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ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ત્રીજુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

ગૌચર સુધારણા યોજનામાાં નાણાિીય ગેરરીતી 

અતારાાંકિતઃ ૧૨૭૩ (૦૩-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગૌચર સુધારણા યોજનામાાં નાણાિીય ગેરરીતી, ખોટી અને બનાવટી એજન્સીઓને પેમેન્ટ, અકતતત્વ વગરના 
ગામમાાં યોજનાના પેમેન્ટ સહિતની િેટલી ફરીયાદો રાજ્ય સરિારને ૩૧મી મે-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં મળી છે, 

(૨) આવી ગેરરીતીઓમાાં િેટલુાં ગેરિાયદે પેમેન્ટ િયેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત ગેરરીતીઓમાાં જવાબદારો સામે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી અને ઉક્ત ગેરરીતીઓ િાયમી ધોરણે રોિવા 
સરિારે શા પગલાાં લીધા?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૧૯-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧)  

છેલ્લા ૩ (ત્રણ) િર્ધ મળે ફરીયાદની સાંખ્યા 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૫ િી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૬ ૭ 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ િી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૭ ૦ 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૭ િી તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ ૪ 

િુલ ૧૧ 

(૨) આવુાં િોઈ ગેરિાયદેસર પેમેન્ટ ધ્યાને આવેલ નિી. 

(૩) ગેરરીતીઓમાાં જવાબદારો સામેની િાયષવાિી અાંગેનુાં પત્રિ-૧ સામેલ છે અને ગેરરીતીઓ િાયમી ધોરણે રોિવા માટે 
યોજનાનુાં અસરિારિ અમલીિરણ િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ગીર ગાયના વનિાસ પર પ્રવતબાંધ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૬૬ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કતિકતએ રાજ્યમાાંિી ગીર ગાયની બીજા રાજ્યોમાાં કનિાસ િરવા પર પ્રકતબાંધ મૂિવામાાં 

આવેલ છે તે િિીિત સાચી છે,  

(૨) જો િા, તો  ઉક્ત પ્રકતબાંધ ક્યારે મૂિવામાાં આવેલ છે, 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાંિી િેટલી ગીર ગાય અન્ય રાજ્યોમાાં ગેરિાયદેસર કનિાસ િરવાનુાં 
સરિારના ધ્યાને આવયુાં, અને 

(૪) ગેરિાયદેસર ગીર ગાયની અન્ય રાજ્યમાાં કનિાસ િરનાર સામે શાાં પગલાાં લીધાાં? 
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પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૯-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) િા 

(૨) તા.૨૨/૧૦/૨૦૧૩િી 

(૩) ૬૪ ગીર ગાયો 

(૪) પરમીટ આપનાર સાંબાંકધત િચેરીના કનયાંત્રણ અકધિારી િલેક્ટરશ્રી જૂનાગઢ તિા િલેક્ટરશ્રી, રાજિોટ અને કજલ્લા 
પોલીસ અકધક્ષિશ્રી, વડોદરાને સાંબાંકધતો સામે કનયમોનુસારની િાયષવાિી િરવા જણાવેલ છે. 

-------- 

મોરબીમાાં પશુપાલન ખાતાની જમીન ઉપર દબાણ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૪૩ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): ૧૩મી ગુજરાત કવધાનસભાના દસમા સત્રમાાં 

કનયમ-૮૭(િ) િેઠળ તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૭ના રોજ રજૂ િયેલ અતારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ૭૪૬૫ના અનુસાંધાને માનનીય પશુપાલન 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) મોરબીમાાં શોભેશ્વર તરફ જવાના રતતા પર ગુજરાત સરિારના પશુપાલન ખાતા દ્વારા સાંચાકલત ટેટાાં ઉછેર િેન્નની 
સરિારી જમીન પર તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૬ની કતિકતએ અસામાકજિ તત્વોએ ગેરિાનૂની િબજો જમાવી દીધો છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) આ સરિારી જમીન પર ગેરિાયદે િબજો જમાવી દેનાર ગુનાઇતો પાસેિી આ ગેરિાયદે દબાણ અને િબજો છોડાવી 
દેવામાાં આવયા છે િે િેમ, અને 

(૩) જો ના, તો દબાણિારો સામે શા પગલાાં લેવાયા છે?  

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી 

(૨) ના 

(૩) દબાણિારો સામે િાયદેસરના પગલાાં લેવા સાંબાંકધત િલેક્ટરશ્રી, કજલ્લા પોલીસ અકધક્ષિશ્રી, ડેપ્યુટી િલેક્ટરશ્રી, 
મામલતદારશ્રીને જણાવેલ છે તિા મદદનીશ પશુપાલન કનયામિશ્રી, ટેંટા ઉછેર િેન્ર, મોરબી દ્વારા તા.૨૦-૦૪-૧૭ અને  
તા.૨૧-૦૪-૧૭ ના રોજ િુલ-૨૨૯ પેશિદમીદારોને નોટીસની બજવણી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૧૭ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરડા): માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વલસાડ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં  ગૌચર 
સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવયા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખચષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કતિકતએ િેટલી રિમ ચૂિવાઇ ? 

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી : (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અને  (૨)  

િર્ધ તાલુિો  હાથ ધરેલ ગામ હાથ ધરેલ િામો ખચધ થયેલ અને ચૂિિાયેલ રિમ  

તા.૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

ધરમપુર વાાંિલ ૧ ૨૩૭૨૩૨ 

 િુલ ૧ ૨૩૭૨૩૨ 

તા.૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

તા.૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

તા.૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 



3 
 

િર્ધ તાલુિો  હાથ ધરેલ ગામ હાથ ધરેલ િામો ખચધ થયેલ અને ચૂિિાયેલ રિમ  

તા.૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં િેટરનરી ડૉક્ટર દ્વારા અપાતા સટીકફિેટો 

અતારાાંકિતઃ ૭૬૫ (૨૦-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યના રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં પ્રાણીના કપ્ર. મોટષમ અને પોતટ મોટષમ માટે વેટરનરી ડૉક્ટર દ્વારા અપાતા 
સટીહફિેટોના નવા પ્રફોમાષ ધી ફુડ સેફ્ટી તટાન્ડડષઝ ઓિોરીટી ઓફ ઇકન્ડયાએ તા.૦૭-૧૧-૨૦૧૬ના રોજ પ્રકસધ્ધ િયાષ છે તે 
િિીિતિી સરિાર વાિેફ છે, 

(૨) જો િા, તો તેને રાજ્યમાાં લાગુ પાડવા શી વયવતિા િઇ છે, અને 

(૩) રાજ્યના રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં તેનો અમલ ક્યારે િરવામાાં આવનાર છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) િા 

(૨) સદર પરીપત્રની જાણ તટેટ તલોટર િાઉસ િકમટી ને િરવામાાં આવેલ છે જ ેમુજબ દરેિ તલોટર િાઉસને તે અન્વયે 
િાયષવાિી િરવા જણાવેલ છે. 

(૩) ઉપર મુજબની િામગીરી િયેલ િોઈ, સદર પહરપત્રના અમલની િાયષવાિી ચાલુ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં િાયધરત ફીઝીયોથેરાપી િોલેજો 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૪૭ (૧૬-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કતિકતએ રાજ્યમાાં િેટલી ફીઝીયોિેરાપી િોલેજો િાયષરત છે, 

(૨) તે પૈિી સરિારી, ખાનગી અને ગ્રાન્ટેડ િોલેજો િેટલી છે, 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી નવી ફીઝીયોિેરાપી િોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉક્ત કતિકતએ નવી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ િોલેજો પૈિી ખાનગી, ગ્રાન્ટેડ અને સરિારી િોલેજો િેટલી છે?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કતિકતએ રાજ્યમાાં ૭૮ ફીઝીયોિેરાપી િોલેજો િાયષરત છે. 

(૨) તે પૈિી ૦૫ સરિારી િોલેજો છે અને ૭૩ ખાનગી િોલેજો છે. 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં નીચે મુજબ વર્ષવાર નવી ફીઝીયોિેરાપી િોલેજોની માંજૂરી આપવામાાં આવી છે. 

િર્ધ નિી ફીઝીયોથેરાપી િોલેજોની સાંખ્યા 

૨૦૧૩-૧૪ ૨ 

૨૦૧૪-૧૫ ૭ 

૨૦૧૫-૧૬ ૨૦ 

૨૦૧૬-૧૭ ૨૩ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

(૪) ઉક્ત કતિકતએ નવી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ િોલેજો પૈિી ૫૩ ખાનગી િોલેજોનો સમાવેશ િાય છે તિા ગ્રાન્ટેડ 
અને સરિારી િોલેજો શૂન્ય છે. 

-------- 



4 
 

એવસડ એટેિનો ભોગ બનનાર પીકડતાને વિના મુલ્યે સારિાર આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૭૦ (૦૨-૦૮-૨૦૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) એકસડ એટેિનો ભોગ બનનાર પીડીતાને રાજ્યની તમામ સરિારી તિા ખાનગી િોકતપટલોમાાં સજષરી સહિતની 
તમામ સારવાર કવના મુલ્યે પુરી પાડવા બાબતે નામદાર સુકપ્રમ િોટે તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ આદેશ/ચુિાદો આપેલ છે તે 
િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો તે અન્વયે રાજ્યમાાં ઉક્ત આદેશ/ચુિાદાનુાં પાલન િરવા રાજ્ય સરિારે ક્યારે િુિમ પ્રકસધ્ધ િયો, અને 

(૩) જો ઉક્ત િુિમ પ્રકસધ્ધ ન િયો િોય તો તેના િારણો શા છે અને ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત સાંબાંધમાાં િુિમ પ્રકસધ્ધ 
િરવામાાં આવશે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) િા, જી 

(૨) િકમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ (તબીબી કવભાગ) ગાાંધીનગરના તા.૧-૬-૨૦૧૫ તિા  
તા.૧૫-૬-૨૧૫ ના પહરપત્રિી એસીડ એટેિના અસરિતાષઓને ખાનગી તેમજ સરિારી િોકતપટલોમાાં મફત સારવાર આપવા બાબતે 
નામદાર સવોચ્ચ અદાલતના ચુિાદા મુજબ જરૂરી િાયષવાિી િરવા જણાવેલ છે.   

