


 

છઠ્ઠી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૨/૦૨/૨૦૧૯ 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ત્રીજુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

મહેસાણા, ગાાંધીનગર અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં ગાયોની ગેરિાયદે વનિાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૨૮ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારે રાજ્યમાાંથી ગાય, ભેંસ તથા દૂધાળા પ્રાણીઓની અન્ય રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા  
તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ સાંપૂણણ પ્રકતબાંધ જાહેર િયો છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત પ્રકતબાંધ જાહેર થયાથી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િેટલી 
ગાયની મહેસાણા, ગાાંધીનગર અને અરવલ્લી કજલ્લામાાંથી રાજ્ય બહાર ગેરિાયદે કનિાસ િરવામાાં આવી? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

-------- 

અમદાિાદ, ખેડા અને આણાંદ વજલ્લામાાં ગાયોની ગેરિાયદે વનિાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૩૩ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારે રાજ્યમાાંથી ગાય, ભેંસ તથા દૂધાળા પ્રાણીઓની અન્ય રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા  
તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ સાંપૂણણ પ્રકતબાંધ જાહેર િયો છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત પ્રકતબાંધ જાહેર થયાથી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િેટલી 
ગાયની અમદાવાદ, ખેડા અને આણાંદ કજલ્લામાાંથી રાજ્ય બહાર ગેરિાયદે કનિાસ િરવામાાં આવી? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 
(૨) શૂન્ય. 

-------- 

બનાસિાાંઠા, સાબરિાાંઠા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ગાયોની ગેરિાયદે વનિાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૩૬ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારે રાજ્યમાાંથી ગાય, ભેંસ તથા દૂધાળા પ્રાણીઓની અન્ય રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા  
તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ સાંપૂણણ પ્રકતબાંધ જાહેર િયો છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત પ્રકતબાંધ જાહેર થયાથી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િેટલી 
ગાયની બનાસિાાંઠા, સાબરિાાંઠા અને પાંચમહાલ કજલ્લામાાંથી રાજ્ય બહાર ગેરિાયદે કનિાસ િરવામાાં આવી? 
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પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

-------- 

પાટણ, િચ્છ અને મહીસાગર વજલ્લામાાં ગાયોની ગેરિાયદે વનિાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૩૯ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારે રાજ્યમાાંથી ગાય, ભેંસ તથા દૂધાળા પ્રાણીઓની અન્ય રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા  
તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ સાંપૂણણ પ્રકતબાંધ જાહેર િયો છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત પ્રકતબાંધ જાહેર થયાથી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િેટલી 

ગાયની પાટણ, િચ્છ અને મહીસાગર કજલ્લામાાંથી રાજ્ય બહાર ગેરિાયદે કનિાસ િરવામાાં આવી ? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

-------- 

અમરેલી, ભાિનગર અને સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં ગાયોની ગેરિાયદે વનિાસ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૪૧ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્ય સરિારે રાજ્યમાાંથી ગાય, ભેંસ તથા દૂધાળા પ્રાણીઓની અન્ય રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા  
તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૩ના રોજ પ્રકતબાંધ જાહેર િયો છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત પ્રકતબાંધ જાહેર થયાથી તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય સરિારની પરવાનગી વગર િેટલી 
ગાયની અમરેલી, ભાવનગર અને સુરેન્રનગર કજલ્લામાાંથી રાજ્ય બહાર ગેરિાયદે કનિાસ િરવામાાં આવી ? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 
(૨) શૂન્ય. 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં રીઢા ગુન્દ્હેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૮૪ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત  
સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના 
રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનેગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 
-------- 
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અરિલ્લી વજલ્લામાાં રીઢા ગુન્દ્હેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૯૦ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ડૉ. અવનલ જોષીયારા (કભલોડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં અરવલ્લી જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન 
અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હાજી. 

