


સોળમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૨-૦૨-૧૯ 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ત્રીજુાં સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

સામુકહિ બળાત્િાર/એસીડ હુમલાની પીકડતાને સુધારેલ િળતર આપિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૫૦૯ (૨૨-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઇ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) ના. સુપ્રીમ િોર્ટ  સામુહહિ બળાત્િારની પીહિતાને રા. ૧૦ લાખ સુધીના સુધારેલા વળતર અને એસીિ 

હુમલાની પીિીતાને રા. ૮ લાખ સુધી સુધારેલા વળતરને અમલમાાં મૂક્વા ગુજરાત સહહત તમામ રાજ્યોને તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૮ના 

રોજ આદેશ આપ્યો છે તે હિીિત સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, અને 

(૨)  જો હા, તો આ સુધારેલા વળતર મુજબ પીહિતાઓને ચૂિવણી િરવા રાજય સરિાર શી િાયટવાહી છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત બાબત હાલ કવચારણા હેઠળ છે. 

----------- 

રાજ્ય માાં મહીલાઓ વિરૂદ્ધ ગુનાકહત િૃત્ય 

આતારાાંકિત: ૧૦૦૫ (૦૫-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧)  તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર રાજ્યમાાં િેર્લી મહહલાઓના અપહરણ, ગુમ 

િવાના, છેિતી, બળાત્િાર ગુજારવાના બનાવો બન્યા, અને 

(૨) આવા બનાવો અર્િાવવા સરિારે શા પગલાાં લીધા? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૩-૧૦-૨૦૧૮) 

 (૧) 

  

 

 

 

 

(૨)   

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------- 

રાજિોટ શહેરમાાં ગુનાકહત િૃત્ય 

અતારાાંકિત: ૧૧૩૨ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠિોર (કસધ્ધધ્ધપરુ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

 (૧) તા.૧૫-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં એિ વર્ટમાાં રાજિોર્ શહેરમાાં માસવાર જમીનો હિપ િરવા,મિાનો 

ખાલી િરાવવા, ફ્લેર્ પિાવી લેવા િે ખાલી િરાવવા બાબતની પોલીસ થરે્શનવાર િેર્લી ફહરયદો નોંધાઇ, 

 (૨) તે અન્વયે િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ િરવામાાં આવી, 

 (૩) િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ િરવાની બાિી છે, અને 

 (૪) આવા બનાવો ન બને તે મારે્ સરિારે શા પગલા લીધા ? 

બનાિો તા.૧-૪-૧૩ 
થી 

તા.૩૧-૩-૧૪ 

તા.૧-૪-૧૪ 
થી 

તા.૩૧-૩-૧૫ 

તા.૧-૪-૧૫ 
થી 

તા.૩૧-૩-૧૬ 

તા.૧-૪-૧૬ 
થી 

તા.૩૧-૩-૧૭ 

તા.૧-૪-૧૭ 
થી 

તા.૩૧-૩-૧૮ 

અપહરણ ૧૬૨૧ ૧૫૯૯ ૧૪૯૨ ૧૫૮૨ ૧૬૭૯ 

ગુમ 
િવાના 

૫૦૬૯ ૪૯૬૭ ૫૧૫૪ ૫૬૦૯ ૬૧૦૮ 

છેિતી ૧૨૨૪ ૧૧૯૬ ૧૧૬૭ ૧૧૧૯ ૧૨૬૪ 

બળાત્િાર ૭૫૩ ૮૫૩ ૯૧૧ ૯૨૨ ૯૨૬ 

 રાજ્યના શહેર/કજલ્લા ખાતે ૩૮ મહહલા પોલીસ થરે્શન િાયટરત િરવામાાં આવેલ છે. 

 "અભયમ મહહલા હેલ્પ લાઇન ૧૮૧"કન:શુલ્િ (૨૪ િલાિ સલાહ-મદદ-માહહતી) િાયટરત છે. 

 મહહલા અત્યાચાર રોિવા મારે્ રાજ્ય િક્ષાની મહહલા સુરક્ષા સકમકત િાયટરત છે. 

 પોલીસ થરે્શન બેઈઝ સપોર્ટ  સેન્ર્ર તમામ શહેર/કજલ્લા ખાતે માચટ ૨૦૧૪ િી િાયટરત છે. 
 વન થર્ોપ ક્રાઈસીસ સેન્ર્ર (OSCC) રાજિોર્ શહેર, પકિમ િચ્છ, સાબરિાાંઠા ખાતે િાયટરત છે. 

 રાજ્યમાાં ઇન્વેથર્ીગેર્ીવ યુકનર્ ફોર ક્રાઇમ અગેઇન્થર્ વુમન (I.U.C.A.W) િાયટરત છે. 

 સુરત ગ્રામ્ય અને અમદાવાદ ગ્રામ્ય કજલ્લા ખાતે મહહલા થપેશીયલ મહહલા વોલેન્ર્ીયરની કનમણૂાંિ 

આપવામાાં આવેલ છે. 

 રાજ્યમાાં ગુમ િયેલ મહહલાઓને શોધવા મારે્ ફે્રન્િ ફોર વુમન એન્િ ચાઈલ્િ (F.F.W.C) ને કનમણૂાંિ 
આપવામાાં આવેલ છે.  

 નારી સશકક્તિરણ પખવાિીયા અાંતગટત રાજ્યના તમામ શહેર/કજલ્લાઓમાાં મહહલાઓની સુરક્ષા સબાંકધત 
કવકવધ િામગીરી જવેી િે િાયદાિીય માગટદશટન, થવરક્ષણની તાલીમ, રાયફલ શુર્ીંગની તાલીમ, િારિીદીનુાં 
માગટદશટન કવગેરે ની તાલીમ સુરક્ષા સેતુ અાંતગટત આપવામાાં આવે છે. 

 મહહલાઓની િાયટથિળે િતી જાકતય સતામણી બાબતે આવેલ નવો િાયદો સેક્થયુઅલ હેરેસમેન્ર્ ઓફ 
વુમન એર્ વિટ  પ્લેસ એિર્-૨૦૧૩ બાબતે જાગૃતતા મહહલા અને બાળ કવિાસ હેઠળ િાયટરત જને્િર 
હરસોસટ સેન્ર્રના સાંિલનમાાં રહી પ્રાઇવેર્ તેમજ પબ્લીિ સેન્ર્રના અકધિારીઓ મારે્ સેમીનાર યોજવામાાં 

આવેલ છે. 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

 (૧) જૂન-૨૦૧૭ માાં રાજિોર્ શહેર બી િીવીઝન પોલીસ થરે્શનમાાં જમીન હિપ િરવાની એિ ફહરયાદ નોંધાઇ છે. 

અન્ય િોઇ ફહરયાદ નોંધાઇ નિી. 

  (૨) ૦૪ 

  (૩) એિ પણ નહહાં . 

 (૪) આવા બનાવો ન બને તે મારે્, જ્યારે આવી અરજી/ફહરયાદ પોલીસને મળે ત્યારે ત્વહરત પગલા લઇ િાયટવાહી 

િરવામાાં આવે છે. આવા જમીન, મિાન િે ફ્લેર્ પચાવી પાિવાના િે ખાલી િરાવવાના ગુના આચરતા આરોપી કવરદ્ધ પાસા, તિીપાર 

જવેા અર્િાયતી પગલા લેવામાાં આવે છે. જ્યારે મિાન િે ફલેર્ મિાન માકલિ ભાિુઆતને ભાિેિી રહેવા આપે ત્યારે તેની જાણ તેના 

રહેણાાંિ કવથતારની અાંદર આવતા નજીિના પોલીસ થરે્શનમાાં નોંધ િે જાણ (ભાિા િરાર) િરાવવી તેવી માહીતી અવાર-નવાર 

કમિીયા રે્કલવીઝન પ્રસારણ િરાવી નાગહરિોને અવગત િરવામાાં આવે છે. 

----------- 

રાજ્યમાાં ગૌિાંશ/ગૌમાાંસની હેરાફેરી િરતા િાહનો સરિારમાાં દાખલ િરિા બાબત 

 અતારાાંકિત: ૧૩૦૫ (૦૩-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

 (૧) રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર તા.૦૪-૦૯-૨૦૧૭ િી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૮ સુધીમાાં ગૌવાંશની િતલ મારે્ હેરાફેરી તિા 

ગૌમાાંસની હેરાફેરીના ગુાંન્હામાાં વાહનો પિિાયા, અને 

 (૨) ઉિત િેર્લા વાહનો ગુજરાત પ્રાણી સાંરક્ષણ(સુધારા) અકધકનયમ-૨૦૧૭ની જોગવાઇ અનુસાર 'સરિારમાાં 

દાખલ' (ફોરફીર્) િરવામાાં આવ્યા? 

મુખ્્માંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ 'અ' મુજબ. 

(૨)  ૬૨ વાહનો 'સરિારમાાં દાખલ' (ફોરફીર્) િરવામાાં આવ્યાાં.   

પત્રિ 'અ' 

અ. 
નાં. 

વજલ્લાનુાં નામ 
ગૌિાંશની િતલ માટે હેરાફેરીમાાં 

પિડાયેલ િાહનો 
ગૌિાંશની ફેરાફેરીમાાં 
પિડાયેલ િાહનો  

૧ અમદાવાદ ૧૫ ૩ 

૨ રાજિોર્ ૨ ૦ 

૩ સુરત ૧૫ ૨૧ 

૪ વિોદરા ૬ ૦ 

૫ ખેિા ૭ ૨ 

૬ આણાંદ ૧૭ ૧ 

૭ ગાાંધીનગર ૧ ૦ 

૮ સાબરિાાંઠા ૦ ૧ 

૯ અરવલ્લી ૬ ૦ 
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૧૦ મહેસાણા ૦ ૦ 

૧૧ જામનગર ૦ ૦ 

૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ 

૧૩ મોરબી ૩ ૦ 

૧૪ સુરેન્રનગર ૩ ૦ 

૧૫ બનાસિાાંઠા ૦ ૦ 

૧૬ િચ્છ ૧ ૫ 

૧૭ પાર્ણ ૦ ૦ 

૧૮ અમરેલી ૫ ૦ 

૧૯ ભાવનગર ૧ ૦ 

૨૦ બોર્ાદ ૪ ૦ 

૨૧ જુનાગઢ ૪ ૨ 

૨૨ ગીર સોમનાિ ૯ ૦ 

૨૩ પોરબાંદર ૦ ૦ 

૨૪ છોર્ાઉદેપુર ૦ ૦ 

૨૫ ભરચ ૮ ૦ 

૨૬ નમટદા  ૦ ૦ 

૨૭ પાંચમહાલ ૨૨ ૦ 

૨૮ મહહસાગર ૫ ૦ 

૨૯ દાહોદ ૮ ૨ 

૩૦ તાપી ૬ ૦ 

૩૧ વલસાિ ૫ ૦ 

૩૨ નવસારી ૭ ૦ 

૩૩ િાાંગ ૦ ૦ 

----------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં દારૂ/વબયર સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિત: ૧૫૧૫ (૧૨-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ. સી. જ ે ચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર ગાાંધીનાગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ગેરિાયદેસર 

દેશી, કવદેશી દાર, કબયર અાંગે િેર્લા દરોિા પાિવામાાં આવ્યા, 

(૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દાર, કબયરનો િેર્લી રિમનો િેર્લો જથ્િો ઉિત વર્ટવાર, તાલુિાવાર પિિવામાાં આવ્યો, 

(૩) તે અન્વયે તાલુિાવાર, વર્ટવાર િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા, 

અને 

(૪) જ ેપોલીસ થરે્શનના તાબા હેઠળ ઉક્ત સમયગાળામાાં એિિી વધુ વખત દેશી, કવદેશી દાર, કબયરનો જથ્િો 

પિિાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી? 

મુખ્્માંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૩-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ ૧ મુજબ 

(૨) ૫ત્રિ ર મુજબ 

(૩)  પત્રિ ૩ મુજબ 

(૪) િોઇ અકધિારીની કનષ્િાળજી જ્ણાયેલ નિી. 
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પત્રિ - ૧ 

અ.નાં િર્ષ તાલુિા 
દેશી દારૂના 

દરોડાની સાંખ્યા 
વિદેશી દારૂના 

દરોડાની સાંખ્યા 
વબયરના 

દરોડાની સાંખ્યા 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ 

ગાાંધીનગર ૮૬૬ ૯૩ ૧૪ 

િલોલ ૪૦૬ ૨૩ ૬ 

દહેગામ ૪૨૯ ૪૨ ૦ 

માણસા ૩૪૪ ૭ ૦ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા. ૩૦-૬-૨૦૧૫ 

ગાાંધીનગર ૭૭૩ ૧૦૪ ૮ 

િલોલ ૭૪૬ ૪૧ ૬ 

દહેગામ ૪૦૩ ૬૦ ૨ 

માણસા ૪૦૨ ૧૪ ૦ 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ 

ગાાંધીનગર ૮૯૦ ૧૪૯ ૧૧ 

િલોલ ૫૮૭ ૮૯ ૮ 

દહેગામ ૩૭૮ ૪૨ ૨ 

માણસા ૨૯૮ ૩૧ ૦ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ 

ગાાંધીનગર ૮૦૭ ૧૧૫ ૧૦ 

િલોલ ૫૧૮ ૩૬ ૮ 

દેહગામ ૩૩૫ ૩૧ ૧ 

માણસા ૧૮૮ ૨૮ ૦ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ 

ગાાંધીનગર ૭૦૧ ૧૮૫ ૧૩ 

િલોલ ૩૭૭ ૬૧ ૪ 

દેહગામ ૪૦૦ ૩૯ ૧ 

માણસા ૧૫૬ ૨૭ ૦ 

પત્રિ - ૨ 

અ.
નાં 

િર્ષ તાલુિા 
દેશી દારૂનો 

જથ્થો 
(લીટરમાાં) 

દેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

વિદેશી દારૂનો 
જથ્થો 

(બોટલમાાં) 

વિદેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

વબયરનો 
જથ્થો 

(બોટલમાાં) 

વબયરની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ 

ગાાંધીનગર ૪૬૫૭ ૯૩૧૦૦ ૪૦૩૬૨ ૭૩૬૧૮૨૫ ૩૨૪૯ ૩૪૩૦૦૦ 

િલોલ ૨૩૫૨ ૪૭૦૪૦ ૧૮૨૩૭ ૬૭૧૮૨૦૦ ૧૪૭૯૦ ૧૪૭૯૦૦૦ 

દહેગામ ૨૫૭૪ ૫૧૪૮૦ ૨૭૬૨ ૪૫૮૧૯૫ ૦ ૦ 

માણસા  ૯૬૪ ૧૯૨૮૦ ૧૯૯ ૬૦૦૦૦ ૬૦ ૬૦૦૦ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ 

ગાાંધીનગર ૬૬૯૨ ૧૩૫૬૦૯ ૭૮૪૩ ૨૨૭૭૮૨૩ ૩૧૦૦ ૩૫૮૦૮૦ 

િલોલ ૪૮૩૧ ૭૫૯૨૦ ૬૦૫૫ ૧૫૯૦૮૮૬ ૫૮૦૭ ૫૭૮૭૦૦ 

દહેગામ ૩૬૪૬ ૭૨૯૨૦ ૧૨૬૦૫ ૨૨૪૭૯૦૦ ૧૧૦ ૧૧૦૦૦ 

માણસા ૯૭૩ ૧૯૪૬૦ ૧૮૭૨ ૪૭૦૫૦૦ ૮૧૨ ૮૧૨૦૦ 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ 

ગાાંધીનગર ૯૮૭૧ ૨૧૩૫૩૦ ૪૭૨૨૯ ૮૬૨૧૦૫૬ ૧૪૪૬૭ ૧૪૫૦૩૯૦ 

િલોલ ૪૮૬૬ ૯૭૩૨૦ ૧૯૩૪૦ ૧૫૩૩૯૩૦ ૨૯૫૩ ૧૧૭૧૭૦ 

દહેગામ ૪૮૬૭ ૯૭૩૬૦ ૬૪૦૧ ૧૦૮૬૪૦૦ ૮૬ ૮૬૦૦ 

માણસા ૧૨૯૬ ૨૫૯૨૦ ૮૯૮ ૩૧૬૮૦૦ ૮૪૬ ૮૪૬૦૦ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ 

ગાાંધીનગર ૫૦૧૭ ૯૯૨૨૦ ૨૪૮૪૪ ૪૨૯૫૬૬૨ ૭૬૨૭ ૭૬૬૧૩૦ 

િલોલ ૪૦૪૦ ૮૦૮૦૦ ૨૨૯૫ ૫૪૦૩૩૮ ૨૫૧ ૨૬૦૫૦ 

દેહગામ ૪૧૪૫ ૮૨૯૦૦ ૬૦૦૦ ૧૪૬૨૭૫૦ ૧૫૦ ૧૫૦૦૦ 

માણસા ૧૭૪૦ ૩૪૮૦૦ ૮૧૩ ૪૩૬૪૨૦ ૪૬૩ ૪૬૩૦૦ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ 

ગાાંધીનગર ૪૮૨૦ ૮૩૯૬૦ ૧૩૨૨૭૨ ૩૬૯૫૮૧૩૫ ૭૯૪૭ ૬૭૪૮૫૦ 

િલોલ ૫૪૬૧ ૧૦૯૨૨૦ ૫૮૯૫૮ ૧૬૫૨૫૪૨૫ ૧૦૦૫૧ ૧૦૦૯૯૦૦ 

દેહગામ ૨૨૪૦ ૪૪૮૦૦ ૨૨૨૧૦ ૬૪૪૬૭૫૦ ૨૨૮ ૨૨૮૦૦ 

માણસા ૪૮૨ ૯૬૪૦ ૧૬૪૪ ૪૮૧૦૦૦ ૭૯૭ ૭૯૭૦૦ 
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પત્રિ - ૩ 