(૩) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 
-------- 

ધી ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડડધ  લાઈસન્સીંગ એન્ડ રજીસ્ટરેશન રેગ્યુલશેન-૨૦૧૧ અન્િયે રજીસ્ટડધ  થયેલા િતલખાનાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૭૭ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ રાજ્યમાાં િયા કજલ્લા/શિેરમાાં િેટલા િતલખાનાઓ ધી ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ 
તટાન્ડડષ  લાઈસન્સીંગ એન્ડ રજીતટરેશન રેગ્યુલેશન-૨૦૧૧ અન્વયે રજીતટડષ  િયેલા છે, 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ શિેર/કજલ્લાવાર િયા અને િેટલા િતલખાનાઓ રજીતટરેશન િવાના બાિી છે, બાિી રિેવાના 
િારણો શાાં છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી િતલખાનાઓનુાં વિેલી તિે રજીતટરેશન િાય તે માટે સરિારે શી િાયષવાિી િરી? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ િોઈ િતલખાનુાં રજીતટડષ  િયેલ નિી, પરાંતુ તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ બાદ 
વલસાડ ખાતે એિ િતલખાનુાં રજીતટડષ  િયેલ છે, 

(૨) નીચે મુજબ િતલખાનાઓ રજીતટડષ  િવાના બાિી છે. 

સિધલનુાં નામ િતલખાનાની સાંખ્યા 

અમદાવાદ મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન ૧ 

વડોદરા મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન ૧ 

રાજિોટ મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન ૧ 

સુરત મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન ૨ 

જામનગર મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન ૨ 

જુનાગઢ મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન ૧ 

િુલ ૮ 

બાિી રિેતા િતલખાના ફુડ સેફ્ટી એન્ડ તટાન્ડડષ  એક્ટ ૨૦૦૬ અને તે અન્વયેના કનયમો તિા રેગ્યુલેશન-૨૦૧૧ નુાં 
પુરેપુરૂ પાલન િરતા ન િોઇ જિેી રજીતટડષ  િવાના બાિી છે. 

(૩) જ ેતે લાયસન્સીંગ ઓિોરીટી દ્વારા િાયદાની જોગવાઇઓ મુજબ શરતોનુાં પાલન િરવા જ ેતે િતલખાનાને નોટીસ 
પાઠવાયેલ છે અને તે મુજબ િયેિી રજીતટડષ  િરવાની િાયષવાિી િરવામાાં આવશે.  

-------- 
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રેિોડીંગ સીસ્ટમથી ચાલતી ટેલીફોનીિ હેલ્પલાઈનમાાં નોંધાયેલ ફરીયાદ  

અતારાાંકિતઃ ૯૪૪ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગૃિ કવભાગ, ગાાંધીનગર તરફિી રેિોડીંગ સીતટમિી ચાલતી ટેલીફોનીિ િેલ્પલાઈનમાાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની 
કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં િેટલી ફરીયાદો નોંધવામાાં આવી, અને 

(૨) મળેલી ફહરયાદો પૈિી િેટલી ફહરયાદોનો તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ની કતિકતએ કનિાલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૫૯૪. 

(૨) ૫૯૨. 

-------- 

દેિભૂવમ ધ્િારિા અને જુનાગઢ વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો  

અતારાાંકિતઃ ૧૮૩૯ (૩૦-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માગરોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર દેવભૂકમ ધ્વારિા અને જુનાગઢ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલો કવદેશી દારૂ, કબયર અને દેશી દારૂનો જથ્િો પિડાયો, અને 

(૨) પિડાયેલ કવદેશી દારૂ, કબયર અને દેશી દારૂની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેટલી છે? 

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

(૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ-૨ મુજબ. 
પત્રિ-૧ 

દેિભૂવમ ધ્િારિા વજલ્લો 

િર્ધ તાલુિા વિદેશી દારુનો જથ્થો 
(બોટલ) 

વબયરનો જથ્થો 
(બોટલ) 

દેશી દારુનો જથ્થો 
(લીટર) 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

ખાંભાળીયા ૧૩૨૪ ૦ ૨૧૫૫ 

ભાણવડ ૪૬૩૯ ૦ ૧૦૨૧૪ 

િલ્યાણપુર ૧૯૦૪ ૫૦૫ ૪૮૪ 

દ્વારિા ૧૫૧૪ ૦ ૩૭૪૭ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

ખાંભાળીયા ૨૧૫૩ ૪૧ ૨૯૨૭ 

ભાણવડ ૮૧૨૬ ૦ ૪૨૯૫૨ 

િલ્યાણપુર ૨૦૨૧ ૦ ૧૦૪૧ 

દ્વારિા ૨૪૪૨ ૦ ૪૨૮૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

ખાંભાળીયા ૧૭૯૯ ૦ ૨૮૬૧ 

ભાણવડ ૨૮૭૧ ૫૦૪ ૧૧૫૯૦ 

િલ્યાણપુર ૨૭૪૫ ૨ ૧૬૦૯ 

દ્વારિા ૧૯૩૫ ૦ ૬૭૯૬ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

ખાંભાળીયા ૭૯૨૨ ૦ ૧૯૭૩ 

ભાણવડ ૧૮૬૨૧ ૦ ૨૭૮૧૪ 

િલ્યાણપુર ૪૬૭૫ ૦ ૧૦૯૭ 

દ્વારિા ૧૦૪૦ ૦ ૪૩૭૮ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ખાંભાળીયા ૧૪૩૮૭ ૪ ૨૩૧૫ 

ભાણવડ ૪૦૧૮૨ ૦ ૯૫૯૯૫ 

િલ્યાણપુર ૧૨૪૧ ૫૭ ૧૪૭૮ 

દ્વારિા ૧૦૮૭ ૧૫ ૫૦૦૩ 
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જુનાગઢ વજલ્લો 

િર્ધ તાલુિા વિદેશી દારુનો જથ્થો 
(બોટલ) 

વબયરનો જથ્થો 
(બોટલ) 

દેશી દારુનો જથ્થો 
(બોટલ) 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

જુનાગઢ શિેર ૫૨૯૮ ૬૧૪ ૬૩૮૫ 

જુનાગઢ તાલુિો ૧૮૮ ૨૪ ૧૨૬૩ 

કવસાવદર ૯૬ ૦ ૩૯૩ 

મેંદરડા ૧૫૩૧ ૦ ૫૫૩ 

ભેંસાણ ૮ ૦ ૬૮૧ 

િેશોદ ૧૬૦૬ ૨૨૪ ૧૧૯૩ 

વાંિલી ૫૩૨ ૦ ૧૭૪૦ 

માણાવદર ૧૦૨૩ ૦ ૬૮૦ 

માાંગરોળ ૧૫૫૫ ૮૦ ૯૩૬ 

માળીયા ૧૪૭ ૩૬૦ ૧૪૦૮ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

જુનાગઢ શિેર ૨૭૩૯ ૨૧૫ ૪૮૨૪ 

જુનાગઢ તાલુિો ૩૪૦૭૩ ૪૩૬૮ ૯૧૭ 

કવસાવદર ૨૯૦ ૨૪ ૬૫૮ 

મેંદરડા ૨૮૭૦ ૩૧૨ ૩૮૫ 

ભેંસાણ ૩૩ ૦ ૫૦૧ 

િેશોદ ૫૬૦ ૬૦ ૧૯૫૬ 

વાંિલી ૧૦૧૭ ૨૩૮૦ ૧૦૯૫ 

માણાવદર ૫૧૧ ૧૨ ૬૦૯ 

માાંગરોળ ૧૨૯૦ ૧૪૩ ૭૦૮ 

માળીયા ૭૧૬ ૦ ૧૩૦૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

જુનાગઢ શિેર ૫૭૫૬ ૬૩૩ ૬૮૪૯ 

જુનાગઢ તાલુિો ૬૩૮ ૯૦ ૧૭૭૭ 

કવસાવદર ૯૨ ૨૨ ૧૭૪૮ 

મેંદરડા ૧૨૯ ૪ ૫૮૬ 

ભેંસાણ ૨૫૦ ૨૪ ૬૬૩ 

િેશોદ ૯૨૨ ૧૩૮ ૧૬૮૧ 

વાંિલી ૩૭૬ ૦ ૨૩૭૦ 

માણાવદર ૪૩૫ ૩૯૧ ૪૩૫ 

માાંગરોળ ૧૩૬૮ ૨૬૧ ૪૬૧ 

માળીયા ૨૧૯૪ ૩૬૧ ૧૬૫૯ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

જુનાગઢ શિેર ૨૦૩૮૬ ૨૯૮૩ ૫૪૮૫ 

જુનાગઢ તાલુિો ૧૨૫૩૦ ૩૨૦૦ ૧૬૨૬ 

કવસાવદર ૮૧૬ ૧૯૭ ૪૩૯ 

મેંદરડા ૨૨૪ ૪ ૧૯૩ 

ભેંસાણ ૨૩૯૬ ૦ ૨૦૮ 

િેશોદ ૧૧૩૦ ૪૬ ૮૫૪ 

વાંિલી ૩૯૨૧ ૦ ૧૨૧૨ 

માણાવદર ૭૨૪૪ ૦ ૪૮૭ 

માાંગરોળ ૫૫૨ ૫૫ ૧૦૯૬ 

માળીયા ૭૭૮૭ ૧૨ ૧૪૨૨ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

જુનાગઢ શિેર ૯૭૧૩ ૧૯૦ ૯૩૦૩ 

જુનાગઢ તાલુિો ૯૭૦૦ ૫૪૬૬ ૨૧૩૬ 

કવસાવદર ૧૬૬૦ ૧૯૫ ૨૪૧ 
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િર્ધ તાલુિા વિદેશી દારુનો જથ્થો 
(બોટલ) 