(૨) રીઢા ગુનેગારોના રજીથટર કનભાવવામાાં આવેલ નથી. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 
-------- 

રાજિોટ વજલ્લામા ગાય/ગૌિાંશની િતલનાાં આરોપી 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૯૫ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજિોટ જીલ્લામા તાલુિાવાર ગાય અને ગૌવાંશની 
ગેરિાયદેસર િતલ સાંબાંધે વર્ણવાર, તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ણવાર, તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ સામે પાસા લાગુ પાડવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિી આરોપીઓને પાસા લાગુ ન િરવાના િારણો શા છે, બાિીનાને ક્યાાં સુધીમાાં પાસા લાગુ િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) અને  (૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં રીઢા ગુન્દ્હેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૮૦ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાન્દ્તીભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં િચ્છ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન અને 
રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હાજી. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 
-------- 
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નિસારી વજલ્લામા ગાય/ગૌિાંશની િતલનાાં આરોપી 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૩૧ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર નવસારી જીલ્લામા તાલુિાવાર ગાય અને ગૌવાંશની 
ગેરિાયદેસર િતલ િરવા સાંબાંધે વર્ણવાર, તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ણવાર, તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ સામે પાસા લાગુ પાડવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિી આરોપીઓને પાસા લાગુ ન િરવાના િારણો શા છે, બાિીનાને ક્યાાં સુધીમાાં પાસા લાગુ િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) અને  (૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

િલસાડ વજલ્લામા ગાય/ ગૌિાંશની િતલનાાં આરોપી 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૩૬ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર વલસાડ જીલ્લામા તાલુિાવાર ગાય અને ગૌવાંશની 
ગેરિાયદેસર િતલ િરવા સાંબાંધે વર્ણવાર, તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓની ધરપિડ િરવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ણવાર, તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ સામે પાસા લાગુ પાડવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિી આરોપીઓને પાસા લાગુ ન િરવાના િારણો શા છે, બાિીનાને ક્યાાં સુધીમાાં પાસા લાગુ િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) અને  (૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૮૭ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 

જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં મહેસાણા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન 
અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હાજી. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

-------- 
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અમદાિાદ વજલ્લામાાં રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૧૦ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત  
સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં અમદાવાદ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન 
અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૨૮ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાં િારા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં પોરબાંદર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન 
અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૪૭ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી હષષદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 
જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 

છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં જુનાગઢ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન 
અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં રીઢા ગુનેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૧૨ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસણ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 

જીલ્લામાાં જીલ્લા િલેક્ટર તરફથી રીઢા ગુનેગારોના રજીથટરેશન અને રજીથટર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં સુરેન્રનગર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીથટરેશન 
અને રજીથટર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને 

(૩) આવા રીઢા ગુનોગારો સામે શી િાનુની િાયણવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) પ્રશ્ન રહેતો નથી. 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૪૦ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં િચ્છ જીલ્લા કજલ્લામાાં પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અાંજાર, આદદપુર, ગાાંધીધામ, િાંડલા, દુધઇ, ભચાઉ, સામખીયાળી, આડેસર, રાપર, લાિડીયા, ખડીર, નલીયા, 
આાંસબીયા, માાંડવી, ધોરડો, ખાવડા, કબદડા, િોઠારા, નરા, ગઢશીશા, દયાપર, મુન્રા, મરીન, નારાયણ સરોવર, વાયોર, જખૌ, 
નખત્રાણા, માંજલ, અાંગીયા, હાજીપીર, બરાં દા, બાયઠ, ભરેશ્વર, ભુજપર, લુણી, િારાઘોઘા, કનરોણા, જીયાપર, માંગવાણા, રોહા, 
િોટડા, રસલીયા, ઘડાણી, પાન્રો, િુરન, જામિુનરીયા, ભીરાંડીયારા, માનિુવા, પધ્ધર અને સામત્રા ખાતે જનતા લોિદરબાર 
યોજ્યા. 

(૨) ૫૩ 

(૩) ૫૩ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

--------
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પાટણ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૫૨ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં પાટણ જીલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) રાધનપુર, બાંધવડ, પાટણ સીટી, દુનાવાડા, હારીજ, િાિોશી, ચાણથમા, ધીણોજ, સુણસર, લોલાડા, શાંખેશ્વર, 
ઝઝામ અને સાાંતલપુર ખાતે જનતા લોિદરબાર યોજ્યા. 

(૨) ૪૨ 

(૩) ૪૨ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૫૪ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં બોટાદ જીલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) જનતા લોિદરબાર યોજવામાાં આવેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

--------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૬૨ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. અવનલ જોવષયારા (કભલોડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં અરવલ્લી કજલ્લામાાં કજલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) મોડાસા ટાઉન, સબલપુર, ધનસુરા, વડાગામ, બાયડ, ડેમાઇ, સાઠાંબા, ગાબટ, ટીંટોઇ, દધાલીયા, સરિોઇ, 
વડથલી, ઇસરી, પાંચાલ, માલપુર, આાંબલીયા, અણીયોર, મેઘરજ, ઉન્ ડવા, રામગઢી, કભલોડા, ટોરડા, ટાિાટુિા, આાંબળીયારા, 
રમોસ અને શામળાજી ખાતે. 