અ.    
નાં 

િર્ષ તાલુિા ધરપિડ િરેલ 
આરોપીની સાંખ્યા 

પ્રોહી.િ. ૯૩ તડીપાર પાસા 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ 

ગાાંધીનગર ૧૦૪૩ ૩૧૬ ૩૦ ૧ 

િલોલ ૪૬૨ ૧૦૯ ૦ ૦ 

દહેગામ ૫૫૦ ૫૬ ૧૨ ૦ 

માણસા ૩૫૬ ૮૫ ૪ ૨ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ 

ગાાંધીનગર ૧૧૧૪ ૩૪૮ ૧૫ ૦ 

િલોલ ૯૧૫ ૨૦૪ ૧ ૦ 

દહેગામ ૬૦૪ ૭૦ ૬ ૬ 

માણસા ૪૨૦ ૯૨ ૫ ૧ 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ 

ગાાંધીનગર ૧૧૯૪ ૩૬૦ ૧૫ ૧ 

િલોલ ૮૦૧ ૨૨૪ ૨ ૦ 

દહેગામ ૫૦૨ ૮૪ ૪ ૦ 

માણસા ૩૪૦ ૯૬ ૭ ૧ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ 

ગાાંધીનગર ૯૮૨ ૨૭૨ ૫ ૨ 

િલોલ ૬૪૮ ૧૩૮ ૩ ૧ 

દેહગામ ૪૫૫ ૮૬ ૨ ૨ 

માણસા  ૨૨૨ ૧૦૭ ૯ ૨ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ 

ગાાંધીનગર ૧૧૦૯ ૩૯૮ ૧૦ ૧ 

િલોલ ૫૭૧ ૨૦૨ ૨ ૧ 

દેહગામ ૫૧૮ ૨૧૫ ૧૦ ૪ 

માણસા ૧૯૫ ૮૦ ૪ ૧ 

----------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં દારૂ/વબયર સાંબાંધે દરોડા 

 અતારાાંકિત: ૧૫૨૭ (૧૨-0૭-૨0૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

 (૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ગેરિાયદેસર 

દેશી, કવદેશી દાર, કબયર અાંગે િેર્લા દરોિા પાિવામાાં આવ્યા, 

 (૨) તે પૈિી દેશી, કવદેશી દાર, કબયરનો િેર્લી રિમનો િેર્લો જથ્િો ઉિત વર્ટવાર, તાલુિાવાર પિિવામાાં 

આવ્યો,  

 (૩)  તે અન્વયે તાલુિાવાર, વર્ટવાર િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા, 

અને 

 (૪)  જ ેપોલીસ થરે્શનના તાબા હેઠળ ઉિત સમયગાળામાાં એિિી વધુ વખત દેશી, કવદેશી દાર, કબયરનો જથ્િો 

પિિાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) ૫ત્રિ-૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ-ર મુજબ 
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 (3) ૫ત્રિ-૩ મુજબ  

 (૪)  જવાબદાર અકધિારીઓને રોિિ દાંિ, ઇજાફો અર્િાવવો, ઠપિો જવેી કશક્ષા, ખાતાિીય/પ્રાિકમિ તપાસ હાિ 

ધરેલ છે, આાંતર કજલ્લા બદલી અને ફરજ મોિુફી હેઠળ મુિવાની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ-૧  

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તાલુિા દેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા વિદેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા બીયરના દરોડાની સાંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૪૮૫૩ ૭૯૮ ૭૧ 

કવરમગામ ૪૭૬ ૨૨ ૩ 

માાંિલ ૧૪૭ ૨૫ ૦ 

દેત્રોજ ૩૧૨ ૧૨ ૩ 

ધોળિા ૩૩૫ ૩૩ ૬ 

બાવળા ૪૩૩ ૩૮ ૧ 

ધાંધિુા ૧૦૩ ૫ ૧ 

ધોલેરા ૨૮ ૧૨ ૮ 

સાણાંદ ૯૪૯ ૧૧૪ ૭ 

દશક્રોઈ ૧૦૯૮ ૫૪ ૧૪ 

સીર્ી ૫૫ ૩૨ ૫ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તાલુિા દેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા વિદેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા બીયરના દરોડાની સાંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૫૬૯૦ ૮૪૦ ૭૫ 

કવરમગામ ૬૧૨ ૩૧ ૭ 

માાંિલ ૨૧૩ ૧૮ ૦ 

દેત્રોજ ૨૭૭ ૧૭ ૮ 

ધોળિા ૪૬૦ ૨૫ ૬ 

બાવળા ૪૭૪ ૪૨ ૦ 

ધાંધિુા ૧૨૭ ૬ ૩ 

ધોલેરા ૩૨ ૧૧ ૨ 

સાણાંદ ૧૦૨૯ ૮૨ ૭ 

દશક્રોઈ ૧૦૭૯ ૬૯ ૬ 

સીર્ી ૫૭ ૧૩ ૧ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તાલુિા દેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા વિદેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા બીયરના દરોડાની સાંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૬૯૫૯ ૮૯૦ ૯૦ 

કવરમગામ ૬૪૬ ૪૨ ૪ 

માાંિલ ૨૫૦ ૨૪ ૦ 

દેત્રોજ ૩૭૯ ૩૭ ૧૩ 

ધોળિા ૮૮૮ ૪૪ ૬ 

બાવળા ૫૬૧ ૪૮ ૨ 

ધાંધિુા ૧૧૮ ૧૦ ૧ 

ધોલેરા ૬૦ ૨૫ ૪ 

સાણાંદ ૧૨૧૩ ૭૩ ૭ 

દશક્રોઈ ૧૧૭૩ ૪૯ ૧ 

સીર્ી ૧૧૧ ૧૩ ૦ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િીતા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તાલુિા દેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા વિદેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા બીયરના દરોડાની સાંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૫૨૩૧ ૧૦૩૯ ૭૫ 

કવરમગામ ૩૦૭ ૪૨ ૨ 

માાંિલ ૨૧૩ ૨૫ ૧ 
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દેત્રોજ ૪૧૩ ૨૯ ૮ 

ધોળિા ૫૬૫ ૪૯ ૬ 

બાવળા ૩૪૨ ૨૩ ૦ 

ધાંધિુા ૪૬ ૭ ૧ 

ધોલેરા ૩૫ ૧૦ ૫ 

સાણાંદ ૮૯૬ ૭૭ ૭ 

દશક્રોઈ ૭૯૪ ૪૭ ૨ 

સીર્ી ૧૩૪ ૧૮ ૦ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િીતા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તાલુિા દેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા વિદેશી દારૂના દરોડાની સાંખ્યા બીયરના દરોડાની સાંખ્યા 

અમદાવાદ શહેર ૬૮૧૭ ૧૪૦૫ ૮૮ 

કવરમગામ ૧૫૬ ૩૫ ૧ 

માાંિલ ૧૬૭ ૨૧ ૧ 

દેત્રોજ ૩૯૫ ૧૮ ૩ 

ધોળિા ૨૪૮ ૩૮ ૧ 

બાવળા ૧૯૦ ૪૭ ૦ 

ધાંધિુા ૯૦ ૩૨ ૧ 

ધોલેરા ૨૮ ૧૧ ૧ 

સાણાંદ ૪૭૮ ૨૯ ૩ 

દશક્રોઈ ૧૦૯૭ ૬૬ ૪ 

સીર્ી ૧૭૩ ૧૪ ૦ 

પત્રિ-૨ 

 
તાલુિા 

દેશી દારૂનો 
જથ્થો 

(લીટરમાાં) 

દેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

વિદેશી દારૂનો 
જથ્થો 

(બોટલમાાં) 

વિદેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

વબયરનો 
જથ્થો 

(બોટલમાાં) 

વબયરની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

અમદાવાદ શહેર ૭૩૦૯૬ ૧૪૬૧૯૨૦ ૧૨૪૫૦૧ ૨૫૨૭૬૩૭૪ ૧૭૯૨૩ ૨૧૪૬૨૮૦ 

કવરમગામ ૨૪૫૪ ૪૯૦૮૦ ૨૨૫૩ ૭૧૪૨૫૦ ૧૦૭૪ ૧૧૧૫૫૦ 

માાંિલ ૯૧૨ ૧૮૨૬૦ ૧૮૧૦ ૩૩૧૬૩૦ ૭૫૯ ૮૫૬૫૦ 

દેત્રોજ ૮૪૪ ૧૬૮૮૦ ૫૮૧૮ ૨૨૪૬૪૦૦ ૧૦૭૮ ૧૦૭૮૦૦ 

ધોળિા ૧૨૧૦ ૨૪૪૦૦ ૧૮૫૬ ૫૫૫૯૦૦ ૪૧૪ ૪૫૦૦૦ 

બાવળા ૧૮૯૫ ૩૭૯૦૦ ૨૬૯૪ ૮૯૯૫૫૦ ૧૦૭૯ ૧૧૫૧૦૦ 

ધાંધિુા ૪૪૮ ૮૯૬૦ ૭૦૭ ૨૧૩૨૦૦ ૧૦ ૧૦૦૦ 

ધોલેરા ૨૩૪ ૪૬૮૦ ૧૪૩૪ ૪૬૪૬૦૦ ૩૯૭ ૬૧૧૦૦ 

સાણાંદ ૭૩૩૭ ૧૪૬૭૪૦ ૩૯૭૧ ૮૫૨૦૦૦ ૧૫૭૮ ૧૭૯૫૫૦ 

દશક્રોઈ ૬૩૩૮ ૧૨૬૭૬૦ ૯૫૯૯ ૪૨૧૧૪૩૮ ૧૦૫૬ ૧૮૧૨૦૦ 

સીર્ી ૩૦૧ ૬૦૨૦ ૪૦૯ ૭૭૯૦૨ ૪૦ ૬૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

અમદાવાદ શહેર ૮૧૭૯૫ ૧૬૩૫૯૦૦ ૭૧૮૯૧ ૨૮૫૯૨૭૭૦ ૨૨૧૮૩ ૪૭૯૦૦૦૦ 

કવરમગામ ૨૨૧૬ ૪૪૩૨૦ ૩૭૫૦ ૭૫૧૬૫૦ ૧૧૨૭ ૧૨૭૮૦૦ 

માાંિલ ૮૭૪ ૧૩૪૮૦ ૧૨૦૧ ૨૯૦૮૫૦ ૭૧ ૭૧૦૦ 

દેત્રોજ ૩૩૩ ૬૬૬૦ ૧૫૫૨૯ ૪૩૦૧૯૫૦ ૧૬૭૪ ૧૬૭૪૦૦ 

ધોળિા ૧૧૫૪ ૩૧૦૮૦ ૩૨૦૨ ૧૦૯૨૯૮૦ ૬૮૭ ૭૦૮૫૦ 

બાવળા ૨૦૯૨ ૪૧૮૪૦ ૨૯૬૪ ૯૩૮૭૫૦ ૩૩૫ ૪૯૭૦૦ 

ધાંધિુા ૩૮૪ ૭૬૮૦ ૮૫૮ ૩૫૭૫૬૦ ૫૬૯ ૮૪૧૦૦ 

ધોલેરા ૬૧૫ ૧૨૩૦૦ ૧૭૧૩ ૫૧૧૧૫૦ ૨૦૦ ૨૨૪૦૦ 

સાણાંદ ૯૫૮૪ ૧૯૧૬૮૦ ૩૯૧૩ ૮૭૩૭૦૦ ૧૦૬૭ ૧૦૬૯૫૦ 

દશક્રોઈ ૧૨૬૪૫ ૨૫૨૯૦૦ ૧૧૦૯૮ ૩૩૬૪૦૫૦ ૩૭૬ ૪૦૧૦૦ 

સીર્ી ૩૨૦ ૬૪૦૦ ૫૩૩ ૫૩૯૯૦૦ ૧૫૦ ૧૫૨૦૦ 
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તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

અમદાવાદ શહેર ૮૪૮૪૯ ૧૬૯૬૯૮૦ ૧૩૬૮૪૬ ૩૦૨૯૨૭૬૦ ૧૮૦૫૨ ૧૬૧૯૭૨૦ 

કવરમગામ ૨૩૪૭ ૪૬૯૪૦ ૧૬૩૮૭ ૨૦૮૮૫૫૦ ૨૪૦૧ ૪૬૨૮૫૦ 

માાંિલ ૯૧૭ ૧૮૧૪૦ ૧૬૨૯ ૬૬૧૫૦૦ ૪૬૩ ૫૧૨૦૦ 

દેત્રોજ ૭૮૫ ૧૫૭૦૦ ૧૩૯૮૧ ૨૨૦૯૦૦૦ ૧૨૬૧ ૧૨૬૧૦૦ 

ધોળિા ૩૧૯૩ ૬૩૮૬૦ ૬૮૫૬ ૯૫૮૨૭૫ ૧૮૪ ૧૯૬૦૦ 

બાવળા ૩૩૦૭ ૬૬૧૪૦ ૨૦૯૭૪ ૭૩૯૭૭૦૦ ૧૦૬૮ ૧૨૮૩૦૦ 

ધાંધિુા ૬૫૭ ૧૩૧૪૦ ૬૩૦ ૯૮૦૦૦ ૩૭ ૫૫૫૦ 

ધોલેરા ૩૩૮ ૬૭૬૦ ૫૬૯૬ ૧૭૧૩૦૦૦ ૧૧૫૧ ૧૪૯૪૫૦ 

સાણાંદ ૧૧૦૯૪ ૨૨૧૮૮૦ ૫૨૯૧ ૧૫૦૪૩૦૦ ૧૨૭૦ ૧૩૧૭૫૦ 

દશક્રોઈ ૧૦૯૬૯ ૨૧૯૩૮૦ ૧૫૦૯૦ ૫૧૯૨૦૭૫ ૨૩૨ ૨૫૮૦૦ 

સીર્ી ૩૧૪૪ ૬૨૮૮૦ ૭૨૪ ૧૪૯૪૦૦ ૧૨૦ ૧૭૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

અમદાવાદ શહેર ૭૫૮૨૩.૫ ૧૫૧૬૪૭૦ ૧૦૯૮૫૫.૫ ૪૨૮૦૨૮૧૩ ૨૬૧૫૮ ૪૫૭૮૯૨૮ 

કવરમગામ ૧૨૨૪ ૨૨૪૮૦ ૧૨૭૯ ૪૧૩૬૯૦ ૨૦ ૨૬૦૦ 

માાંિલ ૧૦૬૬ ૨૧૩૨૦ ૮૧૪૪ ૧૧૦૫૧૨૫ ૧૧૩૭ ૧૯૬૩૦૦ 

દેત્રોજ ૮૨૬ ૧૬૫૨૦ ૫૩૨૭ ૬૨૬૧૦૦ ૨૪૧ ૨૪૧૦૦ 

ધોળિા ૨૦૩૮ ૪૦૭૬૦ ૮૮૫ ૩૭૮૬૫૦ ૮૧૪ ૮૧૮૦૦ 

બાવળા ૧૭૫૪ ૩૫૦૮૦ ૭૭૬૯ ૩૫૬૦૦૦૦ ૩૪૧ ૩૬૫૫૦ 

ધાંધિુા ૨૧૧ ૪૨૨૦ ૨૦૭ ૮૦૩૦૦ ૪ ૮૦૦ 

ધોલેરા ૫૩૧ ૧૦૬૨૦ ૫૦૭૭ ૧૭૭૫૫૦૦ ૨૮૯૫ ૫૭૮૮૫૦ 

સાણાંદ ૭૮૫૧ ૧૫૭૦૨૦ ૧૨૯૯૩ ૫૫૬૪૬૦૦ ૨૭૪૫ ૨૭૪૫૦૦ 

દશક્રોઈ ૬૭૧૨ ૧૩૪૨૪૦ ૨૮૧૬ ૧૦૫૫૨૫૦ ૬૯૮ ૭૨૭૯૭ 

સીર્ી ૧૩૧૧ ૨૬૨૨૦ ૧૪૭૩ ૪૭૬૧૦૦ ૧૦૦ ૧૫૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

અમદાવાદ શહેર ૧૦૩૭૧૧.૭ ૨૦૭૪૨૩૪ ૧૩૨૬૪૬ ૫૨૧૭૬૦૪૭ ૧૮૧૬૧ ૨૭૩૭૦૫૯ 

કવરમગામ ૭૮૯ ૧૫૭૮૦ ૬૩૫૦ ૧૯૯૯૭૮૦ ૯૬૯ ૯૭૨૦૦ 

માાંિલ ૪૦૩ ૧૨૦૬૦ ૬૪૪૦ ૭૬૭૯૦૦ ૧૮૧ ૧૯૩૦૦ 

દેત્રોજ ૩૧૫ ૭૯૦૦ ૨૨૦૩૨ ૩૩૭૦૫૨૦ ૨૭૩ ૨૭૩૦૦ 

ધોળિા ૯૫૦ ૧૯૦૦૦ ૬૪૨૧ ૨૫૫૮૦૫૦ ૨૭૪ ૨૭૪૦૦ 

બાવળા ૧૦૧૩ ૨૦૨૬૦ ૧૨૧૭૨૪ ૩૦૭૫૩૧૦૦ ૧૫૯૯૧ ૧૬૦૦૬૦૦ 

ધાંધિુા ૧૦૧૪ ૨૦૨૮૦ ૩૩૮૧ ૧૦૩૬૪૦૦ ૨૧ ૨૧૦૦ 

ધોલેરા ૧૧૫ ૨૩૦૦ ૭૯૪૨ ૨૫૧૦૨૦૫ ૪ ૪૦૦ 

સાણાંદ ૪૯૪૨ ૯૮૮૪૦ ૨૫૬૭૮ ૭૫૬૫૮૪૦ ૩૮૧ ૩૮૧૦૦ 

દશક્રોઈ ૭૪૫૭ ૧૪૯૧૪૦ ૪૦૩૭૧ ૧૧૨૫૮૯૦૦ ૨૦૦ ૨૭૨૫૦ 

સીર્ી ૧૨૩૯ ૨૪૭૮૦ ૯૯૪ ૨૪૮૭૦૦ ૧૧૨૯ ૧૧૨૯૦૦ 

પત્રિ-૩ 

િર્ષ તાલુિા 
ધરપિડ િરેલ 

ઇસમોની સાંખ્યા 

લીધેલ પગલાાં 

પ્રોહી-૯૩ તડીપાર પાસા 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

અમદાવાદ શહેર ૬૭૯૪ ૨૭૦૮ ૦ ૫૨૬ 

કવરમગામ ૫૬૬ ૨૪૬ ૨૮ ૯ 

માાંિલ ૧૭૭ ૫ ૦ ૧ 

દેત્રોજ ૩૫૦ ૩૬૭ ૨૦ ૨ 

ધોળિા ૪૧૫ ૧૯૦ ૨ ૧૬ 

બાવળા ૫૨૫ ૧૪૯ ૩ ૧૯ 

ધાંધિુા ૧૧૭ ૧૧૧ ૩ ૬ 

ધોલેરા ૬૩ ૩૨ ૦ ૦ 

સાણાંદ ૮૮૪ ૧૨૧ ૭ ૦ 

દશક્રોઈ ૧૨૫૬ ૪૪૯ ૧૫ ૦ 

સીર્ી ૮૫ ૨૩ ૩ ૦ 
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તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