વબયરનો જથ્થો 
(બોટલ) 

દેશી દારુનો જથ્થો 
(બોટલ) 

મેંદરડા ૩૪૫ ૯૬૦ ૬૩૩ 

ભેંસાણ ૧૦૭ ૦ ૫૨૯ 

િેશોદ ૨૨૧૪ ૧૦૮ ૨૯૮૯ 

વાંિલી ૧૦૧૪૭ ૧૨ ૪૧૨૨ 

માણાવદર ૨૩૩૭ ૪૭ ૮૦૧ 

માાંગરોળ ૭૭૨ ૯ ૨૯૧ 

માળીયા ૧૭૨૨૫ ૯ ૯૯૪ 

પત્રિ-૨ 

તાલુિા કિાંમત (રૂવપયા) 

ખાંભાળીયા ૧,૪૦,૦૧૦૭૦ 

ભાણવડ ૨,૯૭,૨૭,૭૦૦ 

િલ્યાણપુર ૪૩,૩૬,૩૭૯ 

દ્વારિા ૩૨,૪૫,૮૭૦ 

જુનાગઢ શિેર ૧,૩૮,૨૮,૫૫૪ 

જુનાગઢ તાલુિો ૮૧,૩૪,૮૮૫ 

કવસાવદર ૧૧,૨૩,૪૬૦ 

મેંદરડા ૧૮,૩૪,૦૬૨ 

ભેંસાણ ૧,૦૧૯,૨૫૦ 

િેશોદ ૨૪,૦૦,૯૧૬ 

વાંિલી ૫૩,૭૮,૫૭૦ 

માણાવદર ૩૧,૫૨,૧૫૬ 

માાંગરોળ ૧૮,૦૪,૧૦૫ 

માળીયા ૫૮,૧૩,૩૨૧ 

િુલ ૯,૫૮,૦૦,૨૯૮ 

-------- 
દેિભૂવમ ધ્િારિા અને ભાિનગર વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગારો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૬૩ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): ચૌદમી કવધાનસભાના પિેલા સત્રમાાં 
તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ૨૩૩ (અગ્રતા-૫૪)ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) દેવભૂકમ ધ્વારિા કજલ્લામાાં શિેર સહિત ૧૧૨, જામ ખાંભાળીયા શિેરમાાં ૩૧, ભાવનગર કજલ્લામાાં શિેર સહિત 
૫૦૬ અને ભાવનગર શિેરમાાં ૨૧૭ લૂાંટ, ખુન, ધાડ, ચોરી, બળાત્િાર, અપિરણ, આત્મિત્યા અને ટરફોડ ચોરીના આરોપીઓને 
પિડવાના બાિી િતા, તે પૈિી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની િેટલા આરોપીઓને પિડવામાાં આવયા, 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ િેટલા ગુનેગારોને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૩) બાિી ગુનેગારોને પિડવા શી િાયષવાિી િરી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

વજલ્લા/શહેર પિડિામાાં આિેલ આરોપીઓ 

દેવભૂકમ ધ્વારિા કજલ્લો (શિેર સહિત) ૧૦૮ 

જામ ખાંભાળીયા શિેર ૨૮ 

ભાવનગર કજલ્લો (શિેર સહિત) ૫૫ 

ભાવનગર શિેર ૧૭ 

(૨) ૪૫૨ 
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(૩) આરોપીઓ કવરૂધ્ધ સી.આર.પી.સી. િલમ-૭૦ મુજબ વોરાં ટ મેળવવાની તેમજ સી.આર.પી.સી. િલમ-૮૨, ૮૩ 

મુજબની િાયષવાિી િરવામાાં આવેલ છે તિા આરોપીના રિેણાાંિના સરનામે, કમત્ર, વતુષળ, સગા સાંબાંકધ તિા મળી આવવાની સાંભકવત 
જગ્યાઓએ તપાસ િરાવેલ છે તેમજ જ ેઆરોપીઓના મોબાઈલ નાંબર મળેલ છે તેની િોલ ડીટેઈલ મેળવી લોિેશન પર તપાસ ચાલુ છે 
અને બાિી આરોપીઓને પિડી પાડવાની િાયષવાિી ચાલુ છે.  

-------- 

આણાંદ  અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિ 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૬૫ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં આણાંદ અને અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા સામૂહિિ 
બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડાયા અને િેટલા પિડવાના બાિી છે, 

(૩) પિડવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ષ અને બે વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી પિડવાના બાિી િોય 
તેવા િેટલા આરોપીઓ છે, અને 

(૪) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૩-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

તાલુિા બનાિ 

આણાંદ ૧ 

પેટલાદ ૧ 

બોરસદ ૧ 

અમદાવાદ શિેર ૧૫ 

અન્ય તાલુિાઓમાાં આવા બનાવ નોંધાયેલ નિી. 

(૨)  

તાલુિાિાર પિડાયેલ બાિી 

આણાંદ ૬ ૦ 

પેટલાદ ૨ ૦ 

બોરસદ ૪ ૦ 

અમદાવાદ શિેર ૭૧ ૧૬ 

(૩)  

છ માસથી ઓછા છ માસથી િધ ુ

૦૫ ૧૧ 

(૪) પિડવાના બાિી આરોપી પૈિી ૧૧ આરોપીએ નામદાર ગુજરાત િાઇિોટષમાાંિી િાયષવાિી સામે મનાઇ િુિમ મેળવેલ 
છે તેમજ બાિીના ૦૫ આરોપી કવરુધ્ધ પુરાવા ન િોય ધરપિડ િરાયેલ નિી. 

-------- 

છોટાઉદેપુર અને િડોદરા વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૯૨ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં છોટાઉદેપુર અને વડોદરા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા 
સામૂહિિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડાયા અને િેટલા પિડવાના બાિી છે, 
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(૩) પિડવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ષ અને બે વર્ષ િરતા વધુ સમયિી પિડવાના બાિી િોય 

તેવા િેટલા આરોપીઓ છે, અને 

(૪) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી, 

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

(૧) વડોદરા કજલ્લાના પાદરા તાલુિામાાં ૦૧, કશનોર તાલુિામાાં ૦૨ બનાવ બનેલ છે અન્ય તાલુિા અને છોટા ઉદેપુર 
કજલ્લામાાં એિ પણ બનાવ બનેલ નિી. 

(૨)  

તાલુિા પિડાયેલ આરોપી પિડિાના બાિી આરોપી 

પાદરા ૦૩ િોઈ આરોપી પિડવાના બાિી નિી. 

કશનોર ૧૪ 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા અને િચ્છ વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૦ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રીમવત સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ખેડા અને િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા સામૂહિિ 
બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડાયા અને િેટલા પિડવાના બાિી છે, 

(૩) તે પૈિી છ માસ, એિ વર્ષ, બે વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી પિડવાના બાિી િોય તેવા િેટલા આરોપીઓ છે, અને 

(4) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

તાલુિા બનાિ 

નડીયાદ ૨ 

અબડાસા ૧ 

અાંજાર ૧ 

ગાાંધીધામ ૨ 

અન્ય તાલુિાઓમાાં આવા બનાવ નોંધાયેલ નિી. 

(૨)  

તાલુિાિાર પિડાયેલ બાિી 

નડીયાદ ૮ ૨ 

અબડાસા ૮ ૦ 

અાંજાર ૫ ૩ 

ગાાંધીધામ ૬ ૦ 

(૩)  

બે વર્ષ િરતા વધુ સમયિી પિડવાના બાિી 

૦૫ 

(૪) પિડવાના બાિી જ ે આરોપીઓ અવાર-નવાર તપાસ િરાવતા મળી આવેલ નિી. નાસતા ફરતા જાિેર િરી 
સી.આર.પી.સી િલમ-૭૦ મુજબના વોરાં ટની િાયષવાિી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
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ભાિનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૩૧ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ભાવનગર અને રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા સામૂહિિ 
બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડાયા અને િેટલા પિડવાના બાિી છે, 

(૩) તે પૈિી છ માસ, એિ વર્ષ, બે વર્ષ િરતા વધુ સમયિી પિડવાના બાિી િોય તેવા િેટલા આરોપીઓ છે, અને 

(૪) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) : (૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

તાલુિા/શહેર બનાિ 

ભાવનગર ૦૧ 

ઉમરાળા ૦૧ 

મિુવા ૦૨ 

રાજિોટ શિેર ૦૫ 

અન્ય તાલુિાઓમાાં આવા બનાવ બનેલ નિી. 

(૨)  

તાલુિા/શહેર પિડાયેલ બાિી 

ભાવનગર ૦૩ ૦ 

ઉમરાળા ૦૪ ૦ 

મિુવા ૦૬ ૦ 

રાજિોટ શિેર ૧૭ ૦ 

(૩) એિ પણ નિીં. 
(૪) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 

-------- 

મહેસાણા અને મોરબી વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૩૩ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં મિેસાણા અને મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા સામૂહિિ 
બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડાયા અને િેટલા પિડવાના બાિી છે, 

(૩) પિડવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસ, એિ વર્ષ અને બે વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી પિડવાના બાિી િોય તેવા 
િેટલા આરોપીઓ છે, અને 

(૪) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

તાલુિા બનાિ 

મિેસાણા ૧ 

ખેરાલુ ૧ 

િળવદ ૧ 

અન્ય તાલુિાઓમાાં આવા બનાવ નોંધાયેલ નિી. 
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(૨)  

તાલુિાિાર પિડાયેલ બાિી 

મિેસાણા ૭ એિ પણ નિીં. 

