઠ્ઠી રો
૪૦

૨૫૭૩૪

૨૭૧

૧૨૩

જિાબખંડ-૧ ના પત્રકમાં
પ્રથમ કોલમમાં બીજી રો

૪૧

૨૫૬૦૯

૨૮૧

૧૨૮

જિાબખંડ-૨ ના પત્રકમાં

--

પ્રથમ કોલમમાં પાંચમાં

૬

ભાભર

૮૪૦

૨૦૦

કુ લ

૫૦૦૩

૧૮૮૪

ક્રમ પછી ઉમેરવું
૪૨

૨૫૫૯૦

૨૯૩

૧૩૫

પ્રશ્નનું શીર્ષક

દે િભ ૂવમ-દ્વારકા જજલ્લમાં

દે િભ ૂવમ-દ્વારકા જજલ્લામાં

૪૩

૨૫૭૬૮

૨૯૯

૧૩૯

સભ્યશ્રીનો મતવિથતાર

(વ્યાસ)

(વ્યારા)

૪૪

૨૫૪૧૭

૩૨૨

૧૫૧

પ્રશ્ન ખંડ-૫ પ્રથમ લીટી

કરિામાં આવ્યો,

કરિામાં આવ્યો ?

૪૫

૨૫૫૯૩

૩૨૩

૧૫૧

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

સ્થથવતએ િર્ષ ૨૦૧૯-

સ્થથવતએ નાણાકીય િર્ષ

૨૦માં

૨૦૧૯-૨૦માં

જિાબ ખંડ-૧ની બીજી

જજ. દાિોદ-રૂ.૧૦૫.૩૯

જજ. દાિોદ-રૂ.૧૦૫.૩૯

લીટી

લાખ

કરોડ

૪૬

૨૫૭૨૮

૩૨૪

૧૫૧

૪૭

૨૭૫૦૮

૩૩૪

૧૫૬

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની ત્રીજી લીટી

િકીકતથા

િકીકતથી

૪૮

૨૭૫૦૮

૩૩૪

૧૫૬

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

જો િો, તો

જો િા, તો

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