અમદાવાદ શહેર ૭૭૬૬ ૩૨૪૯ ૦ ૫૦૫ 

કવરમગામ ૬૮૬ ૩૫૮ ૫ ૭ 

માાંિલ ૨૪૮ ૪ ૦ ૦ 

દેત્રોજ ૩૧૯ ૧૬૦ ૨ ૩ 

ધોળિા ૫૨૧ ૯૫ ૨ ૩ 

બાવળા ૫૫૨ ૯૬ ૩ ૮ 

ધાંધિુા ૧૪૪ ૫૫ ૪ ૮ 

ધોલેરા ૪૩ ૨૪ ૦ ૦ 

સાણાંદ ૧૦૧૫ ૨૨૩ ૬ ૧ 

દશક્રોઈ ૧૨૦૦ ૫૪૬ ૬ ૩ 

સીર્ી ૮૪ ૧૮ ૦ ૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

અમદાવાદ શહેર ૮૮૫૦ ૩૯૫૫ ૦ ૪૦૧ 

કવરમગામ ૬૫૮ ૩૧૭ ૧૫ ૮ 

માાંિલ ૨૮૬ ૨ ૦ ૪ 

દેત્રોજ ૪૭૨ ૨૬૯ ૩ ૬ 

ધોળિા ૯૮૬ ૪૩૭ ૦ ૧૨ 

બાવળા ૬૬૦ ૧૩૯ ૧૦ ૧૧ 

ધાંધિુા ૧૩૫ ૮૬ ૦ ૨ 

ધોલેરા ૯૦ ૩૪ ૦ ૦ 

સાણાંદ ૧૪૩૨ ૩૩૫ ૧૦ ૧ 

દશક્રોઈ ૧૨૮૧ ૭૪૮ ૬ ૩ 

સીર્ી ૧૪૧ ૫૩ ૦ ૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

અમદાવાદ શહેર ૮૦૨૭ ૩૩૫૦ ૨ ૪૬૨ 

કવરમગામ ૩૮૨ ૧૮૫ ૬ ૧ 

માાંિલ ૩૨૪ ૭ ૨ ૬ 

દેત્રોજ ૪૭૪ ૨૨૪ ૦ ૦ 

ધોળિા ૬૬૨ ૨૭૫ ૩ ૪ 

બાવળા ૪૦૦ ૧૨૬ ૦ ૦ 

ધાંધિુા ૬૧ ૪૯ ૧ ૨ 

ધોલેરા ૫૮ ૩૮ ૨ ૨ 

સાણાંદ ૧૧૭૩ ૨૪૨ ૫ ૦ 

દશક્રોઈ ૮૮૨ ૫૬૯ ૧ ૪ 

સીર્ી ૧૯૧ ૪૪ ૦ ૦ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

અમદાવાદ શહેર ૯૮૭૯ ૪૭૭૭ ૦ ૫૨૫ 

કવરમગામ ૨૪૨ ૧૫૫ ૪ ૫ 

માાંિલ ૨૦૧ ૧૧ ૩ ૧ 

દેત્રોજ ૩૯૯ ૧૨૦ ૧ ૦ 

ધોળિા ૩૧૨ ૩૭૪ ૦ ૯ 

બાવળા ૨૯૨ ૯૨ ૬ ૯ 

ધાંધિુા ૧૯૯ ૧૧૮ ૦ ૦ 

ધોલેરા ૪૦ ૨૬ ૦ ૦ 

સાણાંદ ૧૨૬૦ ૧૮૩ ૨ ૨ 

દશક્રોઈ ૧૧૦૫ ૬૫૫ ૮ ૩ 

સીર્ી ૧૯૩ ૧૧૦ ૦ ૦ 

----------- 
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પાંચમહાલ વજલ્લામાાં દારૂ/વબયર સાંબાંધે દરોડા 

અતારાાંકિત: ૧૬૦૭ (૧૨-0૭-૨0૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર પાંચમહાલ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ગેરિાયદેસર 

દેશી, કવદેશી દાર, કબયર અાંગે િેર્લા દરોિા પાિવામાાં આવ્યા, 

(૨)  તે પૈિી દેશી, કવદેશી દાર, કબયરનો િેર્લી રિમનો િેર્લો જથ્િો ઉિત વર્ટવાર, તાલુિાવાર પિિવામાાં 

આવ્યો, 

 (૩)  તે અન્વયે તાલુિાવાર, વર્ટવાર િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ િરી અને તેમની સામે શાાં પગલાઓ લેવામાાં આવ્યા, 

અને  

(૪)  જ ેપોલીસ થરે્શનના તાબા હેઠળ ઉિત સમયગાળામાાં એિિી વધુ વખત દેશી, કવદેશી દાર, કબયરનો જથ્િો 

પિિાયો હોય તે જવાબદાર અકધિારીઓ સામે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) ૫ત્રિ-૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ-ર મુજબ 

 (3) ૫ત્રિ-૩ મુજબ  

(૪)  જવાબદર અકધિારીઓને રોિિ દાંિની કશક્ષા તિા ફરજ મોિુફી હેઠળ મુિવાની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ - ૧ 

અ.નાં. િર્ષ તાલુિા 
દેશી દારૂના 

દરોડાની સાંખ્યા 
વિદેશી દારૂના 

દરોડાની સાંખ્યા 
બીયરના દરોડાની 

સાંખ્યા 

૧ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

ગોધરા ૧,૦૨૪ ૭૬ ૩૮ 

શહેરા ૩૧૫ ૯૮ ૭૫ 

મોરવા ૨૮૫ ૨૩ ૧૦ 

હાલોલ ૫૯૯ ૫૧ ૧૨ 

િાલોલ ૩૯૫ ૫૫ ૭ 

જાાંબુઘોિા ૧૩૦ ૩ ૧ 

ધોધાંબા ૧૫૦ ૯૩ ૧૦ 

૨ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

ગોધરા ૯૬૭ ૯૩ ૩૭ 

શહેરા ૩૮૧ ૭૨ ૨૨ 

મોરવા ૨૩૮ ૩૫ ૧૨ 

હાલોલ ૬૯૯ ૩૬ ૧૩ 

િાલોલ ૩૬૦ ૬૮ ૧૨ 

જાાંબુઘોિા ૧૨૪ ૧ ૨ 

ધોધાંબા ૨૩૦ ૫૬ ૦ 

૩ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

ગોધરા ૧૦૭૪ ૧૦૩ ૩૦ 

શહેરા ૩૦૧ ૫૮ ૨૭ 

મોરવા ૨૮૮ ૪૭ ૧૩ 

હાલોલ ૭૩૨ ૬૪ ૨૫ 

િાલોલ ૪૨૫ ૫૯ ૭ 

જાાંબુઘોિા ૧૩૯ ૧ ૦ 

ધોધાંબા ૨૫૨ ૭૨ ૧૪ 
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૪ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

ગોધરા ૧૦૩૯ ૧૫૦ ૬૬ 

શહેરા ૩૧૭ ૫૮ ૨૭ 

મોરવા ૨૬૯ ૬૦ ૨૦ 

હાલોલ ૭૦૩ ૫૮ ૨૦ 

િાલોલ ૪૧૪ ૮૬ ૫ 

જાાંબુઘોિા ૧૩૮ ૧ ૦ 

ધોધાંબા ૨૧૦ ૧૨૦ ૨૫ 

૫ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 

િી 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ગોધરા ૧૨૮૭ ૨૦૦ ૬૮ 

શહેરા ૩૫૨ ૬૫ ૨૨ 

મોરવા ૩૫૧ ૬૬ ૧૩ 

હાલોલ ૮૫૮ ૧૨૪ ૨૧ 

િાલોલ ૫૨૦ ૫૧ ૮ 

જાાંબુઘોિા ૧૯૪ ૧ ૩ 

ધોધાંબા ૨૧૩ ૨૦૩ ૩૫ 

પત્રિ-૨ 
 

    
અ. 
નાં. 

િર્ષ તાલુિા 
દેશી દારૂનો 

જથ્થો 
(લીટરમાાં) 

દેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

વિદેશી દારૂનો 
જથ્થો 

(બોટલમાાં) 

વિદેશી દારૂની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

વબયરનો 
જથ્થો 

(બોટલમાાં) 

વબયરની 
કિાંમત 

(રૂવપયામાાં) 

  ૧ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩  
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

ગોધરા ૩૬૦૧ ૭૨,૦૨૦ ૧૫૩૬૦૧ ૧,૫૫,૪૧,૦૫૦ ૧૩,૬૪૫ ૧૩,૬૪,૩૫૦ 

શહેરા ૧૦૬૦ ૨૧,૨૦૦ ૧૮૫૫૪૩ ૧,૮૦,૨૨,૭૯૦ ૬૯૮ ૬૯,૮૦૦ 

મોરવા ૮૫૬ ૧૭,૧૨૦ ૧૩૨૫૫ ૬,૬૩,૪૦૦ ૩,૧૩૧ ૩,૧૩,૧૦૦ 

હાલોલ ૧૭૯૭ ૩૫,૯૪૦ ૧૫૮૧૦ ૩૫,૨૨,૨૨૦ ૬,૩૦૬ ૬,૩૦,૬૦૦ 

િાલોલ ૧૩૪૬ ૨૬,૯૨૦ ૫૭૯૩૬ ૩૬,૪૨,૩૯૦ ૧,૦૨૪ ૧,૦૨,૪૦૦ 

જાાંબુઘોિા ૫૨૧ ૧૦,૪૨૦ ૪૦ ૪,૪૦૦ ૭ ૭૦૦ 

ધોધાંબા ૧૮૮ ૩,૭૬૦ ૧૫૫૦૮ ૧૦,૪૮,૩૨૫ ૧૦૪૯ ૧,૦૪,૯૦૦ 

  ૨ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

ગોધરા ૩૮૦૩ ૭૬,૦૬૦ ૧૧૦૨૯૩ ૧,૦૫,૩૭,૭૨૧ ૧૧,૫૮૬ ૧૧,૫૮,૬૦૦ 

શહેરા ૧૧૬૧ ૨૩,૨૨૦ ૧૨૪૩૯ ૮,૪૪,૪૯૦ ૪૮૪ ૪૮,૪૦૦ 

મોરવા ૭૯૬ ૧૫,૯૨૦ ૯૬૧૯ ૫,૯૨,૩૯૦ ૨,૮૬૫ ૨,૮૬,૫૦૦ 

હાલોલ ૨૨૧૬ ૪૪,૩૨૦ ૧૭૯૫૬ ૧૦,૯૯,૬૭૦ ૯,૦૮૪ ૯,૦૮,૪૦૦ 

િાલોલ ૧૦૫૧ ૨૧,૦૨૦ ૮૪૨૧૧ ૫૧,૫૬,૨૯૦ ૩૯,૧૬૨ ૩૯,૧૬,૨૦૦ 

જાાંબુઘોિા ૪૭૭ ૯,૫૪૦ ૨ ૪૦૦ ૫ ૫૦૦ 

ધોધાંબા ૪૦૯ ૮,૧૮૦ ૪૧૫૫૮ ૫૪,૦૩,૧૫૫ ૦ ૦ 

  ૩ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

ગોધરા ૪૩૦૨ ૮૬,૦૪૦ ૪૨૩૦૮ ૪૧,૪૮,૯૦૬ ૭,૩૦૬ ૭,૩૦,૬૦૦ 

શહેરા ૧૩૫૪ ૨૭,૦૮૦ ૪૦૮૯ ૨,૯૦,૮૦૦ ૯૭૦ ૯૭,૦૦૦ 

મોરવા ૯૨૩ ૧૮,૪૬૦ ૫૪૫૨ ૬,૨૧,૦૫૦ ૩,૦૭૫ ૨,૭૫,૨૫૦ 

હાલોલ ૨૫૦૮ ૫૦,૧૬૦ ૧૮૧૭૨ ૩૯,૧૮,૯૬૦ ૭,૦૩૫ ૭,૦૩,૫૦૦ 

િાલોલ ૧૫૨૯ ૩૦,૫૮૦ ૯૬૫૦૪ ૯૯,૭૬,૦૫૦ ૧,૧૯૬ ૧,૧૯,૬૦૦ 

જાાંબુઘોિા ૫૯૮ ૧૧,૯૬૦ ૧૯૪ ૨૨,૪૦૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૭૭૩ ૧૫,૪૬૦ ૧૩૫૭૪ ૧૨,૩૬,૭૭૭ ૧,૦૪૩ ૧,૦૪,૩૦૦ 

  ૪ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

ગોધરા ૪૦૪૧ ૮૦,૮૨૦ ૧૨૯૭૨૪ ૧,૨૭,૦૨,૩૫૦ ૩,૨૨૧ ૩,૨૨,૧૦૦ 

શહેરા ૧૫૮૦ ૩૧,૬૦૦ ૯૧૮૬ ૫,૧૮,૬૦૦ ૮૮૭૨ ૮,૮૭,૨૦૦ 

મોરવા ૭૩૨ ૧૪,૬૪૦ ૨૫૯૨૯ ૧૮,૬૯,૬૪૦ ૫૬૩૩ ૫,૬૩,૩૦૦ 

હાલોલ ૨૦૭૫ ૪૧,૫૦૦ ૧૬૫૭૨ ૨૫,૫૦,૭૫૦ ૩૯૪૦ ૩,૯૪,૦૦૦ 

િાલોલ ૧૩૪૭ ૨૬,૯૪૦ ૧૫૨૬૬ ૧૫,૮૨,૧૮૫ ૩૧૮ ૩૧,૮૦૦ 

જાાંબુઘોિા ૫૬૪ ૧૧,૨૮૦ ૨૩ ૨,૩૦૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૫૮૪ ૧૧,૬૮૦ ૧૯૧૬૯ ૨૨,૬૩,૨૯૨ ૨૪૦૮ ૨,૪૦,૮૦૦ 

  ૫ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ગોધરા ૪૯૮૮ ૯૯,૭૬૦ ૪૨૩૦૩ ૧,૦૪,૮૪,૭૪૦ ૪૨૩૫ ૪,૨૩,૫૦૦ 

શહેરા ૧૧૧૪ ૨૨,૨૮૦ ૯૧૯૩ ૧૦,૫૪,૫૭૦ ૧૧૪૮ ૧,૧૪,૮૦૦ 

મોરવા ૬૮૧ ૧૩,૬૨૦ ૩૧૦૩૪ ૨૦,૯૪,૪૭૦ ૫૫૪૦ ૫૫,૪૦૦ 
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હાલોલ ૨૮૩૧ ૫૬,૬૨૦ ૨૬૩૩૬ ૪૯,૩૯,૭૯૮ ૫૪૩૧ ૫,૪૩,૧૦૦ 

િાલોલ ૧૮૩૪ ૩૬,૬૮૦ ૨૮૯૬૮ ૨૩,૫૮,૨૪૫ ૧૧૦૧ ૧,૧૦,૧૦૦ 

જાાંબુઘોિા ૮૩૫ ૧૬,૭૦૦ ૧૫ ૧,૫૦૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૫૫૪ ૧૧,૦૮૦ ૫૧૫૭૨ ૬૬,૪૭,૫૧૦ ૩૨૨૧ ૩,૨૨,૧૦૦ 

પત્રિ-૩ 

 અ.   
નાં. 

િર્ષ તાલુિા 
ધરપિડ િરેલ 

ઇસમોની સાંખ્યા 

લીધેલ પગલાાં 

પ્રોહી-૯૩ તડીપાર પાસા 

  ૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

ગોધરા ૧૧૬૬ ૨૧૨ ૭ ૧૧ 

શહેરા ૪૯૫ ૩૬ ૦ ૦ 

મોરવા ૩૧૮ ૩૮ ૫ ૦ 

હાલોલ ૬૭૮ ૧૨૯ ૧૩ ૧૩ 

િાલોલ ૪૯૬ ૩૬ ૧૨ ૧૧ 

જાાંબુઘોિા ૧૩૬ ૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૨૬૧ ૦ ૦ ૦ 

  ૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

ગોધરા ૧૧૩૬ ૧૮૮ ૯ ૩૦ 

શહેરા ૪૮૪ ૪૨ ૦ ૦ 

મોરવા ૨૯૨ ૪૨ ૮ ૬ 

હાલોલ ૭૭૬ ૧૬૧ ૯ ૧૬ 

િાલોલ ૫૧૯ ૬૩ ૭ ૯ 

જાાંબુઘોિા ૧૨૬ ૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૩૧૪ ૦ ૦ ૦ 

  ૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

ગોધરા ૧૨૨૮ ૧૯૧ ૧૨ ૧ 

શહેરા ૩૯૧ ૩૦ ૦ ૦ 

મોરવા ૩૫૬ ૭૫ ૧૧ ૧૨ 

હાલોલ ૮૪૯ ૧૭૪ ૪ ૪ 

િાલોલ ૫૪૧ ૫૪ ૭ ૧૦ 

જાાંબુઘોિા ૧૪૦ ૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૩૫૮ ૧૨ ૦ ૦ 

  ૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

ગોધરા ૧૨૯૪ ૧૨૪ ૦ ૦ 

શહેરા ૪૧૧ ૪૫ ૦ ૦ 

મોરવા ૩૮૯ ૩૯ ૦ ૧ 

હાલોલ ૮૦૮ ૧૧૬ ૦ ૦ 

િાલોલ ૫૨૩ ૪૫ ૩ ૧ 

જાાંબુઘોિા ૧૩૯ ૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૪૦૨ ૪૩ ૦ ૦ 

  ૫ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ગોધરા ૧૬૧૧ ૧૩૪ ૨ ૦ 

શહેરા ૩૯૯ ૪૮ ૦ ૦ 

મોરવા ૪૩૫ ૪૫ ૦ ૦ 

હાલોલ ૧૦૦૪ ૨૧૨ ૧ ૦ 

િાલોલ ૫૮૦ ૫૩ ૦ ૩ 

જાાંબુઘોિા ૧૯૫ ૦ ૦ ૦ 

ધોધાંબા ૪૮૯ ૧૬ ૦ ૦ 

 

----------- 
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રાજયમાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં સીસીટીિી િેમેરા 