(૨) ૪૮ 

(૩) ૪૮ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૭૨ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) પેથાપુર, રકખયાલ, િલોલ સીટી પોલીસ થટેશન, રાાંધેજા ગામ  અને દહેગામ પોલીસ થટેશન ખાતે  

(૨) ૦૫ 

(૩) ૦૫ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૮૮ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં અમદાવાદ કજલ્લામાાં કજલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) અસલાલી, િણભા, કવવેિાનાંદનગર, ચાાંગોદર, બોપલ, સાણાંદ, જી.આઇ.ડી.સી., સાણાંદ, ધોળિા ટાઉન, િૌિા 
આઉટ પોથટ, બારેજડી આઉટ પોથટ, બાવળા, બગોદરા, ધાંધુિા, ધોલેરા, કવરમગામ ટાઉન, રામપુરા આઉટ પોથટ, શાહપુર આઉટ 
પોથટ, ઓગણ આઉટ પોથટ, દેત્રોજ, કવઠ્ઠલાપુર અને માાંડલ ખાતે  

(૨) ૮૦ 

(૩) ૮૦ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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સુરત વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૯૫ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ઋવવિિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં સુરત કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) િામરેજ પોલીસ થટેશન તથા ઓલપાડ પોલીસ થટેશન  ખાતે.  

(૨) ૦૭ 

(૩) ૦૭ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૯૮ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા (રાાંગ્રરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) વડાલી, બાબસર, દહાંમતનગર, જાદર, માઢવા, લાાંબડીયા, રાયગઢ, રૂપાલ, દહાંમતપુરા, બાલીસણા, પ્રાાંકતજ, 
લોલાસણ, રાજપુર, હાપા, વસાઇ, ઈડર, બડોલી, હરસોલ, િેશરપુરા, ખેડવા, ખેરોજ, મેઘ, ગાાંભોઇ, પાલ, ઇલોલ, ઢબાલ, પુાંસરી, 

ખેડબ્રહ્મા, તાજપુરી, ફતેપુર, કચઠોડા અને િડોલી  ખાતે.  

(૨) ૫૪ 

(૩) ૫૪ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૧૫ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ધ્વારિા, વડત્રા અને લાલુિા  ખાતે જનતા લોિદરબાર યોજ્યા.  

(૨) ૦૩ 

(૩) ૦૩ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૨૨ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઇ જોષી (જુનાગઢ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં જુનાગઢ કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) કવસાવદર પોલીસ થટેશન, ચોરવાડ પોલીસ થટેશન, માાંગરોળ પોલીસ થટેશન, માણાવદર પોલીસ થટેશન અને 

બાટવા ખાતે.  

(૨) ૦૬ 

(૩) ૦૬ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

િડોદરા શહેરમાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૩૩ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઇ બારડ (તાલાલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વડોદરા શહેરમાાં શહેર પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 

લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ગૃહ કવભાગના તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૪ના પદરપત્રથી લોિદરબાર યોજવાની સૂચના રદ િરેલ હોય, વડોદરા શહેર 

ખાતે જનતા લોિદરબાર આયોજન થયેલ નથી.  

(૨), (૩) અને  (૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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મોરબી વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૫૦ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ (ગઢડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં મોરબી કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) વાાંિાનેર સીટી પોલીસ થટેશન, મોરબી સીટી-એ ડીવીઝન પોલીસ થટેશન તથા ટાં િારા પોલીસ થટેશન ખાતે 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા. 

(૨) ૦૪ 

(૩) ૦૪ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૫૪ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વલસાડ કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઇ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી,  

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) સરીગામ, નાનાપોંઢા, ઉમરગામ, વલસાડ, વાપી, તથા પારનેરા અતુલ ખાતે. 

(૨) ૪૯ 

(૩) ૪૯ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૫૯ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) બાદરપુર, ભીખાપુર, જબુગામ, બોડેલી તથા બોરીયાદ ખાતે. 

