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ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પાિ વિમો ચુિિિા સવમવત દ્વારા ભલામણો 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૬૧ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ(પાલનપુર): માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૩૧મી જુલાઈ-૨૦૧૭માાં આવેલ ભારે વરસાદ અને પૂરને િારણે ૭૦% પાિનુ કજલ્લા 
િલેક્ટરના અધ્યક્ષપદે ડીસ્ટટર ીક્ટ લેવલ મોનીટરીંગ િમીટીની બેઠિો ૩૧મી ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ ક્યારે ક્યારે બોલાવવામાાં 
આવી, 

(૨) આ િમીટીમાાં કવમા િાંપનીઓને ચુિવવા આ સકમકત દ્વારા શી ભલામણો િરવામાાં આવી, અને  

(૩) જો આવી િોઈ કમટીંગો ન ભરવામાાં આવી હોય અને ભલામણ ન િરવામાાં આવી હોય તો તે માટેના શા િારણો છે? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૩-૧૯) 

(૧) નીચે મુજબની િુલ-૦૪ બેઠિો બોલાવવામાાં આવી. 

  ૧. ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ 

  ૨. ૩૦-૦૫-૨૦૧૮ 

  ૩. ૧૦-૦૭-૨૦૧૮ 

  ૪. ૨૧-૦૮-૨૦૧૮ 

(૨) સદર િમીટી દ્વારા તા. ૩૦-૦૧-૨૦૧૮ની બેઠિમાાં ખરીફ-૧૭ની અમલીિરણ કનયત વીમાાં િાંપનીના 
પ્રકતકનકિને ક્લેઈમ સેટલમેન્ટની િામગીરી અાંગે રીવયુાં િરતા, સદરહુાં  િામગીરી સાંદભે સાંતોષિારિ જવાબ ન મળતા, અધ્યક્ષશ્રીએ 
સદર બાબતને ગાંભીર ગણી સદરહુાં  િાંપનીના પ્રકતકનકિને કજલ્લા તાંત્ર દ્વારા િરવામાાં આવેલ સવેના આિારે યોજનાના માપદાંડ મુજબ 
કવમીત ખેડૂતોના વીમાના દાવાઓની આિારણી િરી દદન-૧૦ માાં દાવાની ચુિવણીની િામગીરી પૂણણ િરવા જણાવવામાાં આવયુાં. 

 તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૮ની બેઠિમાાં વીમાાં િાંપની મારફતે િરેલ િાયણવાહીનો રીપોટણ  રજુ ન િતા અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા આ 
િાંપનીના પ્રકતકનકિને રૂબરૂમાાં સ્ટપષ્ટતા િરવા જાણાવેલ તેમજ સદર વીમાાં િાંપની કવરુધ્િ િાયણવાહી િરવા માટે િારણદશણિ નોટીસ 
આપવા જણાવયુાં. જ ેઅનુસાંિાને િારણ દશણિ નોટીસ આપેલ. 

 ખરીફ-૨૦૧૭ના તમામ પાિોના પદરણામો વીમા િાંપનીને મળી ગયેલ હોઈ, અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા વીમા િાંપનીને 
દદન-૭માાં ક્લેઈમ સેટલમેંટ અાંગેના રીપોટણ  રજુ િરવા સુચના આપી. 

 રકવ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ની કનયત વીમા િાંપનીના પ્રકતકનકિને પાિ િાપણી અખતરાઓના પદરણામોના આિારે 
આગળની િાયણવાહી સત્વરે  િરવા સુચના આપી.  

 તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૮ની બેઠિમાાં વીમા િાંપની દ્વારા પ્રિમ િારણ દશણિ નોટીસ તા.૩૦-૦૫-૨૦૧૮ તિા બીજી 
રીમાઈન્ડર િારણ દશણિ નોટીસ તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ આપેલ તિા સાંબાંકિત વીમા િાંપની સામે િાયણવાહી િરવાની સુચના 
આપી. 
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 રકવ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ની વીમા િાંપનીના િોઈ િામગીરીની સમીક્ષા િરી, માન. અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા સદર વીમા 

િાંપનીના હાજર પ્રકતકનકિને ઠપિો આપતા તમામ કવગતો સહ મીટીંગ મા હાજર રહેવા સુચના આપી. 

 તા.૨૧-૦૮-૨૦૧૮ની બેઠિમાાં કનયત િાંપનીના િોઈ પ્રકતકનકિ હાજર ન રહેતા, સદર બાબતે િાંપનીને નોટીસ 
આપવા ઠરાવયુાં. 

 અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા રકવ-ઉનાળુ ૨૦૧૭-૧૮ ની વીમા ક્લેઈમ સાંબાંકિત સમીક્ષા િરી તિા સદર વીમા િાંપનીને 
સત્વરે િામગીરી પૂણણ િરી કવગતો રજુ િરવા સુચના આપી. 

 ખરીફ-૨૦૧૮ની સમીક્ષા િરતા વીમા િાંપનીને યોજનાના પ્રચાર પ્રસાર માટે િરેલ િાયણવાહી અને ખચણની કવગતો 
તમામ તાલુિા િક્ષાએ િચેરીઓની કવગતો બેનરો દ્વારા પ્રદકશત િરવા તિા કજલ્લામાાં તાલુિા િક્ષાની િચેરીઓના સરનામાાં, જવાબદાર 
વયકિતના નામ અને મોબાઈલ નાંબરની સાિેની અધ્યતન કવગતો રજુ િરવા સુચના આપી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

િેન્સરના િારણેસર વશક્ષિોની બદલીની પડતર અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૬૮૯ (૧૮-૦૬-૧૮) શ્રી ઈન્રજીવતવસાંહ પરમાર (મહુિા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ૨૨-૦૫-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા બે વષણમાાં રાજ્યમાાં પ્રાિકમિ શાળાઓમાાં ફરજ બજાવતા િેટલા કશક્ષિો દ્વારા 
િેન્સર હોવાના િારણે વતન અિવા હોકસ્ટપટલની નજીિના સ્ટિળે બદલીની અરજીઓ િરવામાાં આવી. 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ કજલ્લાવાર આવી િેટલી અરજીઓ મળી અને િુલ િેટલી અરજીઓ કવભાગમાાં પડતર છે, અને  

(૩) આવી સહાનુભૂકતના િેસોમાાં પૂતણતા, સરિારી મેડીિલ રીપોટણ  હોવા છતાાં કવભાગ િક્ષાએ કવલાંબ િવાના િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી :  

(૧) ૫૮ 

(૨) પત્રિ મુજબ 

(૩) દરખાસ્ટત અાંગે કનણણય લેવા માટે જરૂરી દસ્ટતાવેજ / આિારો સાંબાંકિતો તરફિી રજુ નહીં િવાનુાં િારણ. 

પત્રિ 

ક્રમ જીલ્લો 
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ની વથથવતએ 
છેલ્લા બે િિષમાાં િેન્સરના િારણોસર 

મળે અરજીઓ 

તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ની વથથવતએ 
વિભાગમાાં પડતર અરજીઓ 

૧ વડોદરા ૪ ૦ 

૨ તાપી ૨ ૦ 

૩ ડાાંગ ૨ ૦ 

૪ વલસાડ ૨ ૦ 

૫ સુરત ૧ ૦ 

૬ મહેસાણા ૧ ૧ 

૭ અરવલ્લી ૧ ૧ 

૮ બનાસિાાંઠા ૧૩ ૧ 

૯ ગાાંિીનગર ૨ ૧ 

૧૦ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ 

૧૧ જુનાગઢ ૧ ૦ 

૧૨ ભાવનગર ૩ ૨ 

૧૩ અમરેલી ૫ ૧ 

૧૪ રાજિોટ ૩ ૦ 

૧૫ િચ્છ ૫ ૩ 
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ક્રમ જીલ્લો 
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ની વથથવતએ 
છેલ્લા બે િિષમાાં િેન્સરના િારણોસર 

મળે અરજીઓ 

તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ની વથથવતએ 
વિભાગમાાં પડતર અરજીઓ 

૧૬ સુરેન્રનગર ૫ ૦ 

૧૭ જામનગર ૧ ૧ 

૧૮ ખેડા ૧ ૦ 

૧૯ અમદાવાદ ૨ ૧ 

૨૦ આણાંદ ૧ ૧ 

૨૧ દાહોદ ૧ ૧ 

૨૨ પાંચમહાલ ૨ ૦ 

િુલ ૫૮ ૧૪ 

-------- 

રાજ્યમાાં થિાયત શાળા સાંચાલનમાાંથી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાાં ફેરિિા માટેની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૪૭ (૧૮-૧૨-૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર માધ્યકમિ અને ઉચ્ચ માધ્યકમિ 
શાળાઓને સ્ટવાયત શાળા સાંચાલનમાાંિી સરિાર ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાાં ફેરવવા માટે િેટલી સાંસ્ટિાઓએ માાંગણી િરી, અને  

(૨) તે પૈિી િેટલી સાંસ્ટિાઓની માાંગણીઓ સરિારે ગ્રાહ્ય રાખી ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણ ૨૦૧૪-૧૫ માત્ર છોટા ઉદેપુર કજલ્લામાાં ૧(એિ) 
સાંસ્ટિાએ માાંગણી િરેલ છે. જ્યારે અન્ય કજલ્લાઓની માદહતી શૂન્ય છે.  