ખેરાલુ ૩ 

િળવદ ૩ 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 

-------- 

સલાયા પાસેથી પિડેલ હેરોઈનના જથ્થા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૮૫ (૧૫-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાિોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ઓગષ્ટ-૨૦૧૮માાં સલાયા પાસેિી અાંદાકજત ૪ કિલો િેરોઈનનો જથ્િો એટીએસ અને એસઓજી ધ્વારા 
પિડવામાાં આવેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો તા.૧૫-૦૮-૨૦૧૮ની કતિકતએ તે અન્વયે િેટલા આરોપીઓ પિડાયા, અને િેટલા આરોપીઓને 
પિડવાના બાિી છે, 

(૩) ઉક્ત િેરોઈનના જથ્િાની કિાંમત િેટલી અાંદાજવામાાં આવેલ, અને 

(૪) રાજ્યમાાં ગેરિાયદેસર િેરોઈનનુાં વેચાણ ન િાય િે િેરફેર ન િાય તે માટે રાજ્ય સરિારે શાાં પગલાાં લીધા, 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) િાજી 

(૨) ૦૪ પિડાયા અને ૦૨ બાિી છે. 

(૩) રૂ.૧૪,૮૪,૭૦,૦૦૦/-. 

(૪) માદિ પદાિોની િેરાફેરી/ વેચાણ ઉપર પ્રકતબાંધ રાખવા દરેિ શિેર/કજલ્લા ખાતે તપેશ્યલ ઓપરેશન ગ્રુપની 
રચના િરવામાાં આવેલ છે, જ ેમાદિ દ્વવયોની િેરાફેરી િરતા ઈસમો અને અગાઉ ગુનામાાં પિડાયેલ આરોપીઓ ઉપર વોચ રાખે છે 
તેમજ બાતમી િિીિત મળે્યિી પદાિોના િેસો િરે છે. રાજ્ય િક્ષાએ સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ િતતિ એન.ડી.પી.એસ. સેલ િાયષરત છે. 

-------- 

પાટણ, િચ્છ અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં રીઢા ગુન્હેગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૧૩ શ્રી કિકરટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગુજરાત િેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસષ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેક્ટરશ્રી તરફિી રીઢા ગુનેગારોના 
રકજતટરેશન અને રજીતટર તૈયાર િરવાની જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો પાટણ, િચ્છ અને અરવલ્લી કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં તાલુિાવાર 
રીઢા ગુન્િેગારોના રજીતટરેશન અને રજીતટર તૈયાર િરવામાાં આવયા છે િે િેમ,  

(૩) આવા રીઢા ગુનેગારો સામે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી. 

(૨) પાટણ –િાજી, િચ્છ –નાજી, અરવલ્લી –િાજી. 

(૩) પાટણ અને અરવલ્લી કજલ્લામાાં આ િાયદાની જોગવાઈ િેઠળ િાયષવાિી િરવામાાં આવે છે. 

 િચ્છ – પ્રશ્ન રિેતો નિી. 

-------- 
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રવખયાલમાાંથી પિડેલ ગેરિાનૂની િતલખાના બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૨૪ (૧૫-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મિેાણી (વડગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદના રખીયાલમાાંિી તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૮ ના રોજ ગેરિાનૂની િતલખાનુાં પિડવામાાં આવયુાં િતુાં તે િિીિત 
સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો આ ગેરિાયદે િતલખાનુાં િેટલા સમયિી ચાલુાં િતુાં તિા તેના સાંચાલિો િોણ િતા, 

(૩) ઉક્ત ગેરિાયદે િતલખાનામાાં િેટલા જીવતા પ્રાણીઓ અને િતલ િયેલ પ્રાણીઓ મળી આવયા િતા, અને  

(૪) ઉક્ત આરોપીઓ સામે શી િાનૂની િાયષવાિી િરવામાાં આવી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી. 

(૨) આ ગેરિાયદે િતલખાનુાં છેલ્લા બે માસિી તેના સાંચાલિ રઉફખાન સમીરખાન પઠાણ તિા સિ આરોપી િલામ 
િુસેન ગુલામ િુસેન િુરેશી દ્વારા ચલાવવામાાં આવતુાં િતુાં. 

(૩) ૨૨ જીવતા પ્રાણીઓ અને ૧ િતલ િયેલ પ્રાણી મળી આવેલ િતુાં. 

(૪) ઉક્ત આરોપીઓ કવરુધ્ધ રખીયાલ પો.તટે. ખાતે સે.ગુ.ર.નાં.૩૨૧૫/૨૦૧૮િી ગુનો નોંધી િાયદેસરની િાયષવાિી 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

 

જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં રીઢા ગુન્હોગારોના રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૨૭  શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગુજરાત િેબીચ્યુઅલ ઓફેન્ડસષ એક્ટ-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેક્ટરશ્રી તરફિી રીઢા ગુનેગારોના 
રકજતટરેશન અને રજીતટર તૈયાર િરવાની જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો જુનાગઢ, ગીરસોમનાિ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં 
તાલુિાવાર રીઢા ગુન્િેગારોના રજીતટરેશન અને રજીતટર તૈયાર િરવામાાં આવયા છે િે િેમ,  

(૩) આવા રીઢા ગુન્િેગારો સામે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી. 

(૨) જુનાગઢ–િાજી, ગીરસોમનાિ–િાજી, પોરબાંદર-નાજી. 

(૩) જુનાગઢ, અને ગીર સોમનાિમા આ િાયદાની જોગવાઈ િેઠળ િાયષવાિી િરવામાાં આવે છે. 

 પોરબાંદર – પ્રશ્ન રિેતો નિી. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગેરિાયદે ચાલતા િતલખાના 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૪૯ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં િેટલા ગેરિાયદે ચાલતાાં િતલખાના પિડી 
પાડવામાાં આવયા, 

(૨) તે િતલખાના િેટલા સમયિી ચાલુ િતાાં, અને 

(૩) ઉક્ત ગેરિાયદે િતલખાના ચલાવતાાં ઈસમો સામે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

િર્ધ પિડાયેલ ગેરિાયદે િતલખાનાની સાંખ્યા 

૨૦૧૫ ૦૦ 

૨૦૧૬ ૦૧ 

૨૦૧૭ ૦૦ 

(૨) એિ હદવસ પિેલાિી. 

(૩) આરોપીઓ કવરુધ્ધ ગુનો દાખલ િરી િાયદેસરની િાયષવાિી િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૫૬ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં સન ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી મોટરિાર, રીક્ષા, તિૂટર અને મોટરસાઈિલની 
ચોરી િઈ, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઉિત વાિનો તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ની કતિકતએ શોધી િાઢી મૂળ માકલિોને પરત સોંપવામાાં 
આવયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

િર્ધ મોટરિાર રીક્ષા સ્િૂટર મોટર સાઈિલ 

૨૦૧૫ ૦૩ ૦૦ ૦૬ ૮૪ 

૨૦૧૬ ૦૨ ૦૧ ૦૪ ૮૦ 

૨૦૧૭ ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૧૪૪ 

(૨) ૧૨૮. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૫૯ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ કજલ્લામાાં સન ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી મોટરિાર, રીક્ષા, તિૂટર અને 
મોટરસાઈિલની ચોરી િઈ, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઉિત વાિનો તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ની કતિકતએ શોધી િાઢી મુળ માકલિોને પરત સોંપવામાાં 
આવયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

િર્ધ મોટરિાર રીક્ષા સ્િૂટર મોટર સાઈિલ 

૨૦૧૫ ૧૮૬ ૧૯૧ ૨૫૦ ૧૦૯૮ 

૨૦૧૬ ૧૨૪ ૧૮૮ ૩૨૭ ૧૦૭૫ 

૨૦૧૭ ૧૭૫ ૨૬૧ ૩૬૮ ૧૧૬૩ 

(૨) ૨૭૪૭. 

-------- 
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અમરેલી વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૬૨ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી કજલ્લામાાં સન ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી મોટરિાર, રીક્ષા, તિૂટર અને 
મોટરસાઈિલની ચોરી િઈ, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઉિત વાિનો તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ની કતિકતએ શોધી િાઢી મૂળ માકલિોને પરત સોંપવામાાં 
આવયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

િર્ધ મોટરિાર રીક્ષા સ્િૂટર મોટર સાઈિલ 
૨૦૧૫ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૫૮ 
૨૦૧૬ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૬૪ 
૨૦૧૭ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૮૩ 

(૨) ૮૪. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૬૫ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) મિેસાણા કજલ્લામાાં સન ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી મોટરિાર, રીક્ષા, તિૂટર અને 
મોટરસાઈિલની ચોરી િઈ, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઉિત વાિનો તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ની કતિકતએ શોધી િાઢી મુળ માકલિોને પરત સોંપવામાાં 
આવયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

િર્ધ મોટરિાર રીક્ષા સ્િૂટર મોટર સાઈિલ 
૨૦૧૫ ૧૪ ૭ ૬ ૨૧૨ 
૨૦૧૬ ૧૧ ૫ ૧૧ ૨૨૯ 
૨૦૧૭ ૨૭ ૧૦ ૨૨ ૨૫૧ 

(૨) ૩૦૨. 

-------- 

જૂનાગઢ વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૭૦ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) જૂનાગઢ કજલ્લામાાં સન ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી મોટરિાર, રીક્ષા, તિૂટર અને 
મોટરસાઈિલની ચોરી િઈ, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઉિત વાિનો તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ની કતિકતએ શોધી િાઢી મૂળ માકલિોને પરત સોંપવામાાં 
આવયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  
િર્ધ મોટરિાર રીક્ષા સ્િૂટર મોટર સાઈિલ 

૨૦૧૫ ૦૪ ૦૪ ૧૦ ૮૦ 
૨૦૧૬ ૦૮ ૦૨ ૧૨ ૭૬ 
૨૦૧૭ ૦૩ ૦૫ ૦૬ ૬૯ 

(૨) ૧૦૭. 
-------- 
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બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િાહનોની ચોરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૭૧ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં સન-૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી મોટરિાર, રીક્ષા, તિૂટર અને 
મોટરસાઈિલની ચોરી િઈ, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા ઉિત વાિનો તા.૩૦મી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ની કતિકતએ શોધી િાઢી મૂળ માકલિોને પરત સોંપવામાાં 
આવયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૪-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧)  

િર્ધ મોટરિાર રીક્ષા સ્િૂટર મોટર સાઈિલ 

૨૦૧૫ ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૧૭૯ 

૨૦૧૬ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૧૮૫ 

૨૦૧૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૧૯૮ 

(૨) ૧૭૮. 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બોિસાઈટની લીઝ 

અતારાાંકિતઃ ૪૭ (૨૭-૦૨-૨૦૧૮) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (જામખાંભાકળયા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ કતિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં બોિસાઈટની િેટલી ખાણ/લીઝ આવેલી છે, 

(૨) ઉિત ખાણ/લીઝમાાંિી છેલ્લા બે વર્ષમાાં િેટલી કિાંમતનો જથ્િો િાઢવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) ઉિત ખકનજની રોયલ્ટી સરિારને વર્ષવાર િેટલી આવિ િઈ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ૧૧૩. 