(૨) ૦૯ 

(૩) ૦૯ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

સુરત શહેરમાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૬૮ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં સુરત શહેરમાાં શહેર પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ગૃહ કવભાગના તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૪ના પદરપત્રથી લોિદરબાર યોજવાની સૂચના રદ િરેલ હોય, સુરત શહેર ખાતે 
લોિદરબારનુાં આયોજન થયેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૭૪ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં પાંચમહાલ કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) લુણાવાડા, રામપટેલના મુવાડા, મલેિપુર, મોરવા, સાંતરામપરુ, દામાવાવ, રાજગઢ, ખરોડ, બાિરોલ, 
રણજીતનગર, પાવાગઢ અને શીવરાજપુર ખાતે. 

(૨) ૦૭ 

(૩) ૦૭ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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દાહોદ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૮૨ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં દાહોદ કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) દાહોદ, રણધીિપુર, સાંજલેી, ગરબાડા, ઝાલોદ, બારીયા, ચેનપુર, પીપલોદ, તથા માતવા ખાતે. 

(૨) ૧૨ 

(૩) ૧૨ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૮૫ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ધાાંગરા તાલુિા, લખતર, ધાાંગરા સીટી, જોરાવરનગર, વઢવાણ, ઝીંઝુવાડા, દસાડા, પાટડી, પાણશીણા, 
સાયલા, થાનગઢ, સુરેન્રનગર સીટી એ ડીવીઝન પોલીસ થટેશન, મુળી, ચુડા, લીંબડી, માલવણ, િોંઢ, રાજસીતાપુર, કવઠૃલગઢ, 

તલસાણા, આદરીયાણા, વણોદ, બજાણા, ધાાંધલપુર, નોલી, સુદામડા, બામણબોર, આાંણદપુર અને તરણેતર ખાતે જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા. 

(૨) ૯૦ 

(૩) ૯૦ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૮૬ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં નવસારી કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 
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(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ચીખલી, પ્રતાપનગર, સામફળીયા, છાપર, કવરાવળ, અમલસાડ, ખેરગામ, તથા હાાંસાપોર અને નવસારી ખાતે. 

(૨) ૫૬ 

(૩) ૫૬  

અને 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજિોટ શહેરમાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૯૨ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં રાજિોટ શહેરમાાં શહેર પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ગૃહ કવભાગના તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૪ના પદરપત્ર ક્રમાાંિઃ વસફ-૧૦૨૦૧૪-૬૦૦૦-ઝ થી જનતા લોિદરબાર 
યોજવાની સૂચના રદ િરવામાાં આવેલ હોઈ, જનતા લોિદરબાર યોજવામાાં આવેલ નથી. 

(૨), (૩) અને (૪)પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

-------- 

નમષદા વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૯૫ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં નમણદા કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) િેવડીયા, સીસોરા, આમલેથા, વાવડી, પ્રતાપનગર, પોઇચા, રાજપીપલા, વજરેીયા, કતલિવાડા, ગોરા, 
ગરૂડેશ્વર, પાનતલાવડી, સાગબારા, િોલવાણ, િાિરપાડા, દેડીયાપાડા તથા િેવડીયા ખાતે. 

(૨) ૧૩ 

(૩) ૧૩  

અને 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૯૯ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં ભરૂચ કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અાંિલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી., અાંિલેશ્વર જી.આઈ.ડી.સી. પોલીસ થટેશન, ઝઘડીયા પોલીસ થટેશન અને હાાંસોટ 
પોલીસ થટેશન ખાતે. 

(૨) ૦૪ 

(૩) ૦૪ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૦૧ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઈ ગાવમત (વ્યારા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં ગીર સોમનાથ કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ 
જનતા લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) લોિદરબાર યોજાયેલ નથી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૦૫ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વડોદરા કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અિોના, સુયાણઘોડા, જતેપુર, ચલામલી, માસારોડ, પાન્ડુ તથા ચાાંણોદ ખાતે. 

(૨) ૧૨ 

(૩) ૧૨ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં લોિદરબાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૧૫ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ સને ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭માાં તાલુિાવાર િઈ જગ્યાએ જનતા 
લોિદરબાર યોજ્યા, 

(૨) જનતા લોિદરબારમાાં િુલ િેટલી સમથયાઓ જનતા દ્વારા રજૂ િરવામાાં આવી, 

(૩) રજૂ થયેલ સમથયાઓ પૈિી િેટલી સમથયાઓનો ઉક્ત કથથકતએ ઉિેલ થયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાના ક્યારે ઉિેલ થશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ગૃહ કવભાગના તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૪ના પદરપત્ર ક્રમાાંિઃ વસફ-૧૦૨૦૧૪-૬૦૦૦-ઝ થી લોિદરબાર યોજવાની 
સૂચના રદ િરેલ હોય, લોિદરબાર યોજવામાાં આવેલ નથી. 