(૨) શૂન્ય. 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર થિાઈન ફ્લુ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૬૨ (૦૧-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં એિ વષણમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર સ્ટવાઈન ફ્લૂના િેટલા િેસો નોંિાયા, 

(૨) તે પૈિી િેટલા દદીઓને સારવાર આપી રોગ મુક્ત િરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા દદીઓને મૃત્યુ િયા? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૨૭-૨-૧૯) 

(૧) તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં એિ વષણમાાં રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર સ્ટવાઈન ફ્લુના નોંિાયેલ િેસની કવગત 
નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસો  ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસો 

૧ અમદાવાદ ૭૬૯  ૧૮ બોટાદ ૧૫ 

૨ સુરત ૧૮૦  ૧૯ ગીર-સોમનાિ ૧૩ 

૩ વડોદરા ૧૩૮  ૨૦ પાંચમહાલ ૧૩ 

૪ મહેસાણા ૮૭  ૨૧ જામનગર ૨૨ 

૫ ગાાંિીનગર ૮૯  ૨૨ ભરૂચ ૧૨ 

૬ િચ્છ ૬૪  ૨૩ મોરબી ૧૧ 

૭ ભાવનગર ૮૨  ૨૪ નવસારી ૧૦ 

૮ રાજિોટ ૭૬  ૨૫ દાહોદ ૮ 

૯ સાબરિાાંઠા ૪૨  ૨૬ પોરબાંદર ૮ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસો  ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ નોંધાયેલ િેસો 

૧૦ બનાસિાાંઠા ૩૭  ૨૭ સુરેન્રનગર  ૮ 

૧૧ આણાંદ ૩૬  ૨૮ છોટા ઉદેપુર ૩ 

૧૨ અરવલ્લી ૨૬  ૨૯ દેવભુકમ દ્વારિા ૨ 

૧૩ જુનાગઢ ૨૭  ૩૦ વલસાડ ૨ 

૧૪ પાટણ ૨૫  ૩૧ તાપી ૧ 

૧૫ અમરેલી ૧૮  ૩૨ ડાાંગ ૦ 

૧૬ ખેડા ૧૬  ૩૩ નમણદા ૦ 

૧૭ મહીસાગર ૧૬   

(૨) િુલ ૧૮૫૬ દદીઓ પૈિી ૧૮૦૦ દદીઓ સારવાર આપી રોગ મુક્ત િરવામાાં આવયા. 

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ ૫૬ દદીઓ મૃત્યુ િયા. 

-------- 

વજલ્લાિાર ફામાષવસથટનુાં માંજૂર થયલે મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૪૫૯૦ (૨૯-૧૨-૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર જુનીયર ફામાણસીસ્ટટનુાં માંજૂર િેયલ મહેિમ િેટલુાં છે. 

(૨) માંજુર િયેલ જગ્યાઓ પૈિી િેટલા ફામાણસીસ્ટટનુાં જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુિીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

 નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૨૭-૦૨-૧૯) 

(૧) તા ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર જુનીયર ફામાણસીસ્ટટના માંજૂર િયેલ મહેિમની કવગત આ 
સાિે સામેલ પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૨) ઉપર દશાણવેલ પત્રિ-અ મુજબ. 

(૩) પ્રવતણમાન નીકત, િાયાણભારણ અને જરૂદરયાતોને ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્િ િયેિી જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવશે.  

પત્રિ-અ 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર જુવનયર ફામાષસીથટનુાં માંજુર થયેલ મહેિમની વિગત દશાષિતુાં પત્રિ 

અ.નુ. 
ક્રમ 

વજલ્લો માંજુર જગ્યા ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

૧ અમદાવાદ ૨૩૯ ૧૨૬ ૧૧૩ 

૨ અમરેલી ૨૪ ૧૯ ૫ 

૩ આણાંદ ૨૩ ૧૯ ૪ 

૪ અરવલ્લી ૧૫ ૧૩ ૨ 

૫ બનાસિાાંઠા ૪૨ ૨૭ ૧૫ 

૬ ભરૂચ ૨૨ ૧૬ ૬ 

૭ ભાવનગર ૫૨ ૪૦ ૧૨ 

૮ બોટાદ ૮ ૬ ૨ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૧૫ ૯ ૬ 

૧૦ દાહોદ ૨૮ ૨૦ ૮ 

૧૧ ડાાંગ ૬ ૬ ૦ 

૧૨ દેવભુકમ દ્વારિા ૮ ૨ ૬ 

૧૩ ગાાંિીનગર ૪૪ ૨૪ ૨૦ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૧૧ ૧૦ ૧ 
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર જુવનયર ફામાષસીથટનુાં માંજુર થયેલ મહેિમની વિગત દશાષિતુાં પત્રિ 