(૨) રૂ.૪૪૨૫૯.૩૮ લાખની કિાંમતનો જથ્િો િાઢવામાાં આવેલ છે. 

(૩) વર્ષ ૨૦૧૬ – રૂ.૪૫૭૩.૨૦ લાખ. 

 વર્ષ ૨૦૧૭ – રૂ.૨૬૩૧.૨૯ લાખ.  

-------- 

લખપત તાલુિામાાં ગેરિાયદેસર ખનન 

અતારાાંકિતઃ ૩૯૩ (૨૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી મહાંમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કતિકતએ િચ્છ કજલ્લાના લખપત તાલુિામાાં ખારઈ અને િરૂડી ગામની સરિારી પડતર 
જમીનમાાંિી છેલ્લા બે વર્ષમાાં ગેરિાયદેસર ખકનજ િાઢવાની િેટલી ફરીયાદો મળી, 

(૨) આ ગેરિાયદેસર ખનન િઈ કસમેન્ટ િાંપની દ્વારા િરવામાાં આવતુાં િતુાં અને તેની સામે શા પગલાાં ભરી િેટલો દાંડ 
વસુલવામાાં આવયો, અને 

(૩) ઉિત કતિકતએ િેટલો દાંડ વસુલવાનો બાિી છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૫. 
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(૨) આ ગેરિાયદેસર ખનન અલ્ટર ાટેિ કસમેન્ટ િાંપની દ્વારા િરવામાાં આવતુાં િતુાં. તેની સામે રૂ.૨૬૦.૮૪ લાખના દાંડની 

વસુલાતનો િુિમ િરેલ છે, જનેી વસુલાત બાિી છે. 

(૩) રૂ.૨૬૦.૮૪ લાખ. 

-------- 

રાજ્યમાાં મારબલ અને ગ્રેનાઈટ ખનીજનાાં લીઝધારિો દ્વારા લીઝ વિસ્તાર બહાર ખોદિામ 

અતારાાંકિતઃ ૭૭૧ (૧૩-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં મારબલ અને ગ્રેનાઈટ ખનીજના લીઝ ધારિો લીઝ કવતતાર બિાર ગેરિાયદેસર ખોદિામ ન િરે તે અાંગે 
સરિારના તા.૬-૮-૨૦૧૫ના પહરપત્રિી િદ કનશાન જાળવવા અને અક્ષાાંશ-રેખાાંશ (Co-Ordinate) દશાષવવાની જોગવાઈનુાં 

પાલન િરવા અાંગેની વયવતિા િરવામાાં આવેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો આ જોગવાઈનો ભાંગ િરી લીઝ કવતતાર બિાર મારબલ અને ગ્રેનાઈટ ખનીજનુાં ખનન િરતા િેટલા લીઝ 
ધારિોની તપાસ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭માાં કજલ્લાવાર િરવામાાં આવી, અને 

(૩) તે તપાસ દરમ્યાન િેટલાને મારબલ અને ગ્રેનાઈટ ખનીજની ચોરી િરતા પિડી પાડવામાાં આવયા અને તેની સામે 
શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ): (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) િા. 

(૨)  

વજલ્લો ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ 

બનાસિાાંઠા ૦૨ ૦૦ 

(૩) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૨ િેસમાાં રૂ.૨૫.૬૬ લાખ વસુલ િરેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ઈન્ટરનેશનલ કફલ્મ ફેસ્ટીિલના આયોજન માટે રિમની જોગિાઈ 

અતારાાંકિતઃ ૧૨૫૮ (૦૪-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય પ્રિાસન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૫-૧૬ના બજટેમાાં રાજ્યમાાં ઈન્ટરનેશનલ હફલ્મ ફેતટીવલના આયોજન માટે િેટલી રિમની જોગવાઈ 
િરવામાાં આવેલ, 

(૨) છેલે્લ ઉિત કતિકતએ ફેતટીવલનુાં આયોજન ક્યાાં િરવામાાં આવેલ, અને 

(૩) જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ રિમનો ખચષ ન િયો િોય તો તેના િારણો શાાં છે ? 

પ્રિાસન માંત્રીશ્રી : (૧૦-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) સને ૨૦૧૫-૧૬ના બજટેમાાં રાજ્યના ઈન્ટરનેશનલ હફલ્મ ફેતટીવલના આયોજન માટે રૂકપયા ૧૦ િરોડની 
રિમની જોગવાઈ િરવામાાં આવેલ. 

(૨) ઉિત કતિકતએ ફેતટીવલનુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૩) રાજ્યમાાં વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત જવેી મોટી ઈવેન્ટ પિલેિી જ આયોજીત િોઈ ઈન્ટરનેશનલ હફલ્મ ફેકતટવલનુાં 
આયોજન મુલતવી રાખવામાાં આવયુાં િોવાિી ખચષ િયેલ નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં ખનીજચોરી પિડિા મોબાઈલ એપ્લીિેશન બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૩૨૪ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ખનીજ ચોરી પિડવા મોબાઈલ એકપ્લિેશન લોંચ િરવામાાં આવી છે તે િિીિત તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ની 
કતિકતએ સાચી છે, અને 
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(૨) જો િા, તો ઉિત એપ્લીિેશન તૈયાર િરવા માટે િઈ િાંપનીને િેટલી રિમ ચુિવવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) િા. 

(૨) CIVIC SOLUTION PRIVATE LTD, 1002 Abhishree Adroit, Nr. Gwalia Sweets, 

Mansi Circle, Vastrapur, Ahmedabadને રૂ.૫.૧૫ લાખની રિમ ટેિસ સહિત ચુિવવામાાં આવી. 

-------- 

અમરેલી અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ખવનજ ચોરીની બાિી િસુલાત 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૭૩ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની કતિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં રૂ.૧૦૯૯.૭૫ અને પાંચમિાલ કજલ્લામાાં રૂ.૧૭૨૧.૫૨ લાખ 
ખકનજ ચોરીના િેસો અન્વયે દાંડની રિમ વસૂલ િરવાની બાિી િતી, તે પૈિી િેટલી રિમ ઉિત કજલ્લાવાર તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની 
કતિકતએ વસૂલ િરવામાાં આવી,  

(૨) ઉિત કતિકતએ િેટલી રિમ વસૂલ િરવાની બાિી છે, અને 

(૩) ખકનજ ચોરીની ઉિત બાિી રિમ વસૂલવા ઉિત કતિકતએ છેલ્લા છ માસમાાં શાાં પગલાાં લીધા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧)  

અમરેલી પાંચમહાલ 

રૂ.૭.૭૭ લાખ રૂ.૧૦.૦૪ લાખ 

(૨)  

અમરેલી પાંચમહાલ 

રૂ.૧૦૯૧.૯૮ લાખ રૂ.૧૭૧૧.૪૮ લાખ 

(૩) રિમ વસૂલાત માટે નોટીસો તેમજ િુિમો િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વશવક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૬૩ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં સને ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ ના વર્ષમાાં િેટલા નોંધાયેલા કશકક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી પૂરી 
પાડવામાાં આવી, 

(૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કતિકતએ િેટલા નોંધાયેલા કશકક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી રિેલ બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૨૬-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ મુજબ. 

િર્ધ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વશવક્ષત બેરોજગારોને 

પૂરી પાડિામાાં આિેલ રોજગારી 

૨૦૧૬ ૬૬૨૭ 

૨૦૧૭ ૬૪૩૨ 

િુલ ૧૩૦૫૯ 

(૨) ૧૭૬૩૦ કશકક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે. (લાઇવ રકજતટર મુજબ) 



18 
 

(૩) બાિી રિેલ રોજગારવાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 

ઔદ્યોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીક્ષા  માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િક્ષાએ તવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગષદશષન, શાળા િોલેજોમાાં િહરયર િોનષર 
દ્વારા િારકિદીલક્ષી માગષદશષન વગેરે દ્વારા પરોક્ષ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૧૧ (૧૭-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખેડા કજલ્લામાાં નોંધાયેલ કશકક્ષત બેરોજગારો પૈિી 
તાલુિાવાર િેટલાને રોજગારી પૂરી પાડવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ ઉક્ત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા નોંધાયેલ કશકક્ષત બેરોજગારોને રોજગારી આપવાની બાિી છે, 
અને 

(૩) ઉક્ત બાિી બેરોજગારોને રોજગારી આપવા માટે શુાં આયોજન િરવામાાં આવેલ છે ? 

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૨૬-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ મુજબ. 