અતારાાંકિત: ૧૬૬૯ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશ ે

િેેઃ-    

(૧)  તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પોલીસ થરે્શનમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા 

પૈિી િેર્લા પોલીસ થરે્શનમાાં સીસીર્ીવી િેમેરા બાંધ હાલતમાાં છે, અને  

(૨)  તમામ બાંધ સીસીર્ીવી િેમેરા ચાલુ િરવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી,  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પોલીસ થરે્શનમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા 

પૈિી બાંધ િેમેરાઓની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

શહેર/વજલ્લાનુાં નામ િુલ િેમેરા બાંધ િેમેરા 
શહેર/વજલ્લાનુાં 

નામ 
િુલ િેમેરા બાંધ િેમેરા 

અમદાવાદ શહેર ૭૨૦ ૦૨ પાંચમહાલ-ગોધરા ૧૬૨ ૫૮ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૨૭૦ ૩૭ પાર્ણ ૧૯૨ ૪૦ 

અમરેલી ૨૩૪ ૨૨ પોરબાંદર ૧૨૩ ૫૭ 

અરવલ્લી ૧૦૨ ૧૭ બનાસિાાંઠા ૩૦૮ ૦૩ 

આણાંદ ૨૩૨ ૪૯ બોર્ાદ ૭૮ ૦૬ 

આહવા-િાાંગ ૪૦ ૦૩ ભરચ ૩૧૩ ૪૩ 

ખેિા ૨૧૦ ૨૪ ભાવનગર ૨૮૭ ૯૩ 

ગાાંધીનગર ૨૦૧ ૧૭ મહીસાગર ૮૩ ૩૧ 

ગીર સોમનાિ ૧૧૩ ૨૪ મહેસાણા ૨૬૮ ૫૩ 

છોર્ાઉદેપુર ૯૭ ૩૪ મોરબી ૧૦૪ ૧૮ 

જામનગર ૧૫૭ ૩૮ રાજિોર્ શહેર ૧૯૧ ૧૯ 

જુનાગઢ ૨૨૩ ૫૧ રાજિોર્ ગ્રામ્ય ૨૦૧ ૫૦ 

તાપી-વ્યારા ૧૦૦ ૧૭ વિોદરા શહેર ૨૯૫ ૪૯ 

દાહોદ ૧૫૨ ૪૦ વિોદરા ગ્રામ્ય ૧૫૭ ૧૭ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૭૫ ૨૯ વલસાિ ૧૭૨ ૩૯ 

નમટદા ૧૦૯ ૩૨ સાબરિાાંઠા ૧૫૭ ૨૮ 

નવસારી ૧૨૫ ૦૧ સુરત શહેર ૩૭૭ ૪૫ 

િચ્છ (પકિમ) ભુજ ૨૨૩ ૩૮ સુરત ગ્રામ્ય ૧૪૮ ૪૨ 

િચ્છ (પૂવટ) ગાાંધીધામ ૧૬૨ ૪૮ સુરેન્રનગર ૧૯૮ ૫૨ 

 

(૨) - પોલીસ થરે્શનોમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા અાંગેના પ્રોજકે્ર્ અન્વયે સીસીર્ીવી િેમેરા િીલીવરી, 

ઇન્થર્ોલેશન, િકમશનીંગ અને મેઈન્રે્નન્સ મારે્ પાાંચ વર્ટનો િરાર િરવામાાં આવેલ છે. (એ.એમ.સી.) 

 -  તે મુજબ રે્િકનિલ િારણોસર ઉપરોક્ત બાંધ સીસીર્ીવી િેમેરા સત્વરે ચાલુ િરવા અાંગે િાયટવાહી હાલ 

ચાલુમાાં છે. 

----------- 
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સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૬૭૩ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો કવદેશી 

દાર, કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) પત્રિ મુજબ 

   (ર)

 

 

 

 

 

 

 

પત્રિ 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ 
તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

વિદેશીદારૂનો જથ્થો બોટલમાાં વબયરનો જથ્થો બોટલમાાં દેશી દારૂનો જથ્થો લીટરમાાં 

૧ હહાંમતનગર ૧૬૨૧૧ ૧૬૬૫ ૩૫૧૩ 

૨ પ્રાાંકતજ ૩૧૫૪૯ ૪૬૩૩ ૧૫૦૮ 

૩ તલોદ ૧૨૭૪ ૦ ૩૫૪ 

૪ ઇિર ૪૭૮ ૧૦ ૨૬૪૦ 

૫ વિાલી ૭૪૦ ૧૯ ૭૫૧ 

૬ ખેિબ્રહમા ૨૦૦૩ ૪ ૨૧૭૦ 

૭ પોશીના ૨૦૫ ૩૩૯ ૨૧૦ 

૮ કવજયનગર ૨૭૨ ૦ ૪૩૨ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૧ હહાંમતનગર ૩૨૪૪૯ ૨૫૮ ૪૯૭૦ 

૨ પ્રાાંકતજ ૩૭૩૯૬ ૯૯૮૮ ૧૪૧૩ 

૩ તલોદ ૨૬૭૦ ૭૨૦ ૫૧૨ 

૪ ઇિર ૩૮૬૨ ૧૪૭૫ ૪૮૯૯ 

૫ વિાલી ૬૨૮ ૦ ૧૦૧૩ 

૬ ખેિબ્રહમા ૭૧૩૦ ૨૩૮ ૨૩૮૪ 

૭ પોશીના ૧૫ ૨૦ ૧૨૦ 

૮ કવજયનગર ૩૬૬૨ ૨૧ ૨૪૬૧ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૧ હહાંમતનગર ૩૫૪૦૬ ૨૫૪૯ ૮૭૦૧ 

૨ પ્રાાંકતજ ૧૦૭૫૯ ૧૨૪૪ ૧૧૯૮ 

અ. નાં.  તાલુિાિાર કિાંમત (રૂવપયામાાં) 

૧ હહાંમતનગર ૩૬૪૧૪૨૮૩ 

૨ પ્રાાંકતજ ૨૯૪૪૧૧૬૨ 

૩ તલોદ ૩૩૦૪૩૪૦ 

૪ ઇિર ૫૩૩૯૯૮૭ 

૫ વિાલી ૧૫૩૫૯૪૨ 

૬ ખેિબ્રહમા ૬૧૦૯૨૯૦ 

૭ પોશીના ૧૮૩૩૦૦ 

૮ કવજયનગર ૫૩૩૧૨૦૦ 

િુલ કિાંમત ૮૭૬૫૯૫૦૪ 
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૩ તલોદ ૫૭૪૬ ૭૬૦ ૨૯૧ 

૪ ઇિર ૧૧૧૧ ૧૬૦ ૮૨૨૪ 

૫ વિાલી ૨૪૯૦ ૦ ૮૨૭ 

૬ ખેિબ્રહમા ૫૪૨૪ ૧૧૬૭ ૩૦૩૨ 

૭ પોશીના ૬૩ ૧૧ ૧૨૬ 

૮ કવજયનગર ૪૭૧૫ ૨૦૬ ૬૧૪૮ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૧ હહાંમતનગર ૧૫૯૬૭ ૧૩૪૭૨ ૧૮૦૦ 

૨ પ્રાાંકતજ ૯૯૫ ૭૭૯ ૪૬૪ 

૩ તલોદ ૩ ૩૯૪ ૨૦૬ 

૪ ઇિર ૩૬૪૮૪ ૧૪૮ ૨૬૪૪ 

૫ વિાલી ૨૬૨૯ ૦ ૬૩૮ 

૬ ખેિબ્રહમા ૫૯૫૨ ૧૦૭૨ ૧૦૮૭ 

૭ પોશીના ૧ ૨૪ ૫૮ 

૮ કવજયનગર ૨૮૩૪ ૧૫૧ ૫૯૯ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

૧ હહાંમતનગર ૩૩૩૩૦ ૧૬૪૦ ૬૨૬૭ 

૨ પ્રાાંકતજ ૧૩૫૯૫ ૧૦૬૭ ૧૦૭૬ 

૩ તલોદ ૨૫૮૪ ૨૨૮૮ ૮૩ 

૪ ઇિર ૫૫૫૮ ૧૭૫૧ ૩૯૩૮ 

૫ વિાલી ૨૧૪૪ ૫ ૧૬૬૪ 

૬ ખેિબ્રહમા ૧૧૮૮૬ ૨૩૨૮ ૩૯૩૮ 

૭ પોશીના ૬૦ ૮૬૩ ૮૭ 

૮ કવજયનગર ૯૩૯૦ ૨૬૬૫ ૮૧૦ 

 

----------- 

રાજયનાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં સીસીટીિી િેમેરા 

અતારાાંકિત: ૧૬૭૪ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ-    

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પોલીસ થરે્શનમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા 

પૈિી િેર્લા પોલીસ થરે્શનમાાં સીસીર્ીવી િેમેરા બાંધ હાલતમાાં છે, અને  

(૨)  તમામ બાંધ સીસીર્ીવી િેમેરા ચાલુ િરવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી,  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પોલીસ થરે્શનમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા 

પૈિી બાંધ િેમેરાઓની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

શહેર/વજલ્લાનુાં નામ િુલ િેમેરા બાંધ િેમેરા શહેર/વજલ્લાનુાં નામ િુલ િેમેરા બાંધ િેમેરા 

અમદાવાદ શહેર ૭૨૦ ૦૨ પાંચમહાલ-ગોધરા ૧૬૨ ૫૮ 

અમદાવાદ ગ્રામ્ય ૨૭૦ ૩૭ પાર્ણ ૧૯૨ ૪૦ 

અમરેલી ૨૩૪ ૨૨ પોરબાંદર ૧૨૩ ૫૭ 

અરવલ્લી ૧૦૨ ૧૭ બનાસિાાંઠા ૩૦૮ ૦૩ 

આણાંદ ૨૩૨ ૪૯ બોર્ાદ ૭૮ ૦૬ 

આહવા-િાાંગ ૪૦ ૦૩ ભરચ ૩૧૩ ૪૩ 

ખેિા ૨૧૦ ૨૪ ભાવનગર ૨૮૭ ૯૩ 

ગાાંધીનગર ૨૦૧ ૧૭ મહીસાગર ૮૩ ૩૧ 
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ગીર સોમનાિ ૧૧૩ ૨૪ મહેસાણા ૨૬૮ ૫૩ 

છોર્ાઉદેપુર ૯૭ ૩૪ મોરબી ૧૦૪ ૧૮ 

જામનગર ૧૫૭ ૩૮ રાજિોર્ શહેર ૧૯૧ ૧૯ 

જુનાગઢ ૨૨૩ ૫૧ રાજિોર્ ગ્રામ્ય ૨૦૧ ૫૦ 

તાપી-વ્યારા ૧૦૦ ૧૭ વિોદરા શહેર ૨૯૫ ૪૯ 

દાહોદ ૧૫૨ ૪૦ વિોદરા ગ્રામ્ય ૧૫૭ ૧૭ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૭૫ ૨૯ વલસાિ ૧૭૨ ૩૯ 

નમટદા ૧૦૯ ૩૨ સાબરિાાંઠા ૧૫૭ ૨૮ 

નવસારી ૧૨૫ ૦૧ સુરત શહેર ૩૭૭ ૪૫ 

િચ્છ (પકિમ) ભુજ ૨૨૩ ૩૮ સુરત ગ્રામ્ય ૧૪૮ ૪૨ 

િચ્છ (પૂવટ) ગાાંધીધામ ૧૬૨ ૪૮ સુરેન્રનગર ૧૯૮ ૫૨ 

 

(૨) - પોલીસ થરે્શનોમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા અાંગેના પ્રોજકે્ર્ અન્વયે સીસીર્ીવી િેમેરા િીલીવરી, 

ઇન્થર્ોલેશન, િકમશનીંગ અને મેઈન્રે્નન્સ મારે્ પાાંચ વર્ટનો િરાર િરવામાાં આવેલ છે. (એ.એમ.સી.) 

 -  તે મુજબ રે્િકનિલ િારણોસર ઉપરોક્ત બાંધ સીસીર્ીવી િેમેરા સત્વરે ચાલુ િરવા અાંગે િાયટવાહી હાલ 

ચાલુમાાં છે. 

----------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં ગાય / ગૌિાંશની િતલનાાં આરોપી 

અતારાાંકિતેઃ ૧૬૮૯ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) ડૉ.અનીલ જોવર્યારા (કભલોિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ-    

(૧)  તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ગાય અને 

ગૌવાંશની ગેરિાયદેસર િતલ િરવા સાંબાંધે વર્ટવાર, તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓની ધરપિિ િરવામાાં આવી, 

(૨)  તે પૈિી ઉક્ત વર્ટવાર તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ સામે પાસા લાગુ પાિવામાાં આવ્યા, અને 

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

આવશે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

(૧)  

અને    પત્રિ ’અ’ મુજબ 

(૨)  

(૩) િાયદાિીય જોગવાઈઓ સાિે સુસાંગત ન હોવાિી. 
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પત્રિ ’અ’ 

અ.નાં. િર્ષ તાલુિાનુાં નામ 
ગાય અને ગૌિાંશની ગેરિાયદે િતલ િરિા સાંબાંધ ે
ધરપિડ િરિામાાં આિેલ આરોપીઓની સાંખ્યા 

પાસા લાગુ પાડિામાાં આિેલ 
આરોપીઓની સાંખ્યા 

૧ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

જુનાગઢ ૦ ૦ 

કવસાવદર ૦ ૦ 

મેંદરિા ૦ ૦ 

ભેંસાણ ૦ ૦ 

િેશોદ ૦ ૦ 

વાંિલી ૦ ૦ 

માણાવદર ૦ ૦ 

માાંગરોળ ૧૮ ૪ 

માળીયા ૦ ૦ 

૨ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

જુનાગઢ ૪ ૦ 

કવસાવદર ૫ ૦ 

મેંદરિા ૦ ૦ 

ભેંસાણ ૦ ૦ 

િેશોદ ૦ ૦ 

વાંિલી ૦ ૦ 

માણાવદર ૦ ૦ 

માાંગરોળ ૧૩ ૧૩ 

માળીયા ૦ ૦ 

૩ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 

િી  
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

જુનાગઢ ૨ ૨ 

કવસાવદર ૦ ૦ 

મેંદરિા ૦ ૦ 

ભેંસાણ ૦ ૦ 

િેશોદ ૦ ૦ 

વાંિલી ૦ ૦ 

માણાવદર ૦ ૦ 

માાંગરોળ ૮ ૭ 

માળીયા ૦ ૦ 

૪ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

જુનાગઢ ૦ ૦ 

કવસાવદર ૦ ૦ 

મેંદરિા ૦ ૦ 

ભેંસાણ ૦ ૦ 

િેશોદ ૦ ૦ 

વાંિલી ૦ ૦ 

માણાવદર ૦ ૦ 

માાંગરોળ ૧૦ ૫ 

માળીયા ૦ ૦ 

૫  તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

જુનાગઢ ૨ ૨ 

કવસાવદર ૦ ૦ 

મેંદરિા ૦ ૦ 

ભેંસાણ ૦ ૦ 

િેશોદ ૦ ૦ 

વાંિલી ૦ ૦ 

માણાવદર ૦ ૦ 

માાંગરોળ ૧૭ ૩ 

માળીયા ૦ ૦ 

 

----------- 
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પોરબાંદર વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૭૧૯ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબિી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો કવદેશી 

દાર, કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?   

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) પત્રિ મુજબ 

  (ર)

 

 

 

પત્રિ 

િર્ષ તાલુિા 
વિદેશી દારૂનો જથ્થો 

(બોટલમાાં) 
વબયરનો જથ્થો 

(બોટલમાાં) 
દેશી દારૂનો 

જથ્થો (લીટરમાાં) 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

પોરબાંદર ૧૮૩૯ ૬૦૮ ૯૪૭૫ 

રાણાવાવ ૨૪૧ ૭ ૩૩૫૩ 

િુકતયાણા ૫૯૨ ૦ ૫૧૫ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

િી 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

પોરબાંદર ૧૫૬૪ ૩૯૭ ૮૦૬૬ 

રાણાવાવ ૧૪૨૯ ૨૦ ૧૬૬૩ 

િુકતયાણા ૩૩૦ ૦ ૭૮૨ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

પોરબાંદર ૨૮૧૦ ૮૮૫ ૧૦૯૩૯ 

રાણાવાવ ૯૮૯ ૨ ૨૬૦૦ 

િુકતયાણા ૩૬૫૪ ૦ ૧૫૯૪ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 

િી  
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

પોરબાંદર ૨૨૮૩ ૩૭૪ ૮૪૭૫ 

રાણાવાવ ૧૦૦૨ ૭૧ ૪૯૮૧ 

િુકતયાણા ૬૭ ૦ ૮૭૯ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી  

તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

પોરબાંદર ૧૬૦૦ ૨૭૫ ૯૯૨૫ 

રાણાવાવ ૧૬૭૩ ૪ ૩૩૬૧ 

િુકતયાણા ૩૫૫ ૦ ૩૮૬ 

 

----------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૭૨૫ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો કવદેશી દાર, 

કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) પત્રિ મુજબ 

તાલુિા કિાંમત (રૂવપયા) 

પોરબાંદર ૪૫,૧૦,૩૫૪ 

રાણાવાવ ૨૩,૯૮,૧૮૦ 

િુકતયાણા ૧૭,૬૧,૨૯૫ 

િુલ ૮૬,૬૯,૮૨૯ 
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  (ર)

 

 

 

 

 

 

 

 

પત્રિ 

િર્ષ તાલુિા 
વિદેશી દારૂનો જથ્થો 

(બોટલ) 

વબયરનો જથ્થો  

(બોટલ) 

દેશી દારૂનો જથ્થો 

(લીટર) 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

જુનાગઢ શહેર ૫૨૯૮ ૬૧૪ ૬૩૮૫ 

જુનાગઢ તાલુિો ૧૮૮ ૨૪ ૧૨૬૩ 

કવસાવદર ૯૬ ૦ ૩૯૩ 

મેંદરિા 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 શહેર ૨૭૩૯ ૨૧૫ ૪૮૨૪ 

જુનાગઢ તાલુિો ૩૪૦૭૩ ૪૩૬૮ ૯૧૭ 

કવસાવદર ૨૯૦ ૨૪ ૬૫૮ 

મેંદરિા 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 શહેર ૫૭૫૬ ૬૩૩ ૬૮૪૯ 

જુનાગઢ તાલુિો ૬૩૮ ૯૦ ૧૭૭૭ 

કવસાવદર ૯૨ ૨૨ ૧૭૪૮ 

મેંદરિા 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 

તાલુિા કિાંમત (રૂવપયા) 