અ.નુ. 
ક્રમ 

વજલ્લો માંજુર જગ્યા ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

૧૫ જામનગર ૪૧ ૩૧ ૧૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૨૯ ૧૯ ૧૦ 

૧૭ િચ્છ ૩૯ ૨૦ ૧૯ 

૧૮ ખેડા ૨૬ ૨૩ ૩ 

૧૯ મહેસાણા ૩૮ ૩૩ ૫ 

૨૦ મહીસાગર ૧૩ ૮ ૫ 

૨૧ મોરબી ૨૨ ૧૦ ૧૨ 

૨૨ નમણદા ૧૦ ૯ ૧ 

૨૩ નવસારી ૨૬ ૨૨ ૪ 

૨૪ પાંચમહાલ ૨૫ ૧૯ ૬ 

૨૫ પાટણ ૩૬ ૨૭ ૯ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૭ ૬ ૧૧ 

૨૭ રાજિોટ ૭૨ ૬૦ ૧૨ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૨૪ ૧૮ ૬ 

૨૯ સુરત ૭૧ ૫૨ ૧૯ 

૩૦ સુરેનરનગર ૩૯ ૨૨ ૧૭ 

૩૧ તાપી ૧૪ ૧૨ ૨ 

૩૨ વડોદરા ૮૫ ૫૬ ૨૯ 

૩૩ વલસાડ ૩૦ ૨૧ ૯ 

િુલ ૧૧૯૪ ૮૦૫ ૩૮૯ 

-------- 

‘‘બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં થેલેસેમીયાગ્રથત બાળિોને સકટષ કફિેટો આપિા બાબત’’ 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૩૧ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) દદવયાાંગજન અકિકનયમ-૨૦૧૬ અન્વયે િેલેસેમીયાગ્રસ્ટત બાળિોને સારવાર-મુસાફરી અને અનામતના લાભ 

મળે તે માટે આરોગ્ય ખાતાએ સટીફીિેટ આપવાના િાય છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૩૧-નવેમ્બર-૨૦૧૮ ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા બે વષણમાાં િેટલા િેલેસેમીયાગ્રસ્ટત 

બાળિોને સદટણ દફિેટો આપવામાાં આવયા છે, અને  

(૩) બાિી રહેલા સદટણ દફિેટો ક્યાાં સુિીમાાં આપવામાાં આવનાર છે? 

 નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૨૭-૦૨-૧૯) 

(૧) હા. જી. 

(૨) બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ૩૧-નવેમ્બર-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા બે વષણમાાં એિ િેલેસેમીયાગ્રસ્ટત બાળિને 

સદટણ દફિેટ આપવામાાં આવેલ છે. 

(૩) અરજદાર દ્વારા સ્ટવાવલાંબન પોટણલ ઉપર યુ.ડી.આઈ.ડી અાંતગણત ઓનલાઈન રજીસ્ટટરેશન બાદ તજજ્ઞ તબીબે દ્વારા 

જરૂરી તપાસ િરી ઓનલાઈન સટીફીિેટ આપવામાાં આવે છે અને જીલ્લાના િેલેસેમીયાગ્રસ્ટત દદવયાાંગજન જીલ્લા જનરલ હોકસ્ટપટલ  

ખાતેિી દરરોજ અને સામુદહિ આરોગ્ય િેન્ર ખાતે દર ૧૫ દદવસે પ્રમાણપત્રના િેમ્પની વયવસ્ટિા િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
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રાજ્યમાાં આકદજાવત વિથતારોના વિિાસ માટે રિમની જોગિાઈ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૭૬ (૨૮-૦૧-૧૯) ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) આરોગ્ય કવભાગની TASP હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં આરોગ્ય 

કવભાગની જોગવાઈ િરવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વષણવાર િેટલી રિમ ક્યા િામો માટે તાલુિાવાર વાપરવામાાં આવી, 

(૩) જો રિમ પુરી વપરાઈ ન હોય તો તેના િારણો શા માટે છે? 

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૩૦-૦૩-૧૯) 

(૧) આરોગ્ય કવભાગની TASP હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં આરોગ્ય 

કવભાગની જોગવાઈ નીચે મુજબ છે.   