(૨) રોજગારી આપવાની બાિી િોય તેવા કશકક્ષત રોજગારવાાંચ્છુઓ. (લાઇવ રકજતટર મુજબ) 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ સાંખ્યા 

૧ નહડયાદ ૬૨૯૮ 

૨ મિેમદાવાદ ૧૯૫૦ 

૩ િઠલાલ ૧૭૦૮ 

૪ િપડવાંજ ૨૬૨૦ 

૫ ખેડા ૯૦૨ 

૬ માતર ૧૦૬૨ 

૭ ઠાસરા ૨૦૧૦ 

૮ ગળતેશ્વર ૭૬૯ 

૯ મિુધા ૧૧૦૧ 

૧૦ વસો ૭૩૯ 

 િુલ ૧૯૧૫૯ 

(૩) બાિી રિેલ રોજગારવાાંચ્છુઓને રોજગારી અપાવવા નોિરીદાતાઓની માાંગણી મુજબ ભલામણ િરવામાાં આવે છે, 
ઔદ્યોકગિ ભરતી મેળાઓ અને લશ્િરી ભરતી મેળાઓનુાં આયોજન િરવામાાં આવે છે, લશ્િરી ભરતીની લેકખત પરીક્ષા  માટે તાલીમ 
વગો દ્વારા તાલીમ આપવામાાં આવે છે. ઉપરાાંત તાલુિા િક્ષાએ તવરોજગાર કશકબરો દ્વારા માગષદશષન, શાળા િોલેજોમાાં િહરયર િોનષર 
દ્વારા િારકિદીલક્ષી માગષદશષન વગેરે દ્વારા પરોક્ષ રીતે રોજગારી અપાવવા સરિારશ્રી મદદરૂપ િાય છે. 

પત્રિ 

ખાંડ-૧ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની વસ્થવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ધમાાં િર્ધિાર ખેડા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ વશવક્ષત રોજગારિાાંચ્છુઓ પિૈી તાલુિાિાર 
પૂરી પાડિામાાં આિેલ રોજગારી 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૧ નહડયાદ ૧૦૧૮ ૧૪૬૪ ૧૦૮૦ ૩૬૨૯ ૨૨૪૬ 

૨ મિેમદાવાદ ૫૫૯ ૪૪૯ ૬૧૬ ૬૯૭ ૭૩૨ 

૩ િઠલાલ ૩૯૬ ૪૯૪ ૫૧૩ ૭૪૨ ૭૬૮ 

૪ િપડવાંજ ૪૪૨ ૪૮૦ ૬૦૫ ૮૭૩ ૪૮૯ 

૫ ખેડા ૪૦૯ ૪૭૧ ૬૨૯ ૮૭૮ ૫૨૨ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૧૦-૨૦૧૩ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૪ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૪ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૫ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૫ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૬ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૬ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૭ 

તા.૧-૧૦-૨૦૧૭ 
થી 

તા.૩૦-૯-૨૦૧૮ 

૬ માતર ૪૭૯ ૫૧૧ ૫૮૬ ૭૫૪ ૫૦૨ 

૭ ઠાસરા ૩૬૯ ૫૨૬ ૫૦૪ ૬૫૧ ૫૫૦ 

૮ ગળતેશ્વર ૪૧૭ ૫૫૭ ૪૫૧ ૭૪૪ ૬૦૬ 

૯ મિુધા ૩૮૯ ૪૫૫ ૪૯૮ ૮૫૪ ૪૭૮ 

૧૦ વસો ૪૩૯ ૭૫૮ ૫૧૬ ૮૬૮ ૬૯૮ 

 િુલ ૪૯૧૭ ૬૧૬૫ ૫૯૯૮ ૧૦૬૯૦ ૭૫૯૧ 

-------- 

સાાંસદ આદશધ ગ્રામ યોજનામાાં રાજ્યને મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૭૪૯ (૧૩-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) સાાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના અાંતગષત િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં 
રાજ્ય સરિારને િોઇ રિમ મળેલ છે,  

(૨) જો િા, તો ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રિી ? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) િા, િેન્ર સરિાર તરફિી રાજ્યને રિમ મળેલ છે. 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં નીચે મુજબની રિમ િેન્ર સરિાર તરફિી રાજ્ય સરિારને મળેલ છે. 

ક્રમ િર્ધ 
મળેલ રિમ 
(રૂવપયામાાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ શૂન્ય 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૮,૫૦,૦૦૦ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૫,૦૦,૦૦૦ 

િુલ ૪૨,૫૦,૦૦૦ 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ નીચે મુજબ મળેલ રિમ પૈિી િયેલ ખચષ અને વણવપરાયેલી રિમની કવગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ધ ખચધ (રૂવપયામાાં) 
િણિપરાયેલ રિમ 

(રૂવપયામાાં) 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ શૂન્ય શૂન્ય 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૭,૨૪,૯૪૩ ૧,૨૫,૦૫૭ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૧,૦૦,૦૦૦ ૦૦ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૨,૦૭,૦૦૦ ૫,૯૩,૦૦૦ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૫,૦૦,૦૦૦ 

િુલ ૩૦,૩૧,૯૪૩ ૧૨,૧૮,૦૫૭ 

-------- 

પછાત વિસ્તાર અનુદાન વનવધ પેટે રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૮૦૦ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પછાત કવતતાર અનુદાન કનકધ (પાંચાયત કવભાગ) પેટે િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કતિકતએ 
છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઇ રિમ મળેલ છે, 
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(૨) જો િા, તો ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રિી ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) િા. 

(૨) િર્ધ મળેલ રિમ (રૂવપયા લાખમાાં) 

 ૩૧-૦૩-૨૦૧૪ ૫૮૮૩.૦૦ 

 ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ ૬૦૦૩.૨૦ 

 ૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ૦૦.૦૦ 

 ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ૦૦.૦૦ 

 ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ૦૦.૦૦ 

(૩) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૩ ની કતિકતએ રૂા.૭૪૧૧.૯૧ લાખ ઉટડતી કસલિ િતી. વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ િી ૨૦૧૭-૧૮ 
સુધી રૂા.૧૧૮૮૬.૨૦ લાખ ગ્રાન્ટ મળેલ છે. રૂા.૨૧૪૧.૪૫ લાખ મળેલ વયાજની રિમ મળી િુલ રૂા.૨૧૪૩૯.૫૬ લાખ િાય છે. 
જનેી સામે રૂા.૧૯૭૮૬.૩૪ લાખ ખચષ િયેલ છે. અને રૂા.૧૬૫૩.૨૨ લાખની રિમ વણવપરાયેલી રિેલ છે. 

-------- 

મોરબી વજલ્લાના માળીયા (મી.) તાલુિાના મહેસુલી ગામો બાબતની રજુઆત 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૦૧ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) મોરબી – માળીયા (કમયાણા) તાલુિામાાં મિેસુલી ગામો તરીિેની િેટલી અને ક્યા ગામોની માાંગણી િેટલા 
સમયિી તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૮ ની કતિકતએ પડતર છે, અને 

(૨) ઉક્ત માાંગણીઓ પરત્વે યોગ્ય િાયષવાિી િરી ક્યાાં સુધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) માળીયા (મી.) તાલુિામાાં મિેસુલી ગામો તરીિેની એિ પણ માાંગણી પડતર નિી. 

(૨) માળીયા (મી.) તાલુિામાાં મિેસુલી ગામો તરીિેની એિ પણ ગામોની માાંગણી પડતર ન િોય કનિાલ િરવાનો પ્રશ્ન 
રિેતો નિી. 

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં બનાિટી ખેડૂત ખાતેદાર અાંગેની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૧૪૧ (૦૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮ ની કતિકતએ અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્લામાાં છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં તાલુિાવાર ક્યા ગામમાાં 
િેટલા બનાવટી ખેડૂત ખાતેદાર અાંગેની ફહરયાદ સરિારને મળી, અને 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ મળેલ ઉક્ત ફહરયાદો િેઠળ િેટલા ઇસમો સામે શાાં પગલાાં લીધા ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૨૮-૦૨-૨૦૧૮ ની કતિકતએ અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્લામાાં છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં બનાવટી ખેડૂત ખાતેદાર 
અાંગેની ફહરયાદ સરિારને મળી નિી. 

(૨) પ્રશ્ન નિી. 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં વજલ્લા િલેક્ટર દ્વારા ગામોની મુલાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૩૮ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેક્ટરે સન ૨૦૧૬ અને સન ૨૦૧૭ માાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોની મુલાિાત (વીઝીટ) 
લીધી, 
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(૨) ઉક્ત તિળ મુલાિાતમાાં ક્યા પ્રિારની ફહરયાદો ધ્યાને આવી, અને 

(૩) ઉક્ત ફહરયાદોના કનિાલ માટે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૯-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) પાટણ કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેક્ટરે સન ૨૦૧૬ અને સન ૨૦૧૭ માાં તાલુિાવાર મુલાિાત લીધેલ ગામોની કવગત 
નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
મુલાિાત લીધેલ ગામોની સાંખ્યા 

સન ૨૦૧૬ સન ૨૦૧૭ 

૧ ચાણતમા ૧૧ ૧૪ 

૨ પાટણ ૧૨ ૧૫ 

૩ રાધનપુર ૬ ૧૨ 

૪ શાંખેશ્વર ૧૧ ૫ 

૫ સમી ૧૧ ૧૨ 

૬ સરતવતી ૧૮ ૧૩ 

૭ સાાંતલપુર ૫ ૧૬ 

૮ સરતવતી ૧૧ ૭ 

૯ કસધ્ધપુર ૯ ૫ 

(૨) પીવાના પાણી, રેશનિાડષ , રોડ રતતા, આરોગ્ય તિા કસાંચાઇ તેમજ નમષદા યોજનાને લગતી રજૂઆતો ધ્યાને 
આવી, અને  

(૩) સાંબાંકધત અકધિારીને તુરત જ ટેલીફોકનિ સુચનાઓ આપી પ્રશ્નોના કનિાલ માટે સુચનાઓ આપેલ છે. 

-------- 

િપરાડા તાલુિાના ઓઝરડા ગામે પુલ બનાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૦૮ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગધ અન ે
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ વલસાડ જીલ્લાના િપરાડા તાલુિાના અાંતરીયાળ ઓઝરડા ગામે પુલ બનાવવા 
રાજ્ય સરિારને િેટલી રજુઆતો છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં મળી, 

(૨) મળેલ ઉક્ત રજુઆતો અન્વયે સરિારે શી િાયષવાિી િરી, અને 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ પુલ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગધ અને મિાન) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) એિ રજુઆત મળેલ. 