જુનાગઢ શહેર ૧,૩૮,૨૮,૫૫૪ 

જુનાગઢ તાલુિો ૮૧,૩૪,૮૮૫ 

કવસાવદર ૧૧,૨૩,૪૬૦ 

મેંદરિા ૧૮,૩૪,૦૬૨ 

ભેંસાણ ૧૦,૧૯,૨૫૦ 

િેશોદ ૨૪,૦૦,૯૧૬ 

વાંિલી ૫૩,૭૮,૫૭૦ 

માણાવદર ૩૧,૫૨,૧૫૬ 

માાંગરોળ ૧૮,૦૪,૧૦૫ 

માળીયા ૫૮,૧૩,૩૨૧ 

િુલ ૪,૪૪,૮૯,૨૭૯ 
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તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી  
 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

જુનાગઢ શહેર ૨૦૩૮૬ ૨૯૮૩ ૫૪૮૫ 

જુનાગઢ તાલુિો ૧૨૫૩૦ ૩૨૦૦ ૧૬૨૬ 

કવસાવદર ૮૧૬ ૧૯૭ ૪૩૯ 

મેંદરિા 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 શહેર ૯૭૧૩ ૧૯૦ ૯૩૦૩ 

જુનાગઢ તાલુિો ૯૭૦૦ ૫૪૬૬ ૨૧૩૬ 

કવસાવદર ૧૬૬૦ ૧૯૫ ૨૪૧ 

મેંદરિા 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 

 

 ----------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૭૬૪ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ(ઉના): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો 

કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) પત્રિ મુજબ 

   (ર)

 

 

 

 

 

 

  

તાલુિા કિાંમત (રૂવપયા) 

વેરાવળ ૫૫,૭૬,૭૬૦ 

ઉના ૧,૭૨,૪૩,૨૫૨ 

ગીર ગઢિા ૪,૦૬,૮૪૦ 

તાલાલા ૩૦,૮૬,૫૯૦ 

સુત્રાપાિા ૪,૪૯,૩૭૦ 

િોિીનાર ૪૦,૩૦,૩૯૪ 

િુલ ૩,૦૭,૯૩,૨૦૬ 
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પત્રિ 

 િર્ષ  તાલુિાનુાં નામ 
વિદેશી દારૂનો જથ્થો 

(બોટલમાાં) 
વબયરનો જથ્થો 

(બોટલમાાં) 
દેશી દારૂનો જથ્થો 

(લીટરમાાં) 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

વેરાવળ ૯૩૬૮ ૧૨૦૯ ૨૨૦૮ 

ઉના ૭૫૫૧૧ ૧૮૩૭ ૨૨૩૮ 

ગીર ગઢિા ૩૭૩ ૦ ૬૧૬ 

તાલાલા ૬૦૭૨ ૦ ૬૮૪ 

સુત્રાપાિા ૧૩૩ ૯૨ ૧૬૩૫ 

િોિીનાર ૬૦૫૮ ૧૨૨ ૨૯૯૧ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

વેરાવળ ૬૪૩૧ ૩૨૫ ૨૦૭૯ 

ઉના ૨૯૪૫૬ ૨૪૩૬ ૨૧૬૮ 

ગીર ગઢિા ૫૯૭ ૧૧૫ ૪૪૮ 

તાલાલા ૫૨ ૦ ૫૧૦ 

સુત્રાપાિા ૧૪૨ ૪૩ ૯૫૧ 

િોિીનાર ૬૩૫૨ ૧૩૨ ૨૫૮૬ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

વેરાવળ ૪૬૭૯ ૨૬૪ ૧૩૯૭ 

ઉના ૧૮૩૯૮ ૧૧૨૯ ૨૦૨૨ 

ગીર ગઢિા ૨૯ ૦ ૨૫૯ 

તાલાલા ૪૧૭૮ ૪૮ ૨૦૧ 

સુત્રાપાિા ૨૧૫ ૫ ૮૨૩ 

િોિીનાર ૭૯૦૧ ૮૪ ૧૭૯૫ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

વેરાવળ ૧૪૨૮૨ ૫૨૯ ૧૭૯૩ 

ઉના ૩૪૫૭૨ ૩૭૫૧ ૧૨૮૬ 

ગીર ગઢિા ૧૦૨૦ ૦ ૭૮૮ 

તાલાલા ૧૫૯ ૦ ૮૩૧ 

સુત્રાપાિા ૨૭૪ ૩૫ ૯૩૩ 

િોિીનાર ૭૨૨૪ ૩૩ ૨૪૮૯ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

વેરાવળ ૩૨૧૦૨ ૧૨૫૯ ૧૧૯૮ 

ઉના ૧૩૭૬૭ ૧૯૪૬ ૧૨૮૨ 

ગીર ગઢિા ૧૪૨ ૦ ૧૬૪ 

તાલાલા ૨૯૭ ૩૯ ૮૬ 

સુત્રાપાિા ૫૫૫ ૧૧૯ ૧૧૧૯ 

િોિીનાર ૮૨૦૨ ૯૩ ૧૬૭૦ 

  

----------- 

ખેડા વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૭૯૪ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી િાવતતભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર ખેિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો કવદેશી દાર, 

કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?  
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧) પત્રિ મુજબ 

 (ર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

પત્રિ-૧ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તાલુિા 
વિદેશી દારૂ  
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નિીયાદ ૧૨૫૪૬ ૪૮૩ ૨૯૦૧૮ 

ઠાસરા ૪૮૬૦ ૧૮૫ ૨૬૭૨ 

વસો ૧૭૭ ૪૮ ૫૬૨ 

માતર ૫૮૯ ૫૮ ૧૫૨૯ 

િપિવાંજ ૧૯૩૩ ૫૯૭ ૨૪૨૪ 

િઠલાલ ૯૭૧૬ ૫૬૪૫ ૨૭૫૪ 

મહેમદાવાદ ૧૫૦૨૬ ૦ ૭૨૧૦ 

ખેિા ૨૪૧૩૭ ૭૧ ૨૧૮૪ 

મહુધા ૬૭૪ ૦ ૧૧૯૩ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તાલુિા 
વિદેશી દારૂ  
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નિીયાદ ૩૨૪૨ ૭૫૮ ૧૦૭૭૧ 

ઠાસરા ૩૦૪૯ ૪૫૪ ૩૧૦૩ 

ગળતેશ્વર ૦ ૦ ૭૩ 

વસો ૧૧૧૬ ૫૦૭ ૫૮૪ 

માતર ૬૫૯ ૩૮૯ ૧૬૯૧ 

િપિવાંજ ૩૭૧૧ ૧૫૯૦ ૩૦૬૦ 

િઠલાલ ૪૨૦૯ ૪૪૮૧ ૩૨૯૫ 

મહેમદાવાદ ૨૦૬૮ ૧૨૪૮ ૬૬૮૯ 

ખેિા ૯૩૭ ૨૩૭ ૩૭૨૦ 

મહુધા ૨૧૬ ૧૫ ૧૨૮૦ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તાલુિા 
વિદેશી દારૂ  
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નિીયાદ ૫૯૭૭ ૧૩૦૪ ૧૯૦૬૮ 

ઠાસરા ૭૮૪૨ ૪૦ ૨૫૬૬ 

તાલુિાિાર કિાંમત (રૂવપયામાાં) 

નિીયાદ ૧,૩૬,૨૭,૫૫૧ 

ઠાસરા ૩૯,૩૪,૭૨૫ 

ગળતેશ્વર ૧,૨૮,૬૧૦ 

વસો ૧૨,૭૧,૫૦૫ 

માતર ૧૧,૪૯,૭૧૪ 

િપિવાંજ ૫૯,૯૭,૭૯૦ 

િઠલાલ ૧,૨૨,૩૯,૧૪૨ 

મહેમદાવાદ ૧,૯૭,૩૫,૧૩૦ 

ખેિા ૧,૨૪,૯૦,૯૩૦ 

મહુધા ૧૫,૧૮,૩૫૦ 

િુલ કિાંમત ૭,૨૦,૯૩,૪૪૭ 
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ગળતેશ્વર ૫૦૫ ૬૧ ૯૫૦ 

વસો ૧૩૨ ૩૬ ૨૨૨ 

માતર ૧૨૭૦ ૩૪૯ ૧૮૨૧ 

િપિવાંજ ૭૨૨૪ ૨૧૩૨ ૨૦૩૫ 

િઠલાલ ૫૬૨૭ ૫૨૩૭૧ ૫૧૩૦ 

મહેમદાવાદ ૧૫૭૫ ૮૧૦૪ ૬૪૮૪ 

ખેિા ૧૫૫૫ ૭૯૨ ૩૧૧૪ 

મહુધા ૧૭૬૧ ૦ ૧૩૫૩ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તાલુિા 
વિદેશી દારૂ  
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નિીયાદ ૧૫૨૦૪ ૧૫૯૭ ૮૭૭૬ 

ઠાસરા ૪૧૬૦ ૩૭ ૧૯૯૫ 

ગળતેશ્વર ૧૮૪ ૨૪ ૬૧૪ 

વસો ૨૬૮૨ ૦ ૬૭૩ 

માતર ૭૨૩ ૧૬૮ ૧૫૦૦ 

િપિવાંજ ૫૫૭૦ ૧૪૨૩ ૨૦૨૬ 

િઠલાલ ૩૬૪૪ ૧૨૫૬ ૩૫૧૧ 

મહેમદાવાદ ૩૬૯૦ ૨૦૩૯ ૫૪૭૯ 

ખેિા ૪૨૯ ૩૬૨ ૨૦૬૨ 

મહુધા ૨૫૨૫ ૦ ૧૧૩૨ 

તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

તાલુિા 
વિદેશી દારૂ  
(બોટલમાાં) 

વબયર 
(બોટલમાાં) 

દેશી દારૂ 
(લીટરમાાં) 

નિીયાદ ૧૩૭૮૫ ૨૮૪૪ ૮૫૪૨ 

ઠાસરા ૨૫૬૫ ૬૦૨ ૧૨૬૯ 

ગળતેશ્વર ૧૦૧ ૦ ૫૪૬ 

વસો ૧૧૬૧ ૪ ૧૪૪ 

માતર ૨૦૮ ૮૮ ૨૬૪ 

િપિવાંજ ૮૫૬૧ ૨૦૧૭ ૧૧૩૦ 

િઠલાલ ૮૩૫૦ ૯૭૧ ૧૯૪૭ 

મહેમદાવાદ ૭૯૧૧ ૩૬૧ ૭૨૬૮ 

ખેિા ૧૮૦૫૬ ૩૭ ૨૩૩૬ 

મહુધા ૧૭૪૪ ૦ ૭૦૬ 

 

----------- 

નિસારી વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૮૩૦ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગાવમત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર નવસારી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો કવદેશી 

દાર, કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧) પત્રિ મુજબ 
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   (ર)

 

 

 

 

 

 

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. િર્ષ તાલુિા 
વિદેશી દારૂ 
(બોટલ) 

વબયર 
 (બોટલ) 

દેશી દારૂ 
(લીટર) 

૧ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

નવસારી  ૪૪૮૬૦૧ ૧૨૨૫૯૫ ૮૧૨૧ 

જલાલપોર  ૧૫૭૭૩ ૪૧૫ ૪૦૪૪ 

ગણદેવી  ૮૧૧૯૮ ૪૭૫૩ ૩૭૮૦ 

ચીખલી  ૨૬૯૨૦ ૨૮૫૦૮ ૧૭૩૪ 

વાાંસદા  ૩૮૭૨૮ ૧૦૫૪૦ ૧૨૧૬ 

ખેરગામ  ૬૭૪૨ ૧૭૦૧ ૩૫૫ 

૨ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

નવસારી  ૬૯૬૨૯૪ ૩૭૧૮૪ ૬૮૩૮ 

જલાલપોર  ૩૦૪૫૧ ૬૬૨ ૬૬૩૯ 

ગણદેવી  ૧૨૮૨૪૫ ૨૪૧૦૯ ૪૯૦૬ 

ચીખલી  ૭૧૩૧૨ ૨૩૬૫૨ ૨૦૭૯ 

વાાંસદા  ૧૫૫૪૯૧ ૭૩૪૦ ૧૩૯૭ 

ખેરગામ  ૧૭૮૧૫ ૪૬૦૪ ૫૫૬ 

૩ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

નવસારી ૩૦૬૭૭૩ ૧૩૯૫૬૨ ૬૮૦૪ 

જલાલપોર ૩૭૬૪૨ ૨૨૭૭ ૮૦૦૬ 

ગણદેવી ૪૧૩૯૩ ૧૪૭૦૩ ૩૫૪૦ 

ચીખલી ૯૩૩૧૯ ૫૩૫૯૦ ૨૦૮૨ 

વાાંસદા ૧૦૨૫૩૯ ૩૬૨૦૦ ૧૨૭૮ 

ખેરગામ ૩૪૬૩૪ ૯૯૮૩ ૭૮૧ 

૪ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

નવસારી ૧૫૬૧૯૦ ૬૨૪૯૯ ૪૦૭૯ 

જલાલપોર ૧૦૦૯૦ ૮૪૭ ૩૪૨૧ 

ગણદેવી ૩૨૧૫૯ ૧૯૮૯ ૨૬૬૮ 

ચીખલી ૧૨૩૯૦૦ ૪૩૮૦૯ ૧૬૭૪ 

વાાંસદા ૨૮૨૯૫ ૬૧૭૯ ૧૪૬૫ 

ખેરગામ ૧૨૧૨૮ ૨૦૯૧ ૫૦૦ 

૫ તા. ૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 
િી  

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

નવસારી ૧૬૧૩૪૫ ૨૯૮૧૮ ૨૭૬૦ 

જલાલપોર ૧૬૩૮૪ ૧૨૧૦ ૩૪૧૭ 

ગણદેવી ૪૩૬૧૦ ૧૬૧૭૨ ૪૧૪૪ 

ચીખલી ૧૪૩૬૭૮ ૨૨૦૮૩ ૧૧૯૩ 

વાાંસદા ૩૯૭૪૨ ૬૫૫૪ ૧૨૯૪ 

ખેરગામ ૨૦૨૬૫ ૩૯૫૪ ૩૯૫ 

 

----------- 

  

તાલુિા કિાંમત (રૂવપયા) 

નવસારી  ૨૦,૭૫,૩૭,૧૧૯  

જલાલપોર  ૯૮,૭૪,૨૩૬ 

ગણદેવી  ૨,૯૪,૪૪,૮૫૪ 

ચીખલી  ૫,૭૯,૭૬,૯૬૮ 

વાાંસદા  ૩,૧૯,૦૭,૧૮૭ 

ખેરગામ  ૮૨,૩૩,૬૦૫ 

િુલ ૩૪,૪૯,૭૩,૯૬૯  
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સુરત વજલ્લામાાં પિડાયેલ દારૂ/વબયરનો જથ્થો 

અતારાાંકિત: ૧૮૩૫ (૩૦-0૭-૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (િાાંગ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લો કવદેશી દાર, 

કબયર અને દેશી દારનો જથ્િો પિિાયો, અને  

(૨) પિિાયેલ કવદેશી દાર, કબયર અને દેશી દારની િુલ અને તાલુિાવાર કિાંમત િેર્લી છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) પત્રિ મુજબ 

  (ર)

 

 

 

 

 

 

 

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. િર્ષ તાલુિા 
વિદેશી દારૂનો જથ્થો 

(બોટલ) 
વબયરનો જથ્થો 

(બોટલ) 

દેશી દારૂનો જથ્થો 

(લીટર) 

૧ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

ઓલપાિ  ૮૨૯૮ ૦ ૨૯૭૮૬ 

િામરેજ   ૫૪૮૯૭ ૨૩૪૮ ૮૭૮૭ 

માાંગરોલ   ૩૩૨૫૨ ૬૬૪ ૯૩૯૩ 

ઉમરપાિા  ૨૫૮૧ ૪૬૪ ૩૭૭ 

બારિોલી  ૨૪૮૫૮ ૧૩૦૫ ૫૪૧૨ 

પલસાણા  ૩૫૪૩૭ ૨૧૨ ૧૨૩૬૮ 

મહુવા  ૨૩૪૬૪ ૯૬૩ ૨૩૭૨ 

માાંિવી  ૨૪૪૯૧ ૦ ૨૬૫૦ 

૨ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ 

િી 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

ઓલપાિ  ૧૧૯૦૪ ૭૩૧ ૪૫૬૯૯ 

િામરેજ   ૩૨૭૯૭૭ ૧૯૫૪૩ ૧૫૪૪૫ 

માાંગરોલ   ૫૬૭૪૩ ૩૯૨૪ ૧૨૪૧૧ 

ઉમરપાિા  ૩૦૮૫ ૩૩૩ ૬૦૮ 

બારિોલી  ૧૭૬૪૬ ૩૬૭ ૭૨૪૨ 

પલસાણા  ૧૧૮૯૭૬ ૨૧૮૮૪ ૧૨૨૯૫ 

મહુવા  ૩૪૩૬૯ ૩૮૧૫ ૨૨૯૮ 

માાંિવી  ૫૬૪૬૧ ૩૩૪૮ ૨૬૬૭ 

૩ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

ઓલપાિ  ૨૫૪૮૮ ૯૪ ૫૬૬૮૭ 

િામરેજ   ૯૧૯૬૬ ૩૯૦૬૮ ૧૪૦૨૯ 

માાંગરોલ   ૧૦૨૬૧૦ ૩૩૦૪ ૯૫૮૭ 

ઉમરપાિા  ૧૫૧૭૨ ૯૧૪૫ ૮૬૨ 

બારિોલી  ૪૩૬૧૩ ૨૬૮ ૮૧૫૭ 

તાલુિા કિાંમત (રૂવપયા) 

ઓલપાિ  ૧,૮૧,૮૧,૫૮૧ 

િામરેજ   ૭,૦૪,૧૨,૪૮૬ 

માાંગરોલ   ૫,૧૫,૫૨,૪૯૨ 

ઉમરપાિા  ૪૦,૮૬,૬૩૩ 

બારિોલી  ૧,૩૮,૧૦,૬૨૯ 

પલસાણા  ૮,૪૯,૩૬,૫૬૫ 

મહુવા  ૯૫,૮૪,૬૧૪ 

માાંિવી  ૧,૫૦,૫૭,૬૧૦ 

િુલ ૨૬,૭૬,૨૨,૬૧૦ 
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પલસાણા  ૧૭૫૫૩૭ ૫૧૯ ૧૬૨૩૧ 

મહુવા  ૧૭૯૬૪ ૪૯૦ ૩૧૩૦ 

માાંિવી  ૩૪૦૬૬ ૪૧૫૯ ૪૧૧૯ 

૪ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ 
િી 

તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

ઓલપાિ  ૩૯૯૪૧ ૪૮ ૪૦૨૮ 

િામરેજ   ૧૦૧૫૫૨ ૫૭૫ ૫૪૭૮ 

માાંગરોલ   ૧૧૫૫૨૩ ૨૫૨૨૦ ૫૪૨૮ 

ઉમરપાિા  ૯૦૭૮ ૧૩૬૯ ૪૮૯ 

બારિોલી  ૩૦૩૯૫ ૧૦૫ ૫૭૪૮ 

પલસાણા  ૨૦૩૯૬૯ ૭૬૮ ૩૫૬૩ 

મહુવા  ૨૨૭૦૫ ૧૫૩૨ ૩૦૬૨ 

માાંિવી  ૧૯૧૭૯ ૨૪ ૩૨૭૪ 

૫ તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ 

િી 
તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

ઓલપાિ  ૧૫૬૩૩ ૧૨૦ ૬૫૭૬ 

િામરેજ   ૬૨૬૭૩ ૮૩ ૨૨૯૬ 

માાંગરોલ   ૭૪૬૪૬ ૨૮૧૪ ૧૩૪૪ 

ઉમરપાિા  ૪૭૦૭ ૯૨૯ ૪૬ 

બારિોલી  ૧૯૬૨૪ ૧૯૯ ૧૮૬૭ 

પલસાણા  ૧૬૬૪૮૭ ૯૬ ૧૯૮૦ 

મહુવા  ૨૮૭૮૧ ૭૪૪ ૧૧૭૬ 

માાંિવી  ૪૬૬૨૮ ૦ ૧૫૨૨ 

 

----------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર/હવથયાર િેયાણનાાં લાયસતસધારિ ડીલરો બાબત. 