ક્રમ િિષ જોગિાઈ (રૂ. લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૮૩૨૪૮.૫૨ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૮૭૨૪૪.૬૩ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૩૩૫૫.૦૯ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૮૨૪૧૦.૯૯ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ ૮૭૯૧૧.૫૯ 

(૨) તાલુિા િક્ષાએ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવતી નિી. આિી, પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં  રેતી તેમજ ગૌણ ખનીજના પરિાના 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૦૬ (૦૪-૦૧-૧૯) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં મોરબી જીલ્લામાાં રેતી તેમજ ગૌણ ખકનજ માટેના િુલ િેટલા 

પરવાના આપ્યા. 

(૨) આ લીઝિારિો તેઓને ફાળવવામાાં આવેલ લીઝ ઉપરાાંતની જગ્યામાાં ખોદિામ િરતાાં હોવાના િેટલા કિસ્ટસાઓ 

સરિારને ધ્યાને આવયા, 

(૩) આવા િસૂરદાર સામે સરિારે શી િાયણવાહી િરી, અને  

(૪) ઉક્ત કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં આવા લીઝિારિો પાસેિી રોયલ્ટીની જીલ્લાવાર િેટલી આવિ િઈ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) શૂન્ય 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 
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િચ્છ વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી  હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૩૩(૦૭/૦૧/૧૯) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

 (૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં િચ્છ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઈ-રોયલ્ટી 
પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ િેટલી ટર ીપો 
પિડવામાાં આવી છે, 

 (૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

 (૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો ? 

 મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

 (૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના  િાયણક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૪૫ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના   
ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને  ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે. 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ  વસુલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ મોટર એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ે ખાણ-ખકનજ પ્રભાગના 

િાયણક્ષેત્રમાાં આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૭૦ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ(માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં ગાાંિીનગર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના    

ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૭૬ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ(કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં અમદાવાદ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના    
ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૯૮ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા(ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં સુરેન્રનગર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના    

ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 

િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 

પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 

આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 
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મોરબી વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૦૩ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી વિજશે મેરજા(મોરબી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં મોરબી જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના         
ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૨૯ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી વિમલભાઈ ચડુાસમા(સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં પોરબાંદર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના         
ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 

આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૪૪ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ(ગઢડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં ભાવનગર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના         

ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ઈ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૬૩ (૦૭-૦૧-૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર(ઠાસરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં ભાવનગર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના         

ઈ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 

િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 

પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 

આવતા ન હોઈ િોઈ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં ઇ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૬૯ (૭-૧-૧૯) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં મહીસાગર જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના ઇ-

રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ િેટલી 

ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે. 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 

પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 

આવતા ન હોઇ િોઇ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.   

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 
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દાહોદ વજલ્લામાાં ઇ-રોયલ્ટી હેઠળ ઓિરલોડ ખવનજ સાંબાંવધત કિથસા 

અતારાાંકિતઃ ૪૯૭૧ (૭-૧-૧૯) શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં દાહોદ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર ખનીજ વહન િરવાના 
ઇ-રોયલ્ટી પાવતી આિારે િેટલા મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરવાની અને ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરવાની િુલ 
િેટલી ટર ીપો પિડવામાાં આવી છે. 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ મોટર ટરિ વાહનમાાં ઓવરલોડ ખનીજ માલ ભરનાર તિા ઓવરલોડ ખનીજ વહન િરનાર સામે શા 
પગલાાં ભરવામાાં આવયા, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ િેટલા ઓવરલોડ ગુન્હામાાં દાંડ વસુલ િરવામાાં આવયો?  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખકનજ): (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) વાહનોમાાં ઓવરલોડ અાંગેના ગુન્હા મોટર કવહિલ એક્ટ હેઠળ નોંિાય છે, જ ેખાણ-ખકનજ પ્રભાગના િાયણક્ષેત્રમાાં 
આવતા ન હોઇ િોઇ િાયણવાહી િરવામાાં આવેલ નિી.   

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં પ્રાઈમ મુિસષ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૫૮ (૨૮-૧-૧૯) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં પ્રાઈમ મુવસણ (ઈલેક્ટર ીસીટી જનરેશન 

કસવાયનાાં) સેક્ટરમાાં િેટલુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં પ્રાઈમ મુવસણ (ઈલેક્ટર ીસીટી જનરેશન 

કસવાયનાાં) સેક્ટરમાાં પ્રોત્સાહન મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબનુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં. 