(૨) અને (૩) ઓઝરડા ગામે પુલ બનાવવાનુાં િામ તા.૮-૪-૨૦૧૬ િી માંજુર િરવામાાં આવેલ જ ેપૂણષ િયેલ છે. 

-------- 

િપરાડા તાલુિાના ઓઝરડા ગામે પુલ બનાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૦૯ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગધ અન ે
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ વલસાડ કજલ્લાના િપરાડા તાલુિાના અાંતરીયાળ ઓઝરડા ગામે પુલ ન 
િોવાિી ચોમાસામાાં ગામ સાંપિષ  કવિોણાં િઇ જાય છે તે િિીિતિી રાજ્ય સરિાર વાિેફ છે, 

(૨) જો િા, તો ઉક્ત કતિકતએ ગામમાાં પુલ બનાવવા સરિારે છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં શી િાયષવાિી િરી, અને  

(૩) ઉક્ત પુલ ક્યાાં સુધીમાાં અને િેટલા ખચે બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગધ અને મિાન) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧), (૨) અને (૩) 

 ઓઝરડા ગામે પુલ બનાવવાનુાં િામ તા.૮-૪-૨૦૧૬ િી રૂા.૮૭.૧૫ લાખનુાં માંજુર િરવામાાં આવેલ, જ ેપૂણષ 
િયેલ છે. 

-------- 

જસેર તાલુિાના નાના આસરણા-ઉગલિાણ-વબલા પાંચાયત હસ્તિના રસ્તાની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૫૭  (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગધ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ ભાવનગર કજલ્લાના જસેર તાલુિાના નાના આસરણા-ઉગલવાણ-કબલા 

પાંચાયત િતતિનો રતતો વર્ષ ૨૦૧૫ માાં બનાવવામાાં આવેલ છે, તે િિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો િા, તો ઉક્ત િામગીરી િોના દ્વારા િરવામાાં આવેલ છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગધ અને મિાન) : (૨૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અને (૨) િા જી, રીસફેસીંગની િામગીરી ભાવનગર પાંચાયત મા.મ.કવભાગ િેઠળ કવશાલ ઇન્રા. ગ્લોબલ, 
મુ.મિેસાણા દ્વારા િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

ગાાંધીનગર શહેરમાાં વિવિધ હેતુ માટે જમીનની ફાળિણી 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૭૮ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(પાટનગર યોજના) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર શિેરમાાં ક્યા પ્રિારની િેટલી જમીન શા ભાવે 
ક્યા શૈક્ષકણિ ટરતટ, ક્યા ઔદ્યોકગિ એિમ અને ક્યા ધાકમષિ ટરતટને શા િેતુસર અને ક્યારે ફાળવવામાાં આવી, અને 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ ઉક્ત જમીન ફાળવણી અન્વયે સરિારને િેટલી આવિ િઇ ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પાટનગર યોજના) : (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર શિેરમાાં માગષ અને મિાન કવભાગ દ્વારા િોઇપણ 
શૈક્ષકણિ ટરતટ, ઔદ્યોકગિ એિમ અને ધાકમષિ ટરતટને જમીન ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર શહેરમાાં વિવિધ હેતુ માટે જમીનની ફાળિણી બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૮૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (પાટનગર 
યોજના) જણાવવા િૃપા િરશો િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર શિેરમાાં ક્યા પ્રિારની િેટલી જમીન શા ભાવે 
ક્યા શૈક્ષકણિ ટરતટ, ક્યા ઔદ્યોકગિ એિમ અને ક્યા ધાકમષિ ટરતટને શા િેતુસર અને ક્યારે ફાળવવામાાં આવી, અને 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ ઉક્ત જમીન ફાળવણી અન્વયે સરિારને િેટલી આવિ િઇ ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (પાટનગર યોજના) : (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર શિેરમાાં માગષ અને મિાન કવભાગ દ્વારા િોઇપણ 
શૈક્ષકણિ ટરતટ, ઔદ્યોકગિ એિમ અને ધાકમષિ ટરતટને જમીન ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકતિત િતો નિી. 

-------- 
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રાજ્યના શહેરી વિસ્તારમાાં ગટર સફાઈ િામદારનાાં મૃત્યુ સામે િળતર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૭ (૦૨-૦૫-૨૦૧૮) ડૉ. આશા પટેલ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) નામદાર સુકપ્રમ િોટે સફાઈ િમષચારી આાંદોલન કવ. યુકનયન ઓફ ઇકન્ડયા રીટ પીટીશન (કસકવલ) 
નાં.૫૮૩/૨૦૦૩ના િેસમાાં ગટર સફાઈ માટે ઉતારવામાાં આવતા સફાઈ િામદારોના િઈ રિેલા મોતના વળતર બદલ 
રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- નુાં વળતર  ચૂિવવા આદેશ આપેલ છે તે િિીિતિી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, 

(૨) જો િા, તો રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર, શિેરી કવતતારમાાં ૩૧ ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની કતિકતએ મૃત્યુ પામેલ િેટલા સફાઈ 
િમષચારીઓના કિતસામાાં રૂા.૧૦ લાખનુાં વળતર ચૂિવવાનુાં બાિી છે, 

(૩) આ વળતર બાિી રિેવાના શા િારણો છે અને 

(૪) બાિી રિેલ તમામ વળતર ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવી આપવામાાં આવનાર છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૧૮-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી 

(૨) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શિેરી કવતતારમાાં મૃત્યુ પામેલ નીચે મુજબ સફાઈ િામદારોને ૩૧ ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની 
કતિકતએ વળતર ચુિવવાનુાં બાિી છે. 

વડોદરા ૫ તાપી ૦ 

પાંચમિાલ ૦ નમષદા ૦ 

મહિસાગર ૦ નવસારી ૦ 

દાિોદ ૦ ભરૂચ ૦ 

આણાંદ ૩ વલસાડ ૦ 

છોટાઉદેપુર ૦ સુરત ૧૮ 

િચ્છ ૧ અમરેલી ૦ 

જામનગર ૨ ગીર સોમનાિ ૦ 

દેવભુકમ દ્વારિા ૦ જુનાગઢ ૦ 

મોરબી ૦ ભાવનગર ૦ 

રાજિોટ ૦ અમદાવાદ ૫૩ 

પોરબાંદર ૦ ખેડા ૦ 

પાટણ ૨ સુરેન્રનગર ૦ 

બનાસિાાંઠા ૦ બોટાદ ૦ 

મિેસાણા ૦ અરવલ્લી ૦ 

સાબરિાાંઠા ૦ ગાાંધીનગર ૨ 

િુલ ૮૬ 

ડાાંગ જીલ્લામાાં એિપણ મિાનગરપાકલિા િે નગરપાકલિા નિી. 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ પછી ૮૬ બાિી રિેતા િેસોમાાંિી ૩૭ િેસોમાાં વળતર ચુિવવામાાં આવેલ છે. જ્યારે બાિીના 
િેસોમાાં મૃતિની ઓળખ ન િવાના િારણે, િાયદેસરના જરુરી દતતાવેજ રજુ નિીં િવાના િારણે, સીધી લીટીના વારસદાર ન િોવાને 
િારણે ચુિવણી િયેલ નિી. 

(૪) બાિીના કિતસાઓમાાં વતષમાનપત્રમાાં જાિેરાત આપી ઓળખ િરવા માટેના સટન પ્રયત્ન િરેલ છે, પરાંતુ ઓળખ 
િઈ શિેલ નિી. તેઓની ઓળખ સાકબત િયેિી અને પુરાવા મળે્યિી, પુરાવાની ચિાસણી પુરી િરીને વારસદારો નક્કી િયેિી 
વળતરના ચુિવણા િરવામાાં આવશે. 

-------- 
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રાજ્યના શહેરી વિસ્તારમાાં ગટર સફાઈ િામદારનાાં મૃત્યુ સામે િળતર બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૨ (૨૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) નામદાર સુકપ્રમ િોટે સફાઈ િમષચારી આાંદોલન કવ. યુકનયન ઓફ ઇકન્ડયા િેસમાાં ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાાં 
સન ૧૯૯૩ િી ભૂગભષ ગટરના મેન િોલની સફાઈમાાં ગેરિાયદે ઉતારવામાાં આવેલ તિા મૃત્યુ પામેલા તમામ સફાઈ િામદારોને રૂ ૧૦ 
લાખનુાં વળતર ચૂિવવા આદેશ આપવામાાં આવયો છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર, શિેરી કવતતારમાાં મૃત્યુ પામેલ િેટલા સફાઈ િામદારોને ૩૧ ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ ની 
કતિકતએ રૂ. ૧૦ લાખનુાં વળતર ચૂિવવાનુાં બાિી છે, અને  

(૩) બાિી રિેલ તમામ વળતર ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવી આપવામાાં આવનાર છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૧૯-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી 

(૨) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર શિેરી કવતતારમાાં મૃત્યુ પામેલ નીચે મુજબ સફાઈ િામદારોને ૩૧ ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની 
કતિકતએ વળતર ચુિવવાનુાં બાિી છે. 

વડોદરા ૫ તાપી ૦ 

પાંચમિાલ ૦ નમષદા ૦ 

મહિસાગર ૦ નવસારી ૦ 

દાિોદ ૦ ભરૂચ ૦ 

આણાંદ ૩ વલસાડ ૦ 

છોટાઉદેપુર ૦ સુરત ૧૮ 

િચ્છ ૧ અમરેલી ૦ 

જામનગર ૨ ગીર સોમનાિ ૦ 

દેવભુકમ દ્વારિા ૦ જુનાગઢ ૦ 

મોરબી ૦ ભાવનગર ૦ 

રાજિોટ ૦ અમદાવાદ ૫૩ 

પોરબાંદર ૦ ખેડા ૦ 

પાટણ ૨ સુરેન્રનગર ૦ 

બનાસિાાંઠા ૦ બોટાદ ૦ 

મિેસાણા ૦ અરવલ્લી ૦ 

સાબરિાાંઠા ૦ ગાાંધીનગર ૨ 

િુલ ૮૬ 

ડાાંગ જીલ્લામાાં એિપણ મિાનગરપાકલિા િે નગરપાકલિા નિી. 

(૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ પછી ૮૬ બાિી રિેતા િેસોમાાંિી ૩૭ િેસોમાાં વળતર ચુિવવામાાં આવેલ છે. જ્યારે બાિીના 
િેસોમાાં મૃતિની ઓળખ ન િવાના િારણે, િાયદેસરના જરુરી દતતાવેજ રજુ નિીં િવાના િારણે, સીધી લીટીના વારસદાર ન િોવાને 
િારણે ચુિવણી િયેલ નિી. બાિીના કિતસાઓમાાં વતષમાનપત્રમાાં જાિેરાત આપી ઓળખ િરવા માટેના સટન પ્રયત્ન િરેલ છે, પરાંત ુ
ઓળખ િઈ શિેલ નિી. તેઓની ઓળખ સાકબત િયેિી અને પુરાવા મળે્યિી, પુરાવાની ચિાસણી પુરી િરીને વારસદારો નક્કી 
િયેિી વળતરના ચુિવણા િરવામાાં આવશે. 

-------- 

રાજ્યની નગરપાવલિામાાં ઘન િચરાનાાં પ્લાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૬૯ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કતિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી નગરપાકલિામાાં ટન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ 
િાયષરત છે, 
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(૨) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં, વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી નગરપાકલિામાાં ટન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ 

બનાવવામાાં આવયા, 

(૩) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટદીઠ િેટલો ખચષ િરવામાાં આવયો, અને 

(૪) ઉક્ત કતિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ પૈિી િેટલી નગરપાકલિામાાં પ્લાન્ટ િાયષરત િયા 
નિી તેના િારણો શા છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કતિકતએ ટન િચરાના કનિાલના પ્લાન્ટ િાયષરત િોય તેવી નગરપાકલિાની યાદી નીચે 
મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ નગરપાવલિાની સાંખ્યા અને નામ 

૧ ભરૂચ એિ નગરપાકલિા - અાંિલેશ્વર 

૨ અમરેલી ત્રણ નગરપાકલિા - લાઠી, ચલાલા, બગસરા 

૩ ભાવનગર એિ નગરપાકલિા - ગાહરયાધાર 

૪ દાિોદ એિ નગરપાકલિા - દેવગઢ બારીયા 

૫ ગીર સોમનાિ એિ નગરપાકલિા - ઉના 

૬ મિેસાણા એિ નગરપાકલિા - િડી 

૭ સુરત એિ નગરપાકલિા - બારડોલી 

૮ તાપી એિ નગરપાકલિા - વયારા 

૯ અરવલ્લી એિ નગરપાકલિા - મોડાસા 

૧૧ િચ્છ એિ નગરપાકલિા - ગાાંધીધામ 

૧૨ મોરબી બે નગરપાકલિા - મોરબી, વાાંિાનેર 

૧૩ ગાાંધીનગર એિ નગરપાકલિા - િલોલ 

૧૪ સાબરિાાંઠા એિ નગરપાકલિા - તલોદ 

૧૫ વલસાડ એિ નગરપાકલિા - ઉમરગામ 

૧૬ આણાંદ ત્રણ નગરપાકલિા - પેટલાદ, બોરીયાવી, આાંિલાવ 

૧૭ બનાસિાાંઠા એિ નગરપાકલિા - ડીસા 

૧૮ પાંચમિાલ એિ નગરપાકલિા - િાલોલ 

(૨) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં પ્લાન બનાવવામાાં આવેલ િોય તેવી નગરપાકલિાની યાદી નીચે મુજબ છે. 

૧ આણાંદ એિ નગરપાકલિા - પેટલાદ - સને ૨૦૧૬ 

૨ િચ્છ એિ નગરપાકલિા - ગાાંધીધામ એકપ્રલ ૨૦૧૭ 

૩ મોરબી એિ નગરપાકલિા - મોરબી-સને ૨૦૧૫ 

૪ તાપી એિ નગરપાકલિા - વયારા-સને ૨૦૧૭ 

૫ વલસાડ એિ નગરપાકલિા - ઉમરગામ - સને ૨૦૧૩-૧૪ 

૬ ભરૂચ એિ નગરપાકલિા - અાંિલેશ્વર સને ૨૦૧૭ 

(૩) છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ પ્લાન્ટ દીઠ ખચષ ની કવગત નીચે મુજબ છે. 

૧ આણાંદ પેટલાદ - ખચષ રૂ. ૧૩૪.૬૮ લાખ 

૨ િચ્છ ગાાંધીધામ - ખચષ રૂ. ૪૫ લાખ 

૩ મોરબી મોરબી- ખચષ રૂ. ૬૫ લાખ 

૪ તાપી વયારા- ખચષ રૂ. ૩ િરોડ 

૫ વલસાડ ઉમરગામ – ખચષ રૂ. ૪૮ લાખ 

૬ ભરૂચ અાંિલેશ્વર ખચષ રૂ. ૨૫.૪૭ લાખ 
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(૪)  

૧ આણાંદ આણાંદ કજલાની પેટલાદ નગરપાકલિામાાં પ્રોજકે્ટની માંજુરી સને ૨૦૧૮માાં 
મળેલ છે, સવે સહિતની આઉટ સોસીંગ ની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે. આિી 
પ્લાન્ટ િાયષરત િયેલ નિી. 

-------- 

મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ જીલ્લામાાં પિનચક્કી અને સૌર ઉજાધના પ્રોજકે્ટોની પડતર દરખાસ્તો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૧૫ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય ઉજાધ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કતિકતએ મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ જીલ્લામાાં પવન ચક્કી અને સૌર ઉજાષનાાં પ્રોજકે્ટ 
િયા તિળે શરૂ િરવાની િેટલા એિમોની દરખાતતો પડતર છે, અને 

(૨) તે પૈિી િેટલા એિમો દ્વારા િયાત પ્રોજકે્ટમાાં વધારો િરવાની દરખાતતો પડતર છે? 

માનનીય ઉજાધ માંત્રીશ્રી : (૨૯-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કતિકતએ મોરબી, રાજિોટ અને િચ્છ જીલ્લામાાં પવન ચક્કી અને સૌર ઉજાષનાાં િોઈ 
પ્રોજકે્ટની અરજીઓ પડતર નિી.  

(૨) લાગુ પડતુાં નિી. 

-------- 

મોરબી અને રાજિોટ જીલ્લામાાં િાયધરત નિા િીજ સબસ્ટેશનો 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૮૯ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય ઉજાધ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કતિકતએ મોરબી અને રાજિોટ જીલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં િેટલા નવા વીજ સબતટેશનો 
િાયાષકન્વત િરવામાાં આવયા, અને 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ ઉક્ત જીલ્લામાાં િેટલા નવા વીજ સબતટેશનોનુાં તાલુિાવાર િામ ચાલુ છે અને ઉક્ત િામગીરી સબ 
તટેશનવાર ક્યારે પૂરી િરવાનુાં આયોજન છે?  

ઉજાધ માંત્રીશ્રી : (૨૧-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ ની કતિકતએ મોરબી અને રાજિોટ જીલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં િૂલ ૨૭ નવા વીજ સબતટેશનો 
િાયાષકન્વત િરવામાાં આવયા. 

(૨) ઉક્ત કતિકતએ મોરબી અને રાજિોટ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર નીચે મુજબ નવા વીજ સબતટેશનોનુાં િામ ચાલુ છે. સદર 
સબતટેશનો માચષ ૨૦૧૯, સુધીમાાં િાયાષકન્વત િરવાનુાં આયોજન છે   

જીલ્લો તાલુિો સબસ્ટેશનની સાંખ્યા 

મોરબી 

મોરબી ૨ 

િળવદ ૧ 

વાાંિાનેર ૧ 

મોરબી િુલ ૪ 

રાજિોટ 

જસદણ ૨ 

િોટડાસાાંગાણી ૧ 

પડધરી ૧ 

રાજિોટ ૧ 

રાજિોટ િુલ ૫ 

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

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને 
સિિાર કવભાગ 

૧૨૭૩,૧૮૬૬,૨૨૪૩,૨૪૧૭ ૪ 

૨ આરોગ્ય અને પહરવાર 
િલ્યાણ કવભાગ 

૭૬૫,૧૧૪૭,૧૮૭૦,૨૦૭૭ ૪ 

૩ ગૃિ કવભાગ ૯૪૪,૧૮૩૯,૨૩૬૩,૨૫૬૫,૨૫૯૨,૨૬૨૦,૨૬૩૧,૨૬૩૩,૨૭૮૫,૨૮૧૩,
૨૮૨૪,૨૮૨૭,૩૦૪૯,૩૨૫૬,૩૨૫૯,૩૨૬૨,૩૨૬૫,૩૨૭૦,૩૨૭૧ 

૧૯ 

૪ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૪૭,૩૯૩,૭૭૧,૧૨૫૮,૧૩૨૪,૨૦૭૩ ૬ 

૫ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૨૮૬૩,૩૪૧૧ ૨ 

૬ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃિ કનમાષણ 
અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ 

૭૪૯,૮૦૦ ૨ 

૭ મિેસૂલ કવભાગ ૨૧૦૧,૨૧૪૧,૨૨૩૮ ૩ 

૮ માગષ અને મિાન કવભાગ ૨૨૦૮,૨૨૦૯,૨૩૫૭,૨૪૭૮,૨૪૮૩, ૫ 

૯ શિેરી કવિાસ અને શિેરી 
ગૃિ કનમાષણ કવભાગ 

૧૪૭,૩૬૨,૧૭૬૯ ૩ 

૧

૦ 

ઉજાષ અને પેટર ોિેમીિલ્સ 

કવભાગ 

૨૬૧૫,૨૭૮૯ ૨ 

િુલ ૫૦ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યતિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 