અતારાાંકક્ત: ૧૮૪૪ (૩0-૦૭-૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વિગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ-  

(૧) તા. 3૦ જૂન ૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયારના વેચાણ િરતા િેર્લા 

લાયસન્સધારિ િીલરો િાયટરત છે,  

(૨) આ િીલરોએ સન ૨૦૧પ,૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા અને િયા હકિયારોના વેચાણ િયાટ, અને  

(૩) તે પૈિી િયા િયા હકિયારો િયા િયા કજલ્લાના પરવાનેદારોને વેચવામાાં આવ્યા?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

  (૧) ૧૩ લાયસન્સધારિ િીલરો િાયટરત છે.  

   (૨)

 

   

 

 (૩) રીવોલ્વર,કપથતોલ, રાયફલ અને ગન જવેા હકિયારો રાજયના તમામ કજલ્લાઓ તેમજ અન્ય રાજયો જવેા િે, 

મધ્ધયપ્રદેશ, રાજથિાન, ઉત્તર પ્રદેશ, ઝારખાંિ અને જમ્મુ-િાશ્મીર રાજયોના પરવાનેદારોને વેચવામાાં આવ્યા છે. 

----------- 

  

ક્રમ િર્ષ િેચાણ િરેલ હવથયારનો પ્રિાર અને સાંખ્યા િુલ 

  NPB રીિોલ્િર NPB વપસ્તોલ NPB ગન NPB રાયફલ  

૧ ૨૦૧૫ ૧૩૧ ૫૩ ૨૬૯ ૨૪ ૪૭૭ 

૨ ૨૦૧૬ ૩૫૬ ૫૬ ૩૭૧ ૫૯ ૮૪૨ 

૩ ૨૦૧૭ ૨૯૨ ૫૨ ૪૧૧ ૩૯ ૭૯૪ 
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બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર/હવથયાર િેયાણનાાં લાયસતસધારિ ડીલરો બાબત. 

અતારાાંકક્ત: ૧૮૪૭ (૩0-૦૭-૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ-  

(૧) તા.3૦ જૂન, ૨૦૧૮ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયારના વેચાણ િરતા િયા 

િયા લાયસન્સધારિ િીલરો િાયટરત છે,  

(૨) આ િીલરોએ સન ૨૦૧પ,૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા અને િયા હકિયારોના વેચાણ િયાટ, અને  

(૩) તે પૈિી િયા િયા હકિયારો િયા િયા કજલ્લાના પરવાનેદારોને વેચવામાાં આવ્યા?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) - મેસસટ બાબુલાલ ભગાજી કમસ્ત્રી & િાંપની 

  - મેસસટ એમ.સી.કમસ્ત્રી & સન્સ  

  - મેસસટ ઓમપ્રિાશ પહઢયાર  

(૨)  

  

 

 

 

(૩) ઉપર મુજબના હકિયારો અમદાવાદ, બનાસિાાંઠા, પાર્ણ, સુરેન્રનગર, સાબરિાાંઠા, દાહોદ, મહેસાણા, િચ્છ, 

મોરબી, રાજિોર્, ભોપાલ(MP), મુાંબઈ (MH) અને મેરઠ (UP) ના પરવાનેદારોને વેચવામાાં આવ્યા.   

----------- 

પાટણ વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર/હવથયાર િેયાણનાાં લાયસતસધારિ ડીલરો બાબત. 

અતારાાંકક્ત: ૧૮૬૧ (૩0-૦૭-૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાર્ણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશ ે

િેેઃ- 

(૧) તા.3૦ જૂન, ૨૦૧૮ની કથિકતએ પાર્ાણ કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયાર વેચાણ િરતા િેર્લા અને 

િયા િયા લાયસન્સવાળા િીલરો િાયટરત છે,  

(૨) આ િીલરોએ સન ૨૦૧પ,૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા અને િયા હકિયારોના વેચાણ િયાટ, અને  

(૩) તે પૈિી િયા િયા હકિયારો િયા િયા કજલ્લાના પરવાનેદારોને વેચવામાાં આવ્યા?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૨૬-૦૯-૧૮)  

(૧) પાર્ણ કજલ્લામાાં -૦૧ (એિ) િીલર િાયટરત છે. જ ેનીચે મુજબના લાયસન્સ ધરાવે છે, 

  (૧) હકિયાર/દારગોળો ખરીદ-વેચાણ પરવાના નાં-૩૪/૨૦૧૧   

  (૨) રીપેરીંગ પરવાના નાં-૩૩/૨૦૧૧ અને 

  (૩) હકિયાર/દારગોળો િીપોઝીર્ પરવાના નાં-૩૫/૨૦૧૧  

(૨)  

  

 

િર્ષ િેચાણ િરેલ  NPB હવથયારના પ્રિાર અને સાંખ્યા િુલ 
 રીિોલ્િર વપસ્તોલ રાયફલ ML ગન BL ગન  

તા. ૦૧-૦૧-૧૫ િી ૩૧-૧૨-૧૫ ૦૮ ૦૧ ૦૨ ૨૭ ૧૧૬ ૧૫૪ 
તા. ૦૧-૦૧-૧૬ િી ૩૧-૧૨-૧૬ ૧૦ ૦ ૦૩ ૧૩ ૧૧૪ ૧૪૦ 
તા. ૦૧-૦૧-૧૭ િી ૩૧-૧૨-૧૭ ૦૬ ૦ ૦૩ ૦૮ ૫૬ ૭૩ 

િુલ ૨૪ ૦૧ ૦૮ ૪૮ ૨૮૬ ૩૬૭ 

િર્ષ NPB ગન NPB રીિોલ્િર  NPB વપસ્તોલ NPB રાયફલ િુલ  

૨૦૧૫ ૧૨ ૦૧ - - ૧૩ 

૨૦૧૬ ૦૪ ૨૬ ૦૨ - ૩૨ 

૨૦૧૭ ૨૫ ૧૫ - ૦૧ ૪૧ 
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   (૩)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------- 

મોરબી વજલ્લામાાં રીઢા ગુનેગારોનાાં રવજસ્ટર બાબત 

અતારાાંકિત: ૧૮૬૮ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબિાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં ગુજરાત હેબીચ્યુઅલ ઓફેન્િસટ એક્ર્-૧૯૫૯ અન્વયે પ્રત્યેિ 

કજલ્લામાાં કજલ્લા િલેક્ર્ર તરફિી રીઢા ગુનેગારોના થજીથર્રેશન અને રજીથર્ર તૈયાર િરવાની જોગવાઇ િરવામાાં આવી છે તે હિીિત 

સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા રીઢા ગુન્હેગારોના રજીરર્રેશન 

અને રજીથર્ર તૈયાર િરવામાાં આવ્યા છે, અને  

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

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

(૧) હા  

(ર) તા.૩0-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર રીઢા ગુનેગારોનુાં રજીથર્ર 

તૈયાર િરવામાાં આવેલ નિી.  

(3) પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

----------- 

 

િર્ષ હવથયાર / િણષન સાંખ્યા વજલ્લાનુાં નામ 

૨૦૧૫ NPB ગન ૦૬ બનાસિાાંઠા 

૦૩ પાર્ણ 

૦૧ િચ્છ 

૦૨ અમદાવાદ  
NPB રીવોલ્વર  ૦૧ અમદાવાદ  

િુલ ૧૩  

૨૦૧૬  NPB ગન ૦૧ બનાસિાાંઠા 
૦૨ અમદાવાદ  
૦૧ પાર્ણ  

NPB રીવોલ્વર  ૦૧  બનાસિાાંઠા  
૨૫  અમદાવાદ  

NPB કપથતોલ  ૦૨  અમદાવાદ  
િુલ ૩૨   

૨૦૧૭  NPB ગન ૦૧ બનાસિાાંઠા 
૦૧ પાર્ણ 
૨૩  અમદાવાદ  

NPB રીવોલ્વર  ૧૪  અમદાવાદ  
૦૧  બનાસિાાંઠા  

.૨૨ રાયફલ ૦૧  અમદાવાદ  

િુલ ૪૧    
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આણાંદ વજલ્લા તથા અમદાિાદ વજલ્લા/શહેરમાાં પિડિાના બાિી ગુનેગારો 

અતારાાંકિતેઃ ૨૦૭૪ (૧૮-0૮-૨0૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલાસત્રમાાં   

તા.૨0-0૨-૨૦૧૮ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિેઃ ર૮૩ (અગ્રતા-૦૫)ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િેેઃ-  

(૧) તા.૨૬-0૧-૨0૧૮ની કથિકતએ આણાંદ કજલ્લો તિા અમદાવાદ શહેર તિા કજલ્લામાાં ૫૪૫ ગુનેગારોને 

પિિવાના બાિી હતા, તે પૈિી તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ ની કથિકતએ િેર્લા ગુનેગારોને પિિવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) ઉિત કથિકતએ િેર્લા ગુનેગારોને પિિવાના બાિી છે ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) ૩૧૮  

(૨) ૨૨૭  

----------- 

મહેસાણા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગાર 

અતારાાંકિતેઃ ૨૦૮૩ (૧૮-0૮-૨0૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં 

તા.૨0-0૨-૨૦૧૮ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિેઃ ર૧૮ (અગ્રતા-૧૩)ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િેેઃ-  

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨0૧૭ની કથિકતએ મહેસાણા કજલ્લામાાં ૧૫૫, મહેસાણા શહેરમાાં ૧૭, પાંચમહાલ કજલ્લામાાં 
૧૭૫ અને ગોધરા શહેરમાાં ૨૭ લૂાંર્, ખૂન, ધાિ, ચોરી, બળાત્િાર, અપહરણ, આત્મહત્યા અને ઘરફોિ ચોરીના આરોપીઓને 
પિિવાના બાિી હતા, તે પૈિી તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ ની કથિકતએ િેર્લા આરોપીઓને પિિવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) ઉિત કથિકતએ િેર્લા ગુનેગારોને પિિવાના બાિી છે ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) ૩૬  

(૨) ૨૯૪ 

----------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં લોિદરબાર  

અતારાાંકિતેઃ ૨૧૯૦ (૦૮-0૮-૨0૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િેેઃ-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં રાજિોર્ કજલ્લામાાં કજલ્લા પોલીસ વિાએ િઈ જગ્યાએ 

જનતા લોિદરબાર યોજયા, 

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

(૩) રજૂ િયેલ સમથયાઓ પૈિી િેર્લી સમથયાઓનો ઉક્ત કથિકતએ ઉિેલ િયો, અને 

(૪) બાિી રહેલ સમથયાઓનો ઉિેલ િયાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) મોરબી શહેર, ર્ાં િારા, નેિનામ, રીબિા, દેવિા, વાસાવાિ, સુલતાનપુર, દિવા, મોરબી તાલુિા, જતેપર, 

પિધરી, સરપદળ, લોધીિા, મેર્ોિા, જતેપુરસીર્ી, િોર્િાસાાંગાણી, ભાંિારીયા, મોર્ીમારિ, કવાંછીયા, વાગધ્રા, ફરેણી અને ધોરાજી 

ખાતે જનતા લોિદરબાર યોજયા.  

(૨) ૪૦ 

(૩) ૪૦ 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

----------- 

અમદાિાદ, પાંચમહાલ અને દાહોદ વજલ્લામાાં પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાિી િતલખાને લઇ જિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૧૦ (૧૮-૦૮-ર૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વિગામ) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશ ેિેેઃ- 

(૧) અમદાવાદ, પાંચમહાલ અને દાહોદ કજલ્લામાાં પ્રાણી અત્યાચાર કનવારણ પગપાળા (હેરફેર/પહરવહન) 

કનયમો-૨૦૦૧ અન્વયે સન ૨૦૧૩ િી ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા ગુન્હા નોંધાયા,  

(ર) િેર્લા આરોપીઓ પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાવીને િતલખાનામાાં લઇ જતા હતા, અને  

(૩) ઉિત આરોપીઓ સામે ઉપરોક્ત િાયદા અન્વયે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી અને િેર્લા પ્રાણીઓ જપ્ત 

િરવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) ૩૫ ગુન્હા.  

(૨) ૬૯ આરોપીઓ. 

(૩) ઉિત બનાવ સાંદભે આરોપીઓ કવરઘ્ધ પશુ સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૫૪, પશુ કુ્રરતા અકધકનયમ-૧૯૬૦ 

તિા પશુ સાંરક્ષણ(સુધારા) અકધકનયમ-ર૦૧૧ મુજબ ગુના નોંધી િાયદેસરની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે તિા ૧૯૭ 

પ્રાણીઓને જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

----------- 

પાટણ, ભરૂચ અને નમષદા વજલ્લામાાં પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાિી િતલખાને લઇ જિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૧૨ (૧૮-૦૮-ર૦૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાર્ણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

(૧) પાર્ણ, ભરચ અને નમટદા કજલ્લામાાં પ્રાણી અત્યાચાર કનવારણ પગપાળા(હેરફેર/પહરવહન) કનયમો-૨૦૦૧ 

અન્વયે સન ૨૦૧૩ િી ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા ગુન્હા નોંધાયા,  

(ર) િેર્લા આરોપીઓ પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાવીને િતલખાનામાાં લઇ જતા હતા, અને  

(૩) ઉિત આરોપીઓ સામે ઉપરોક્ત િાયદા અન્વયે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી અને િેર્લા પ્રાણીઓ જપ્ત 

િરવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) ૧૧ ગુન્હા.  

(૨) ૨૪ આરોપીઓ.  



32 
 

(૩) ઉિત બનાવ સાંદભે આરોપીઓ કવરઘ્ધ આ િાયદા ઉપરાાંત પશુ સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૫૪, પશુ કુ્રરતા 

અકધકનયમ-૧૯૬૦ તિા પશુ સાંરક્ષણ(સુધારા) અકધકનયમ-ર૦૧૧ મુજબ ગુના નોંધી િાયદેસરની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે 

તિા ૧૦૨ પ્રાણીઓને જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

----------- 

 

બનાસિાાંઠા, સાબરિાાંઠા,અરિલ્લી અને િચ્છ વજલ્લામાાં પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાિી િતલખાને લઇ જિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૧૬ (૧૮-૦૮-ર૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

(૧) બનાસિાાંઠા, સાબરિાાંઠા, અરવલ્લી અને િચ્છ કજલ્લામાાં પ્રાણી અત્યાચાર કનવારણ પગપાળા 

(હેરફેર/પહરવહન) કનયમો-૨૦૦૧ અન્વયે સન ૨૦૧૩ િી ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા ગુન્હા નોંધાયા,  

(ર) િેર્લા આરોપીઓ પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાવીને િતલખાનામાાં લઇ જતા હતા, અને  

(૩) ઉિત આરોપીઓ સામે ઉપરોક્ત િાયદા અન્વયે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી અને િેર્લા પ્રાણીઓ જપ્ત 

િરવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) ૦૩ ગુન્હા.  

(૨) ૧૦ આરોપીઓ.  

(૩) ઉિત બનાવ સાંદભે આરોપીઓ કવરઘ્ધ પશુ સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૫૪, પશુ કુ્રરતા અકધકનયમ-૧૯૬૦ 

તિા પશુ સાંરક્ષણ(સુધારા) અકધકનયમ-ર૦૧૧ મુજબ ગુના નોંધી િાયદેસરની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે તિા ૫૩૬ 

પ્રાણીઓને જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

----------- 

જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાિી િતલખાને લઇ જિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૧૭ (૧૮-૦૮-ર૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િેેઃ- 

(૧) જુનાગઢ, ગીર સોમનાિ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં પ્રાણી અત્યાચાર કનવારણ પગપાળા (હેરફેર/પહરવહન) 

કનયમો-૨૦૦૧ અન્વયે સન ૨૦૧૩ િી ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા ગુન્હા નોંધાયા,  

(ર) િેર્લા આરોપીઓ પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાવીને િતલખાનામાાં લઇ જતા હતા, અને  

(૩) ઉિત આરોપીઓ સામે ઉપરોક્ત િાયદા અન્વયે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી અને િેર્લા પ્રાણીઓ જપ્ત 

િરવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) ૦૩ ગુન્હા.  