અનુક્રમ િિષ રોિાણ 
(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૧૩૧૯૩.૮૭ 

૨ ૨૦૧૫ ૧૯૦૮૨.૨૨ 

૩ ૨૦૧૬ ૧૫૦૪૭.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭ ૧૧૫૨૬.૩ 

૫ ૨૦૧૮ ૮૭૯૬.૬૩ 

-------- 

રાજ્યમાાં ઈલેક્ટર ીિ ઈક્િીપમેન્ટ સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૬૧ (૨૮-૧-૧૯) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (િાનેરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં ઈલેક્ટર ીિ ઈક્વીપમેન્ટ સેક્ટરમાાં િેટલુાં 
મૂડીરોિાણ આવયુાં? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં ઈલેક્ટર ીિ ઈક્વીપમેન્ટ સેક્ટરમાાં પ્રોત્સાહન 
મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબનુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં. 
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અનુક્રમ િિષ રોિાણ 
(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૭૭૨૯.૪૧ 

૨ ૨૦૧૫ ૧૭૨૭૫.૨૩ 

૩ ૨૦૧૬ ૧૧૮૯૬.૭૯ 

૪ ૨૦૧૭ ૭૫૯૭.૪૪ 

૫ ૨૦૧૮ ૫૦૮૮.૯૧ 

-------- 

રાજ્યમાાં એગ્રીિલ્ચર મશીનરી સેક્ટરમાાં મૂડીરોિાણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૯૭ (૨૮-૧-૧૯) શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દદરયાપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં એગ્રીિલ્ચર મશીનરી સેક્ટરમાાં િેટલુાં 
મૂડીરોિાણ આવયુાં? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ઉદ્યોગ): (૧૨-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં એગ્રીિલ્ચર મશીનરી સેક્ટરમાાં પ્રોત્સાહન 
મેળવનાર એિમો મારફતે નીચે મુજબનુાં મૂડીરોિાણ આવયુાં જમેાાં એગ્રીિલ્ચર મશીનરી સેક્ટરનો સમાવેશ િાય છે.  

અનુક્રમ િિષ રોિાણ 
(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪ ૩૪૯૮૮.૧ 

૨ ૨૦૧૫ ૫૨૧૩૪.૩૭ 

૩ ૨૦૧૬ ૩૮૨૧૧.૮૨ 

૪ ૨૦૧૭ ૩૧૨૫૭.૦૧ 

૫ ૨૦૧૮ ૮૯૮૯.૫૪ 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં મોટા, મધ્ય અને નાના તળાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૯૨ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢા પરમાર (આણાંદ): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ આણાંદ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર મોટા, મધ્યમ અને નાના િુલ િેટલા તળાવો છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા તળાવો નમણદાના પાણીિી ભરવાનુાં આયોજન છે, 

(૩) આ તળાવો નમણદાના પાણીિી ભરવા શી િાયણવાહી િરવામાાં આવી, અને 

(૪) તેના િિી િુલ િેટલી જમીનને કસાંચાઇના પાણીની સગવડ ઉપલબ્િ િશે? 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૩-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) મોટા, મધ્યમ અને નાના તળાવો વયાખ્યાકયત નિી. આણાંદ કજલ્લામાાં તારાપુર તાલુિામાાં-૦૨ અને ખાંભાત 

તાલુિામાાં -૦૧ તળાવો છે. 

(૨) શૂન્ય  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી 

-------- 
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મોરબી-િચ્છ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ગૌિાંશ સકહતના પશુઓને બચાિિા સબસીડી  

અતારાાંકિતઃ ૫૦૪૭ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૨૫-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ રાજ્યમાાં અછતગ્રસ્ટત/અિણઅછત ગ્રસ્ટત કવસ્ટતારોમાાં ગૌવાંશ સદહત પશુઓન ે
બચાવવા સાંસ્ટિાઓને ઘાસચારા સબસીડી આપવામાાં આવે છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો મોરબી-િચ્છ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િેટલા િેટલ િેમ્પોમાાં આવા પશુઓને દાખલ િરવાની છુટ 
આપવામાાં આવી છે, અને 

(૩) આવા પશુઓ માટે િેટલી સબસીડી આપવામાાં આવે છે? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૨૫-૩-૧૯) 

(૧) તા.૨૫-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ રાજ્યના દુષ્િાળગ્રસ્ટત જાહેર િરેલ કવસ્ટતારના પશુઓને બચાવવા નોંિાયેલ 
ઢોરવાડા/નોંિાયેલ ગૌશાળા/નોંિાયેલ પાાંજરાપોળને પશુ સહાય આપવામાાં આવે છે તે હિીિત સાચી છે.  

(૨) તા.૨૫-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં િુલ -૪ સ્ટિળોએ િેટલ િેમ્પ શરૂ િરવાની માાંગણી હતી. જનેે 
માંજુરી આપવામાાં આવે છે. મોરબી અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િેટલ િેમ્પ ખોલવાની માાંગણીઓ રજૂ િયેલ ન હોઇ, િેટલ િેમ્પ ખુલેલ ન 
હોઈ, આ કજલ્લાઓના િેટલ િેમ્પોમાાં આવા પશુઓને દાખલ િરવાની છૂટ આપવાનો પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી.  