(૨), (૩) અને (૪)પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

-------- 

મહાવમા માંકદર, ગાાંધીનગરનુાં સાંચાલન/જાળિણી માટે ખાનગી િાંપનીને સોંપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૮૪ (૩૦-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ મહાત્મા માંદદર, ગાાંધીનગરનુાં સાંચાલન િે જાળવણી માટે ખાનગી િાંપનીને િામ 
સોંપવામાાં આવેલ છે તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો સાંચાલન િે જાળવણી માટે િઈ ખાનગી િાંપનીને િેટલી રિમના ખચે િેટલા સમય માટે િામ સોંપવામાાં 

આવેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજ્યમાાં ઈન્દ્ડસ્ટર ીયલ પાિષ  બનાિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૨૦૮૧ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ૭૨ જટેલા પ્રાઈવેટ સેક્ટરના ઈન્ડથટર ીયલ પાિણ  બનાવવા સને ૨૦૦૯માાં પોલીસી જાહેર િરેલ હતી તે 

હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથથકતએ તે પૈિી િેટલા ઈન્ડથટર ીયલ પાિણ  િાયણરત છે, અને  

(૩) બાિી ઈન્ડથટર ીયલ પાિણ  ક્યાાં સુધીમાાં થથાપવામાાં આવશે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જી  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

રાજ્યમાાં પ્રાઈિેટ સેક્ટરના ઈન્દ્ડસ્ટર ીયલ પાિષ  બનાિિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૨૮૪૩ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી શૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ઈન્ડથટર ીયલ પોકલસી-૨૦૦૯ હેઠળ રાજ્યમાાં પ્રાઈવેટ સેક્ટરના ઈન્ડથટર ીયલ પાિણ  બનાવવાના હતા તે હિીિત 

તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથથકતએ સાચી છે, અને  

(૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉક્ત કથથકતએ ક્યા થથળે ક્યા પ્રિારના ઈન્ડથટર ીયલ પાિણ  બનેલ છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) : (૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જી  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

-------- 

વિકરત ગ્રાવમણ પાણી પુરિઠા યોજના હેઠળ રાજ્યને મળેલ રિમ  

અતારાાંકિતઃ ૯૧૪ (૨૨-૬-૨૦૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ત્વદરત ગ્રાકમણ પાણી પુરવઠા યોજના (ગ્રામકવિાસ કવભાગ) હેઠળ િેન્ર સરિાર તરફથી  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને   

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચણ થયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી ? 

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૨-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) નાજી.  

(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

-------- 

ઉન્દ્ડ-૨ જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યૌજના અન્દ્િયે ભરિાનુાં પાણી  

અતારાાંકિતઃ ૧૭૪૦ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ જામનગર જીલ્લાના રોલ તાલુિાના ઉન્ડ-૨ જળાશય/ડેમ/કસાંચાઈ 
યોજનામાાં સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા બે વર્ણમાાં વર્ણવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુ પાણી ઉક્ત ડેમમાાં નાખવામાાં 

આવ્યુ, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંથી વર્ણવાર િેટલુ પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે ?  

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૭-૯-૨૦૧૮) 

(૧) આયોજન હેઠળ છે.  

(૨) શૂન્ય 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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માવળયા (વમાં) તાલુિાની પાણી પુરિઠા ખાતાની જજષરીત ઓિરહેડ ટેન્દ્િો અને સમ્પની મરામત 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૯૯ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લા બે વર્ણમાાં મોરબી જીલ્લાની માળીયા (કમાંયાણા) તાલુિામાાં આવેલ પાણી 
પુરવઠા પ્રભાગની પીપળીયા હેડ વિસણ, ગાળા હેડ વિસણ અને ખાખરેચી હેડ વિસણની ઓવરહેડ ટેન્િ અને સમ્પની જજણરીત થયેલ 

ટાાંિાઓના મરામતની ફદરયાદ મળેલ છે િે િેમ, અને   

(૨) જો હા, તો ઉક્ત બાબતે મરામત િામગીરી િરવાનુાં આયોજન છે િે િેમ ?  

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી.  

(૨) હા, જી. 