(૨) ૦૬ આરોપીઓ. 

(૩) ઉિત બનાવ સાંદભે આરોપીઓ કવરઘ્ધ પશુ સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૫૪, પશુ કુ્રરતા અકધકનયમ-૧૯૬૦ 

તિા પશુ સાંરક્ષણ(સુધારા)અકધકનયમ-ર૦૧૧ મુજબ ગુના નોંધી િાયદેસરની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે તિા ૦૯ પ્રાણીઓન ે

જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

----------- 
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અમરેલી, ભાિનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાિી િતલખાને લઇ જિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૨૨ (૧૮-૦૮-ર૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં િલા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

(૧) અમરેલી, ભાવનગર અને રાજિોર્ કજલ્લામાાં પ્રાણી અત્યાચાર કનવારણ પગપાળા (હેરફેર/પહરવહન)કનયમો-

૨૦૦૧ અન્વયે સન ૨૦૧૩ િી ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા ગુન્હા નોંધાયા,  

(ર) િેર્લા આરોપીઓ પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાવીને િતલખાનામાાં લઇ જતા હતા, અને  

(૩) ઉિત આરોપીઓ સામે ઉપરોક્ત િાયદા અન્વયે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી અને િેર્લા પ્રાણીઓ જપ્ત 

િરવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) એિ પણ નહીં.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

----------- 

મહેસાણા, િડોદરા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાિી િતલખાને લઇ જિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨૨૨૪ (૧૮-૦૮-ર૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

(૧) મહેસાણા, વિોદરા અને છોર્ાઉદેપુર કજલ્લામાાં પ્રાણી અત્યાચાર કનવારણ પગપાળા (હેરફેર/પહરવહન) 

કનયમો-૨૦૦૧ અન્વયે સન ૨૦૧૩ િી ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા ગુન્હા નોંધાયા,  

(ર) િેર્લા આરોપીઓ પ્રાણીઓને પગપાળા ચલાવીને િતલખાનામાાં લઇ જતા હતા, અને  

(૩) ઉક્ત આરોપીઓ સામે ઉપરોક્ત િાયદા અન્વયે શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી અને િેર્લા પ્રાણીઓ જપ્ત 

િરવામાાં આવ્યા ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) ૦૪ ગુન્હા.  

(૨) ૭ આરોપીઓ. 

(૩) ઉિત બનાવ સાંદભે આરોપીઓ કવરઘ્ધ પશુ સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯૫૪, પશુ કુ્રરતા અકધકનયમ-૧૯૬૦ 

તિા પશુ સાંરક્ષણ(સુધારા) અકધકનયમ-ર૦૧૧ મુજબ ગુના નોંધી િાયદેસરની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે તિા ૧૧ પ્રાણીઓન ે

જપ્ત િરવામાાં આવ્યા.  

----------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર/હવથયાર િેચાણ િરતા ડીલરો 

અતારાાંકક્ત: ૨૨૩૦ (૧૮-૮-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:-  

(૧) જુનાગઢ કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયાર વેચાણ િરતા િેર્લા લાઇસન્સવાળા િીલરો તા.૩૦ જૂન-

૨૦૧૮ની કથિકતએ િાયટરત છે, 

(૨) આ િીલરોએ સન ૨૦૧૫, ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ટમાાં િેર્લા અને િયા િયા હકિયારોના વેચાણ િયાટ, 

અને,  

(૩) તે પૈિી િયા િયા હકિયારો કજલ્લાના િેર્લા પરવાનેદારોને વેચવામાાં આવ્યા?  
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) ૦૩ (ત્રણ) િીલરો િાયટરત છે.   

(૨)

  

 

 

 

(૩) રીવોલ્વર, કપથતોલ, રાયફલ અને ગન જવેા હકિયારો રાજયના તમામ કજલ્લાઓના પરવાનેદારોને વેચવામાાં 

આવ્યા છે.  

----------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોમાાં બાંધ સી.સી.ટી.િી. િેમેરા 

અતારાાંકિત: ૨૨૮૬ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં          

તા.૨૦-૦૨-૨૦૧૮ ના રોજ રજુ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ: ૧૧૪૦(અગ્રતા-૩૦)ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

(ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં પોલીસ થરે્શનમાાં મુિવામાાં આવેલ સીસીર્ીવી િેમેરા પૈિી ૨૦ િેમેરા બાંધ હાલતમાાં હતા 

તે પૈિી િેર્લા િેમેરા તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ ચાલુ િરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેર્લા િેમેરા િયા પોલીસ થરે્શનમાાં બાંધ છે, તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લાના બાંધ ૨૦-િેમેરા પૈિી ૧૯-િેમેરા તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ િાયટરત િરવામાાં 

આવેલ છે. 

  (૨)

 

 

 

----------- 

દાણીલીમડા ખાતેથી પિડાયેલ ગેરિાયદેસર િતલખાનુાં 

 અતારાાંકિત: ૨૨૯૪ (ર૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) જુલાઇ-૨૦૧૮માાં અમદાવાદ શહેરના દાણીલીમિા કવથતારમાાંિી ગેરિાયદેસર ક્રતલખાનુાં પિિવામાાં આવ્યુાં 

હતુાં તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉિત િતલખાનામાાંિી માાંસનો િેર્લો જથ્િો િબ્જ ેિરાયો હતો,  

(૩) ઉક્ત િતલખાનામાાંિી િેર્લા જીકવત પશુ િબ્જ ેિરવામાાં આવ્યા હતા  

(૪) ઉક્ત ગેરિાયદેસર િતલખાનુાં ચલાવતા િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ િરવામાાં આવી છે અને તેની સામે િઇ િલમો 

હેઠળ ગુનો નોંધવામાાં આવ્યો છે, અને  

(૫) ઉિત િતલખાનામાાં સાંિોવાયેલા િેર્લા ઇસમોની ધરપિિ તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથિકતએ બાિી છે ?  

ક્રમ િર્ષ િેચાણ િરેલ હવથયારનો પ્રિાર/સાંખ્યા  િુલ 

   NPB રીિોલ્િર NPB વપસ્તોલ NPB ML ગન NPB BL ગન NPB રાયફલ  

૧ ૨૦૧૫ ૦૧ ૦ ૦ ૦૩ ૦ ૦૪ 

૨ ૨૦૧૬ ૦૩ ૦૧ ૦ ૦૫ ૦ ૦૯ 

૩ ૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૦ ૨૪ 

 િુલ ૦૪ ૦૧ ૦ ૩૨ ૦ ૩૭ 

બાંધ િેમેરાની સાંખ્યા પોલીસ સ્ટેશનનુાં નામ િયા િારણોસર િેમેરા બાંધ છે.  

૧ સુઈગામ યાાંત્રીિ ખામી હોવાિી િાંપનીને રીપેરીંગમાાં 
મોિલી આપેલ હોવાિી 

૧ વિગામ િેબલ ખામીયુક્ત હોવાિી 

૧ િીસા રરલ િેબલ ખામીયુક્ત હોવાિી  
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮)  

 (૧) ના, જી.  

 (ર) 

 (૩) 

 (૪) 

 (૫) 

 

----------- 

સુરેતરનગર અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગાર 

 અતારાાંકિતેઃ ૨૩૦૫ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા 

સત્રમાાં તા.૨૦-૦૨-૨0૧૮ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ : ૨૨૪ (અગ્રતા-૪૦)ના અનુસાંધાને માનનીય 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િેેઃ-  

 (૧)  સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં (શહેર સહહત) ૧૩૪, ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં (શહેર સહહત) ૩ લૂાંર્, ખુન, ધાિ, ચોરી, 

બળાત્િાર, અપહરણ, આત્મહત્યા અને ઘરફોિ ચોરીના આરોપીઓને પિિવાના બાિી હતા, તે પૈિી તા.૩0-૦૬-૨0૧૮ ની 

િેર્લા આરોપીઓને પિિવામાાં આવ્યા, 

 (૨) ઉક્ત કથિકતએ િેર્લા ગુનેગારોને પિિવાના બાિી છે, અને 

 (૩) બાિી ગુનેગારોને પિિવા શી િાયટવાહી િરી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૪-૧૦-૧૮)  

 (૧) સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં (શહેર સહહત) ૭૦ અને ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં (શહેર સહહત) ૦૨ આરોપીઓને 

પિિવામાાં આવ્યા.  

 (૨) ૬૫ 

 (૩) બાિી ગુનેગારોને પિિવા તેમના રહેણાાંિ, કમત્ર વતુટળ, સગા સાંબાંધી તિા મળી આવવાની સાંભકવત 

જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ િરાયેલ છે. જ ેગુનેગારોના મોબાઇલ નાંબર મળેલ છે તેની િોલ િીરે્ઇલ મેળવી લોિેશન પર તપાસ 

તજવીજ િરાયેલ છે. ગુનેગારો બાબતે સી.આર.પી.સી. િલમ-૭૦ મુજબનુાં વોરાં ર્ મેળવવામાાં આવેલ છે તેમજ સી.આર.પી.સી. 

ક્લમ-૮ર, ૮૩ મુજબની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે અને પિિવાના બાિી ગુનેગારોને ત્વરીત પિિી પાિવા અાંગેની િાયટવાહી 

ચાલુ છે. 

----------- 

અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગાર 

 અતારાાંકિતેઃ ૨૩૨૦ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િલ્લભભાઇ ધારિીયા (જામનગર): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં 

તા.૨૦-૦૨-૨0૧૮ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ:૨૧૩ (અગ્રતા ક્રમ-૨૩)ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

(ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િેેઃ-  

 (૧)  અમરેલી કજલ્લામાાં ૩૫૬, અમરેલી શહેર ૬૩, બોર્ાદ કજલ્લામાાં ૧૩૪ અને બોર્ાદ શહેરમાાં ૫૯ લૂાંર્, ખુન, 

ધાિ, ચોરી, બળાત્િાર, અપહરણ, આત્મહત્યા અને ઘરફોિ ચોરીના આરોપીઓને પિિવાના બાિી હતા, તે પૈિી          

તા.૩0-૦૬-૨0૧૮ ની કથિકતએ િેર્લા આરોપીઓને પિિવામાાં આવ્યા, અને  

 (૨) ઉક્ત કથિકતએ િેર્લા ગુનેગારોને પિિવાના બાિી છે, અને  

 (૩) બાિી ગુનેગારોને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી ? 

પરાંતુ દાણીલીમિા પોલીસ થરે્શન કવથતારમાાં અસામાજીિ તત્વો રારા પશુઓની ગેરિાયદેસર િતલના ત્રણ 

બનાવો બનેલ હતાાં.  

આ ત્રણ બનાવોમાાં ૨૨૦૦ કિગ્રા પશુ માાંસનો જથ્િો તિા ૭ જીવતા પશુ જપ્ત િરવામાાં આવેલ અને ૧૩ 

આરોપીઓની ધરપિિ િરી પશુ સાંરક્ષણ અકધકનયમ-૧૯પ૪ પ,૬,૬(િ),૭,૮, તિા બી.પી.એમ.સી 

એક્ર્-૧૯૪૯ ની િલમ ૩૩૫,૩૯૨ મુજબ ગુના નોંધવામાાં આવેલ છે. જયારે તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ની 

કથિકતએ ર આરોપીઓની ધરપિિ િરવાની બાિી છે. 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

   (૧)

  

 

 

 

(૨) ૪૩૪ 

(૩) આરોપીઓ કવરદ્ધ સી.આર.પી.સી. િલમ-૭૦ મુજબના વોરાં ર્ મેળવવાની િાયટવાહી તિા આરોપીના 

રહેણાાંિના સરનામ,ે કમત્ર વતુટળ, સગા સાંબાંધી તિા મળી આવવાની સાંભકવત જગ્યાઓએ તપાસ િરાવેલ છે. તેમજ જ ે

આરોપીઓના મોબાઇલ નાંબર મળેલ છે તેની િોલ િીરે્ઇલ મેળવી લોિેશન પર તપાસ ચાલુ છે અને બાિી આરોપીઓને પિિી 

પાિવાની િાયટવાહી ચાલુ છે. 

----------- 

િલસાડ અને દાહોદ વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગાર 

અતારાાંકિતેઃ ૨૩૬૨ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજતેરવસાંહ પરમાર (બોરસદ): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં 

તા.૨૦-૦૨-૨0૧૮ ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ : ૧૯૩ (અગ્રતા-૪૨)ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી 

(ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે િેેઃ-  

(૧)  વલસાિ કજલ્લામાાં (શહેર સહહત) ૮૧૧, વલસાિ શહેર ૧૨૩, દાહોદ કજલ્લામાાં (શહેર સહહત) ૩૬૪ અને 

દાહોદ શહેરમાાં ૩ લૂાંર્, ખુન, ધાિ, ચોરી, બળાત્િાર, અપહરણ, આત્મહત્યા અને ઘરફોિ ચોરીના આરોપીઓને પિિવાના બાિી 

હતા, તે પૈિી તા.૩0-૦૬-૨0૧૮ ની કથિકતએ િેર્લા આરોપીઓને પિિવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેર્લા ગુનેગારોને પિિવાના બાિી છે, અને  

(૩) બાિી ગુનેગારોને પિિવા શી િાયટવાહી િરી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

(૧) ૭૧ 

(૨) ૧૧૦૪ 

(૩) બાિી ગુનેગારોને પિિવા આરોપીના રહેણાાંિ સરનામ,ે કમત્ર વતુટળ, સગા સાંબાંધી તિા મળી આવવાની 

સાંભકવત જગ્યાઓએ તપાસ તજવીજ િરાવેલ છે તેમજ જ ે આરોપીઓના મોબાઇલ નાંબર મળેલ છે તેની િોલ િીરે્ઇલ મેળવી 

લોિેશન પર તપાસ તજવીજ િરાવેલ છે. આરોપીઓ બાબતે સી.આર.પી.સી. િલમ-૭૦ મુજબનુાં વોરાં ર્ મેળવવામાાં આવેલ છે 

તેમજ સી.આર.પી.સી. ક્લમ-૮ર, ૮૩ મુજબની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે અને પિિવાના બાિી આરોપીઓને ત્વરીત પિિી 

પાિવા અાંગેની િાયટવાહી ચાલુ છે. 

----------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર અને હવથયાર પરિાના આપિા બાબત 

 અતારાાંકિત: ૨૪૨૩ (૧૮-૦૮-૧૮) ડૉ. આશાબેન ૫ટેલ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા િરશે 

િેેઃ- 

 (૧) મહેસાણા કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયારના પરવાના સને ૨૦૧૪ િી ૨૦૧૭ વર્ટમાાં િેર્લી 

વ્યકક્તઓને ઇથયુ િરવામાાં આવ્યા, અને  

 (૨) તે પૈિી િેર્લી વ્યકક્તના કિથસામાાં પોલીસની ભલામણ ન હોવા છતા કજલ્લા િલેક્ર્ર તરફિી પરવાના 

આપવામાાં આવ્યા અને તેના શાાં િારણો છે?  

 પિડિામાાં આિેલ આરોપીઓ 

અમરેલી કજલ્લો (શહેર સહહત) ૩૮ 

અમરેલી શહેર  ૦૭ 

બોર્ાદ કજલ્લો (શહેર સહહત) ૧૮ 

બોર્ાદ શહેર ૦૬ 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

 (૧) ૨૩૫ વ્યકક્તઓને  

 (૨)  ૨૨ વ્યકક્તઓના કિથસામાાં કજલ્લા મેજીથર્રે ર્શ્રી, મહેસાણા દ્વારા સાંબકધત અરજદારોને થવરક્ષણ મારે્ 

હકિયારની માાંગણી હકિયાર અકધકનયમ અને હકિયાર કનયમો અન્વયે યોગ્ય અને વાજબી ગણીને હકિયાર પરવાના આપવામાાં 

આવેલ છે.  

----------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર અને હવથયાર પરિાના આપિા બાબત 

 અતારાાંકિત: ૨૪૨૭ (૧૮-૦૮-૧૮) વજગે્નશિુમાર મેિાણી (વિગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

 (૧) અમદાવાદ કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયારના પરવાના સને ૨૦૧૪ િી ૨૦૧૭ વર્ટમાાં િેર્લી 

વ્યકક્તઓને ઇથયુ િરવામાાં આવ્યા, અને  

 (૨) તે પૈિી િેર્લી વ્યકક્તના કિથસામાાં પોલીસની ભલામણ ન હોવા છતા કજલ્લા િલેક્ર્ર તરફિી પરવાના 

આપવામાાં આવ્યા અને તેના શાાં િારણો છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

 (૧) ૫૩૨ વ્યકક્તઓને  

 (૨)  ૧૬ વ્યકક્તઓના કિથસામાાં કજલ્લા મેજીથર્રે ર્શ્રી, અમદાવાદ દ્વારા સાંબકધત અરજદારોને થવરક્ષણ મારે્ 

હકિયારની માાંગણી હકિયાર અકધકનયમ અને હકિયાર કનયમો અન્વયે યોગ્ય અને વાજબી ગણીને હકિયાર પરવાના આપવામાાં 

આવેલ છે.  

----------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર અને હવથયાર પરિાના આપિા બાબત 

 અતારાાંકિત: ૨૪૨૮ (૧૮-૦૮-૧૮) જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

 (૧) જુનાગઢ કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયારના પરવાના સને ૨૦૧૪ િી ૨૦૧૭ વર્ટમાાં િેર્લી વ્યકક્તઓને 

ઇથયુ િરવામાાં આવ્યા, અને  

 (૨) તે પૈિી િેર્લી વ્યકક્તના કિથસામાાં પોલીસની ભલામણ ન હોવા છતા કજલ્લા િલેક્ર્ર તરફિી પરવાના 

આપવામાાં આવ્યા અને તેના શાાં િારણો છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

 (૧) ૧૦૫ વ્યકક્તઓને  

 (૨)  ૬૪ વ્યકક્તઓના કિથસામાાં કજલ્લા મેજીથર્રે ર્શ્રી, જુનાગઢ દ્વારા સાંબકધત અરજદારોને થવરક્ષણ મારે્ હકિયારની 

માાંગણી હકિયાર અકધકનયમ અને હકિયાર કનયમો અન્વયે યોગ્ય અને વાજબી ગણીને હકિયાર પરવાના આપવામાાં આવેલ છે.  