(૩) તા.૨૫-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ દુષ્િાળગ્રસ્ટત કવસ્ટતારોમાાં નોંિાયેલા ગૌશાળા/પાાંજરાપોળ/ઢોરવાડાના 
પશુઓ માટે પ્રકતદદન પશુ રૂા.૨૫/-ની પશુ સહાય ચૂિવવામાાં આવતી હતી. જનેે તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ના સરિારના મહેસૂલ 
કવભાગના ઠરાવ ક્રમાાંિઃ અછત/૧૦૨૦૧૮/૬૪૯/સ.૧ િી તા. ૦૧-૦૨-૨૦૧૯િી વિારીને પ્રકતપશુ, પ્રકતદદન રૂા. ૩૫/- 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

મોરબી-િચ્છ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં િેટલ િેમ્પ શરૂ િરિાની દરખાથતો 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૫૧ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય મહેસૂલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ મોરબી-િચ્છ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િઇ સાંસ્ટિાઓના િેટલ િેમ્પ શરૂ િરવાની 
દરખાસ્ટત પડતર છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ સાંસ્ટિાવાર આ દરખાસ્ટતો ક્યારે શરૂ િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ દરખાસ્ટતો પડતર રહેવાના િારણો શા છે? 

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૮-૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ મોરબી, િચ્છ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િેટલ િેમ્પ શરૂ િરવાની એિપણ 
દરખાસ્ટત પડતર નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. 

-------- 

ધોલેરા સર ઓથોરીટી દ્વારા જમીનોના િેચાણમાાં થટેમ્પ ડુ્યટીની િસુલાત  

અતારાાંકિતઃ ૫૫૦૪ (૧૨-૦૨-૧૯) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (િાંિુિા): માનનીય મહેસુલ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ િોલેરા સર ઓિોરીટી દ્વારા િયેલ જમીનોના વેચાણ પેટે િેટલી સ્ટટેમ્પ ડ્યુટી 
વસુલવામાાં આવે છે, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ સરિારને છેલ્લાાં પાાંચ વષણમાાં િોલેરા સર ઓિોરીટી દ્વારા વેચાણ િયેલ જમીનો અન્વયે સ્ટટેમ્પ 
ડ્યુટીની િેટલી આવિો િઈ, અને 



14 
 

(૩) િોલેરા સર ઓિોરીટી દ્વારા વેચાણ િતી જમીનમાાં સ્ટટેમ્પ ડ્યુટી વસુલવામાાં ન આવતી હોય તો તેના િારણો શા 

છે?  

મહેસૂલ માંત્રીશ્રી : (૭-૩-૧૯) 

(૧), (૨), અને (૩)  મહેસૂલ કવભાગ તા.૨૮-૦૧-૨૦૧૬ના હુિમ ક્રમાાંિઃ- NO-GHM-2015-57-M-STP-
12-2015-3021-H.1 િી િોલેરા સર ઓિોરીટી ધ્વારા િયેલ જમીનોના વેચાણ પર સ્ટટેમ્પ ડ્યુટી માફી આપેલ છે. 

-------- 

િડોદરા જીલ્લામાાં કર-િોપષટ ન થેયલ રથતાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૦૬ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગણ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ વડોદરા જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા રસ્ટતાઓ છેલ્લાાં સાત વષણ િરતાાં વિુ 
સમયિી દરિારપેટ ન િયા હોય ત્યારે પ્લાનના અને નોન પ્લાનના રસ્ટતાઓ છે 

(૨) આ રસ્ટતાઓ વાહન-વયવહાર માટે કબસ્ટમાર હાલતવાળા છે તે હિીિત સાચી છે, અને  

(૩) જો હા, તો આ રસ્ટતાઓનુાં દરિારપેટ િરવાનુાં શુાં આોજન છે 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગણ અને મિાન) : (૨-૪-૧૯) 

(૧) ઉક્ત કસ્ટિકતએ વડોદરા કજલ્લામાાં છેલ્લા ૭ વષણિી વિુ સમયિી રીિાપેટ ન િયેલ તેવા રસ્ટતાની સાંખ્યા  