-------- 

રાજ્યમાાં સ્માટષ  વિલેજ જાહેર િરિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૨૨૦ (૧૦-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં થમાટણ  કવલેજ જાહેર િરવામાાં આવેલ છે તે હિીિત સાચી છે,   

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર િેટલા ગામોને થમાટણ  કવલેજ જાહેર િરવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) આવા ગામોના કવિાસ માટે ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર િેટલી રિમ ફાળવવામાાં આવી ?  

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૬-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જી.  

(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

-------- 

રાજ્યમાાં સ્માટષ  વિલેજ જાહેર િરિા બાબત  

અતારાાંકિતઃ ૨૨૧ (૧૦-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથથકતએ રાજ્યમાાં થમાટણ  કવલેજ જાહેર િરવામાાં આવેલ છે તે હિીિત સાચી છે,   

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથથકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર થમાટણ  કવલેજ  માટે કજલ્લાવાર િેટલી દરખાથતો સરિારને 
મળેલ હતી, અને  

(૩) ઉક્ત કથથકતએ મળેલ દરખાથતો અન્વયે કજલ્લાવાર િેટલા ગામોને થમાટણ  કવલેજ જાહેર િરવામાાં આવ્યા અને િેટલી 
દરખાથતો નામાંજૂર િરવામાાં આવી તેના મુખ્યત્વે િારણો શા છે ?  

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૬-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જી.  

(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 
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રાજ્યમાાં જળસાંચય યોજના અાંતગષત િોટર રીચાજીંગનુાં િામ  

અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૧ (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અમકરષભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથથકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ણમાાં વર્ણવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર જળસાંચય યોજના અાંતગણત ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ િે તેના તાબા હેઠળની િચેરી દ્વારા જીલ્લાની એિ નદી સાફસૂફ િરી વોટર રીચાજીંગનુાં િામ િરવાનુાં હતુાં. તે હિીિત 

સાચી છે,  

(૨) જો હા તો, ઉક્ત કથથકતએ જીલ્લાવાર િઈ નદીની સાફસફાઈના ક્યા િામો હાથ ધરી પૂણણ િરવામાાં આવ્યા,  

(૩) તે અન્વય ેજીલ્લાવાર ક્યા િામ માટે િેટલો ખચણ થયો, અને 
(૪)  તે અન્વયે િરવામાાં આવેલ ખચણ બજટેના ક્યા હેડ હેઠળ ઉધારવામાાં આવ્યો?   

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જશસાંચય યોજના હેઠળ ગુજરાત થટેટ વોટરશેડ મેનેજમેન્ટ એજન્સી દ્વારા આવી િોઈ િામગીરી િરવામાાં 
આવતી નથી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથથત થતો નથી. 

-------- 

 

 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો  

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર 
કવભાગ  

૨૨૨૮, ૨૨૩૩, ૨૨૩૬, ૨૨૩૯, ૨૨૪૧  ૦૫ 

૨ ગૃહ કવભાગ  ૧૬૮૪, ૧૬૯૦, ૧૭૯૫, ૧૭૮૦, ૧૮૩૧, ૧૮૩૬, 
૧૮૮૭, ૧૯૧૦, ૧૯૨૮, ૧૯૪૭, ૨૦૧૨, ૨૦૪૦, 
૨૦૫૨, ૨૦૫૪, ૨૦૬૨, ૨૦૭૨, ૨૦૮૮, ૨૦૯૫, 
૨૦૯૮, ૨૧૧૫, ૨૧૨૨, ૨૧૩૩, ૨૧૫૦, ૨૧૫૪, 
૨૧૫૯, ૨૧૬૮, ૨૧૭૪, ૨૧૮૨, ૨૧૮૫, ૨૧૮૬, 
૨૧૯૨, ૨૧૯૫, ૨૧૯૯, ૨૨૦૧, ૨૨૦૫, ૨૨૧૫  

૩૬ 

૩ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ  ૧૮૮૪, ૨૦૮૧, ૨૮૪૩  ૦૩ 

૪ નમણદા, જળસાંપકિ, પાણી પુરવઠા અને 
િલ્પસર કવભાગ  

૯૧૪, ૧૭૪૦, ૨૦૯૯  ૦૩ 

૫ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાણણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ  

૨૨૦, ૨૨૧, ૨૭૨૧  ૦૩ 

િુલ ૫૦ 
 

-------- 

 

 

સરિારી મધ્યથથ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 