----------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગન-રીિોલ્િર અને હવથયાર પરિાના આપિા બાબત 

 અતારાાંકિત: ૨૪૩૪ (૧૮-૦૮-૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િેેઃ- 

 (૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ગન-રીવોલ્વર અને હકિયારના પરવાના સને ૨૦૧૪ િી ૨૦૧૭ વર્ટમાાં િેર્લી 

વ્યકક્તઓને ઇથયુ િરવામાાં આવ્યા, અને  
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 (૨) તે પૈિી િેર્લી વ્યકક્તના કિથસામાાં પોલીસની ભલામણ ન હોવા છતા કજલ્લા િલેક્ર્ર તરફિી પરવાના 

આપવામાાં આવ્યા અને તેના શાાં િારણો છે?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧-૧૦-૧૮) 

 (૧) ૧૩૧ 

 (૨)  ૩૧ વ્યકક્તઓ. કજલ્લા મેજીથર્રે ર્શ્રી, બનાસિાાંઠા દ્વારા શસ્ત્ર અકધકનયમ-૧૯૫૯ અને શસ્ત્ર કનયમોની 

જોગવાઈ અનુસાર લાયસન્સ અકધિારીને હકિયાર પરવાનો આપવા સાંબધે તેઓને મળેલ સત્તાની રએ પરવાના આપવામાાં   

આવેલ છે. 

----------- 

આણાંદ અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિ 

 અતારાાંકિત: ૨૪૬૭ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (કભલોિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િેેઃ- 

 (૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં આણાંદ અને અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા 

સામૂહહિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) ત ેપૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પક્િવાના બાિી છે, 

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધ,ુ  એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮) 

 (૧)  

  

 

 

  

 (૨)  

 

 

 

 (૩) 

 અને      પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪)  

----------- 

  

તાલુિા બનાિ 

આણાંદ ૦૧ 

પેર્લાદ ૦૧ 

બોરસદ ૦૧ 

કભલોિા ૦૨ 

અન્ય તાલુિાઓમાાં આવા બનાવ નોંધાયેલ નિી. 

તાલુિા પિડાયેલ બાિી 

આણાંદ ૦૬ 

એિ પણ નહીં. 
પેર્લાદ ૦૨ 

બોરસદ ૦૪ 

કભલોિા ૦૬ 
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સુરેતરનગર અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિ 

 અતારાાંકક્ત: ૨૪૯૯ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િેેઃ- 

 (૧) તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં સુરેન્રનગર અને સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા 

સામૂહહિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે,  

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આસપેીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮) 

 (૧) સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં વઢવાણ તાલુિામાાં ૦૧, લીંબિી તાલુિામાાં ૦૧, અને ચુિા તાલુિામાાં ૦૨ જયારે, 

સાબરિાાંઠા કજલ્લાનાાં હહાંમતનગર તાલુિામાાં ૦૧ અને કવજયનગર તાલુિામાાં ૦૧ બનાવ બનેલ છે. અન્ય તાલુિાઓમાાં આવા 

બનાવ બનેલ નિી. 

 (૨) સુરેન્રનગર કજલ્લાનાાં વઢવાણ તાલુિામાાં ૦૪, લીંબિી તાલુિામાાં ૦૬, અને ચુિા તાલુિામાાં ૦૮ જયારે, 

સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં હહાંમતનગર તાલુિામાાં ૦૨ અને કવજયનગર તાલુિામાાં ૦૩ આરોપીઓ પિિાયેલ છે. િોઇ આરોપી પિિવાના 

બાિી નિી. 

 (૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

----------- 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

 અતારાાંકક્ત: ૨૫૧૧(૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસકડયા (િાલાવિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

 (૧)  તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં જામનગર અને દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

િેર્લા સામૂહહિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે,  

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧)  જામનગર કજલ્લાના ધ્રોલ તાલુિામાાં ૦૧ બનાવ નોંધાયેલ છે, દેવભૂકભ દ્વારિા કજલ્લામાાં િોઈ બનાવ બનેલ 

નિી. 

 (૨) ૦૪ આરોપીની ધરપિિ િયેલ છે ૦૧ ની ધરપિિ િરવાની બાિી છે.  

 (૩) ૦૧ આરોપી બે વર્ટ િરતા વધુ સમયિી પિિવાનો બાિી છે.  

 (૪) બાિી આરોપીને પિિવા અવાર-નવાર તપાસ િરાવતા મળી આવેલ ન હોઈ, નાસતા ફરતા જાહેર િરી 

સી.આર.પી.સી. િલમ-૭૦ મુજબના વોરાં ર્ની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

----------- 
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જુનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

 અતારાાંકક્ત: ૨૫૩૦ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે :- 

 (૧) તા.3૧-0૭-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં જુનાગઢ અને પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા 

સામૂહહિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે,  

 (3) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને 

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧) જુનાગઢ કજલ્લાના માાંગરોળ તાલુિામાાં ૦૪ બનાવ નોંધાયેલ છે પોરબાંદર કજલ્લામાાં એિ પણ બનાવ નોંધાયેલ 

નિી. 

 (૨) ઉિત બનાવમાાં ૩૭ આરોપી પિિી લેવામાાં આવ્યા છે િોઈ આરોપી પિિવાનો બાિી નિી. 

 (3) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

----------- 

ગાાંધીનગર અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

 અતારાાંકિતેઃ ૨૫૩૨(૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

 (૧) તા.૩૧-0૭-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં ગાાંધીનગર અને ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

િેર્લા સામૂહહિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે.  

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧) પત્રિ ૧ મુજબ  

 (૨) પત્રિ ૨ મુજબ  

 (૩)  

  

 (૪) આવા આરોપીઓ અવાર-નવાર તપાસ િરાવતા મળી આવેલ નિી અને બહારગામના હોઇ નાસતા ફરતા 

જાહેર િરી સી.આર.પી.સી. િલમ ૭0 મુજબના વોરાં ર્ની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

  

છ માસથી િધ ુ એિ િર્ષ િરતા િધારે બે િર્ષ િરતા િધારે 

૦ ૦ ૩ 



41 
 

પત્રિ ૧ 

તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૩ િી તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ 

અ.નાં વજલ્લો તાલુિા બનાિ 

૧ ગાાંધીનગર ગાાંધીનગર ૧ 

દહેગામ ૦ 

માણસા ૦ 

િલોલ ૧ 

૨ ગીર સોમનાિ વેરાવળ ૧ 

તલાલા ૧ 

સુત્રાપાિા ૦ 

િોિીનાર ૨ 

ઉના ૧ 

ગીર-ગઢિા ૦ 

 

પત્રિ ૨ 

તા. ૦૧-૦૮-૨૦૧૩ િી તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૮ 

અ.નાં વજલ્લો તાલુિા પિડાયેલ બાિી 

૧ ગાાંધીનગર ગાાંધીનગર ૨ ૦ 

દહેગામ ૦ ૦ 

માણસા ૦ ૦ 

િલોલ ૩ ૦ 

૨ ગીર સોમનાિ વેરાવળ ૫ ૦ 

તલાલા ૬ ૦ 

સુત્રાપાિા ૦ ૦ 

િોિીનાર ૫ ૦ 

ઉના ૧ ૩ 

ગીર-ગઢિા ૦ ૦ 

 

----------- 

ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

 અતારાાંકિતેઃ ૨૫૩૯ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મોહનલાલ િાળા (િોિીનાર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

 (૧) તા.૩૧-0૭-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં ગીર સોમનાિ અને જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા 

સામૂહહિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે.  

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧) પત્રિ-૧ 

 (૨) પત્રિ-૨ 
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 (૩) ૩ આરોપીઓ બે વર્ટ િરતા વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

 (૪) આરોપીઓને પિિવા અવાર-નવાર તપાસ દરમ્યાન મળી આવતા ના હોઈ,  નાસતા ફરતા જાહેર િરી ૭0 

મુજબના વોરાં ર્ની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

પત્રિ ૧ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લો 

તાલુિા બનાિ 
વેરાવળ ૦૧ 
તલાલા ૦૧ 
સુત્રાપાિા ૦૦ 
િોિીનાર ૦૨ 
ઉના ૦૧ 
ગીર ગઢિા ૦૦ 

 

જુનાગઢ વજલ્લો 

તાલુિા બનાિ 
જુનાગઢ  ૦૦ 

કવસાવદર  ૦૦ 

મેંદરિા ૦૦ 

ભેંસાણ ૦૦ 

િેશોદ ૦૦ 

વાંિલી ૦૦ 

માણાવદર ૦૦ 

માાંગરોળ ૦૪ 

મારીયા ૦૦ 

 
પત્રિ ૨ 

ગીર સોમનાથ વજલ્લો 
તાલુિા પિડાયેલ આરોપી પિડિાના બાિી આરોપી 

વેરાવળ ૦૫ ૦૦ 

તલાલા ૦૬ ૦૦ 

સુત્રાપાિા ૦૦ ૦૦ 

િોિીનાર ૦૫ ૦૦ 

ઉના ૦૧ ૦૩ 

ગીર ગઢિા ૦૦ ૦૦ 

 

જુનાગઢ વજલ્લો 
તાલુિા પિડાયેલ આરોપી પિડિાના બાિી આરોપી 

જુનાગઢ  ૦૦ ૦૦ 

કવસાવદર  ૦૦ ૦૦ 

મેંદરિા ૦૦ ૦૦ 

ભેંસાણ ૦૦ ૦૦ 

િેશોદ ૦૦ ૦૦ 

વાંિલી ૦૦ ૦૦ 

માણાવદર ૦૦ ૦૦ 

માાંગરોળ ૩૭ ૦૦ 

મારીયા ૦૦ ૦૦ 

 

----------- 
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બોટાદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

 અતારાાંકિતેઃ ૨૫૫૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારુ (ગઢિા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

 (૧) તા.૩૧-0૭-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં બોર્ાદ અને ભરચ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા સામૂહહિ 

બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે.  

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

 (૧) ભરચ કજલ્લાના અાંિલેશ્વર તાલુિામાાં ૦૧ અને ઝઘિીયા તાલુિામાાં ૦૧ બનાવ નોંધાયેલ છે. બોર્ાદ કજલ્લામાાં 

આવો િોઈ  બનાવ નોંધાયેલ નિી. 

 (૨) 

   અને

 (૩) 

 (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

----------- 

આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારનાાં બનાિ 

 અતારાાંકિતેઃ ૨૫૫૭ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજતેરવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

 (૧) તા.૩૧-0૭-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ટમાાં આણાંદ અને ખેિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેર્લા સામૂહહિ 

બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે,  

 (૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેર્લા આરોપીઓ પિિાયા અને િેર્લા પિિવાના બાિી છે.  

 (૩) પિિવાના બાિી આરોપીઓ પૈિી છ માસિી વધુ, એિ વર્ટ અને બે વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી પિિવાના બાિી 

હોય તેવા િેર્લા આરોપીઓ છે, અને  

 (૪) આવા આરોપીઓને પિિવા શી િાયટવાહી િરવામાાં આવી?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૩-૧૦-૧૮)  

    (૧)

 

  

 

  

  

  

તાલુિા પિડાયેલ આરોપી પિડિા બાિી આરોપી 

અાંિલેશ્વર ૦૫ િોઈ આરોપી પિિવાના 
બાિી નિી ઝઘિીયા ૦૮ 

તાલુિા બનાિ 

આણાંદ ૦૧ 

પેર્લાદ ૦૧ 

બોરસદ ૦૧ 

નિીયાદ ૦૨ 

અન્ય તાલુિામાાં આવા બનાવ નોંધાયેલ નિી. 
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  (૨) 

 

  

  

   (૩)

 

(૪) પિિવાના બાિી આરોપીઓ અવાર-નવાર તપાસ િરાવતા મળી આવેલ નિી અને બહાર ગામના હોય 

નાસતા ફરતા જાહેર િરી સી.આર.પી.સી. િલમ-૭0 મુજબના વોરાં ર્ની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે.  

----------- 

મુખ્ય ખવનજોની લીઝ / બ્લોિની હરાજી બાબત. 

અતારાાંકિત: ૨૫૬ (૧૦-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી સુનીલભાઈ ગામીત(કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા.૩૧-0૩-૨0૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ટમાાં વર્ટવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િયા િયા મુખ્ય ખનીજોની 

િેર્લી લીઝ/બ્લોિ હરાજીિી આપવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) ઉક્ત હરાજીમાાંિી કજલ્લાવાર, વર્ટવાર િેર્લી આવિ પ્રાપ્ત િયેલ છે ?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૮-૯-૨૦૧૮)   

   (૧)

 

   (૨)

 

 

----------- 

રાજયમાાં ખનીજ ચોરી પેટે દાંડનીય રિમની બાિી િસૂલાત 

અતારાાંકિત: ૧૯૮૯ (૧-૮-૨0૧૮) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપિવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે :- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર ખનીજ ચોરી પેરે્ દાંિની િેર્લી રિમ વસુલ િરવાની 

બાિી છે,  

(૨) ઉક્ત બાિી રિમ પૈિી પાાંચ વર્ટ િરતાાં વધુ સમયિી જીલ્લાવાર િેર્લી રિમ િયા ઇસમો પાસેિી વસુલવાની 

બાિી છે, અને  

(૩) ઉક્ત દાંિની રિમ વસુલવા સરિારે શા પગલાાં લીધાાં?  

માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૨૫-૯-૧૮) 

 (૧)  

 અને    પત્રિ મુજબ  

 (૨) 

તાલુિા પિડાયેલ   બાિી  

આણાંદ ૦૬ ૦૦ 

પેર્લાદ ૦૨ ૦૦ 

બોરસદ ૦૪ ૦૦ 

નિીયાદ ૦૮ ૦૨ 

બે િર્ષ િરતા િધુ સમયથી પિડિાના બાિી આરોપી 

૦૨ 

વજલ્લો મુખ્ય ખવનજ લીઝ / બ્લોિની સાંખ્યા 

િચ્છ લાઈમથર્ોન ૩ બ્લોિ 

વજલ્લો િર્ષ 
થયેલ આિિ   
(રૂા. લાખમાાં) 

િચ્છ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭૮૪ 
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 (૩) દાંિની રિમ ભરવા નોર્ીસ આપવાની, હુિમ િરવાની, પોલીસ ફહરયાદ દાખલ િરવાની તેમજ જમીન મહેસૂલ 

રાહે વસલુાત િરવા અાંગેની િાયટવાહી િરવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ 

વજલ્લા  
૩૦-૦૬-૧૮ ની વસ્થવતએ બાિી 

િસુલાતની રિમ (` લાખમાાં) 
પાાંચ િર્ષ િરતા િધુ બાિી 

િસુલાતની રિમ (` લાખમાાં) 

અમદાવાદ ૧૮૫૦.૪૧ ૦ 

ગાાંધીનગર ૭૫૭.૪૬ ૦ 

િચ્છ ૧૯૩૩૨૦.૦૧ ૧૨૮૩.૭૫ 

બનાસિાાંઠા ૧૧૮૫.૯૭ ૦ 

સાબરિાાંઠા ૭૮૨.૪૬ ૧૮૨.૧ 

અરવલ્લી ૫૨.૮૧ ૦ 

મહેસાણા ૧૪૪૭.૭૮ ૦ 

પાર્ણ ૧૦૯.૨૧ ૦ 

છોર્ાઉદેપુર ૭૫૫૦.૫૮ ૭૪૭.૩૯ 

વિોદરા ૬૭૨.૬૩ ૪૯.૦૭ 

સુરત ૨૭૬૧.૯૨ ૦ 

તાપી ૮૩૩.૭૫ ૦ 

દાહોદ ૩૮૦.૭૩ ૦ 

પાંચમહાલ ૧૪૭૯.૦૬ ૦ 

ખેિા ૯૨૬.૨૧ ૦ 

આણાંદ ૩૮૪.૫૫ ૬૯.૩૧ 

મહહસાગર ૫૦૩.૫૮ ૦ 

વલસાિ ૧૦૪૯.૭૧ ૦ 

નમટદા ૭૦૭.૧૩ ૦ 

ભરચ ૧૦૬૩૯.૧૨ ૨૦૧૮.૯૩ 

સુરેન્રનગર ૪૧૨.૩૩ ૦ 

જામનગર ૨૯૬.૩૮ ૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૧૫૩૪૦.૭૮ ૦ 

પોરબાંદર ૪૭૫૦૯.૭૫ ૪૫૮૪૨.૩૫ 

જુનાગઢ ૧૪૯૬.૫૮ ૦ 

રાજિોર્ ૧૫૮.૭૪ ૦ 

ભાવનગર ૧૧૧૫.૬૯ ૦ 

બોર્ાદ ૧૭૯.૨૬ ૦ 

અમરેલી ૧૦૯૧.૯૮ ૦ 

મોરબી ૩૮૩.૩૧ ૦ 

ગીરસોમનાિ ૭૮૧૨.૨૬ ૨૮.૫૦ 

નવસારી ૪૨૩.૨૭ ૦ 

 

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

ક્રમ. વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ ગૃહ કવભાગ ૫૦૯,૧૦૦૫,૧૧૩૨,૧૩૦૫,૧૫૧૫,૧૫૨૭,૧૬૦૭, 

૧૬૬૯,૧૬૭૩,૧૬૭૪,૧૬૮૯,૧૭૧૯,૧૭૫૨,૧૭૬૪,
૧૭૯૪,૧૮૩૦,૧૮૩૫,૧૮૪૪,૧૮૪૭,૧૮૬૧,૧૮૬૮,
૨૦૭૪,૨૦૮૩,૨૧૯૦,૨૨૧૦,૨૨૧૨,૨૨૧૬,૨૨૧૭,
૨૨૨૨,૨૨૨૪,૨૨૩૦,૨૨૮૬,૨૨૯૪,૨૩૦૫,૨૩૨૦,
૨૩૬૨,૨૪૨૩,૨૪૨૭,૨૪૨૮,૨૪૩૪,૨૪૬૭,૨૪૯૯,
૨૫૧૧,૨૫૩૦,૨૫૩૨,૨૫૩૯,૨૫૫૩,૨૫૫૭ 

૪૮ 

૨ ઉદ્યોગ અને ખાણ 
કવભાગ 

૨૫૬,૧૯૮૯ ૦૨ 

  િુલ ૫૦ 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મુરણાલય, ભાવનગર. 
 