તાલુિાનુાં નામ રથતાઓની સાંખ્યા 

સાવલી ૬ 

ડેસર ૯ 

વાઘોડીયા ૨૩ 

ડભોઈ ૨૪ 

કશનોર ૧૧ 

પાદરા ૧૪ 

િરજણ ૫ 

વડોદરા ૨૬ 

(૨) અને (૩)  રસ્ટતાઓને મરામત િરી વાહન વયવહાર યોગ્ય રાખેલ હોય પ્રશ્ન ઉપકસ્ટિત િતો નિી. ઉપરોક્ત રસ્ટતાઓ 
પૈિી જરૂરીયાત મુજબના માંજુર િયેલ ૩૦ રસ્ટતાની િામગીરી બનતી ત્વરાિી હાિ િરવાનુાં આયોજન છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર ગુનાકહત પ્રિૃવત્તઓમાાં સાંડોિાયેલા િાહનો 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૭૧ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર આર.ટી.ઓ. ના રેિડણ  મુજબ 
િેટલા વાહનો ગુનાદહત પ્રવૃકિઓ સાંડોવાયેલા માલુમ પડ્યા, 

(૨) ઉક્ત વાહનો મુખ્ય િયા પ્રિારની ગુનાદહત પ્રવૃકિ િરતા પિડાયા, અને  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ ગુનાદહત પ્રવૃકિમાાં સાંડોવાયેલા વાહનો સામે આર.ટી.ઓ. દ્વારા શી િાયણવાહી હાિ િરવામાાં 
આવી? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર આર.ટી.ઓ. ના રેિડણ  મુજબ 
નીચે મુજબનાાં વાહનો ગુનાદહત પ્રવૃકિઓમાાં સાંડોવાયેલા માલુમ પડ્યા.  
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અ.નાં. વજલ્લો ૦૧/૧૦/૧૩ 
થી ૩૦/૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
થી ૩૦/૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
થી ૩૦/૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
થી ૩૦/૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
થી ૩૦/૯/૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૨૩૧૪૪ ૧૮૬૦૪ ૨૨૪૦૨ ૧૯૬૨૯ ૨૧૪૮૭ 

૨ મહેસાણા ૮૦૦૯ ૭૭૨૨ ૯૪૮૯ ૮૫૦૩ ૧૧૪૯૨ 

૩ રાજિોટ ૩૮૫૪૭ ૩૦૪૪૦ ૨૭૭૫૧ ૧૮૭૪૨ ૧૫૮૮૬ 

૪ ભાવનગર ૪૪૪૩ ૫૯૬૪ ૭૭૫૯ ૫૭૨૬ ૪૨૧૩ 

૫ સુરત ૪૩૦૧૩ ૫૩૯૯૫ ૭૦૪૦૩ ૪૩૮૧૩ ૫૬૨૦૧ 

૬ વડોદરા ૯૮૫૧ ૬૮૩૮ ૪૭૧૪ ૫૨૩૯ ૯૪૬૯ 

૭ નડીયાદ ૧૦૦૨૭ ૧૧૦૨૧ ૬૮૪૫ ૨૨૭૫ ૪૩૩૧ 

૮ પાલનપુર ૭૩૯૨૧ ૫૫૮૭૩ ૩૪૬૮૨ ૮૭૭૦ ૧૩૨૧૯ 

૯ દહાંમતનગર ૩૭૨૦ ૩૪૬૮ ૩૯૧૦ ૩૩૧૨ ૪૨૭૨ 

૧૦ જામનગર ૩૭૫૪૭ ૨૮૪૪૭ ૨૨૯૫૧ ૧૪૭૩૩ ૭૨૮૬ 

૧૧ જુનાગઢ ૭૫૩૬ ૭૧૮૦ ૭૯૨૧ ૫૮૪૫ ૬૪૩૫ 

૧૨ ભૂજ ૨૬૨૧૨ ૯૯૪૧૦ ૪૬૮૪૨ ૧૧૯૬૮ ૮૬૨૪ 

૧૩ સુરેન્રનગર ૧૩૪૦ ૧૨૫૦ ૧૩૨૦ ૧૪૧૦ ૧૨૮૦ 

૧૪ અમરેલી ૩૪૨૬ ૪૭૨૮ ૫૧૩૭ ૪૩૪૨ ૫૧૧૨ 

૧૫ વલસાડ ૧૩૩૧૦૫ ૧૩૫૬૭૫ ૧૩૪૪૭૭ ૧૧૦૧૬૯ ૧૩૬૪૦૭ 

૧૬ ભરૂચ ૩૨૪૦ ૪૮૩૩ ૫૭૦૦ ૬૨૦૦ ૬૮૦૦ 

૧૭ ગોિરા ૪૨૧૮ ૫૮૮૪ ૬૦૬૩ ૩૯૮૫ ૨૬૦૩ 

૧૮ ગાાંિીનગર ૫૮૨ ૬૧૭ ૬૮૬ ૭૧૩ ૮૫૬ 

૧૯ બારડોલી ૧૦૩ ૧૩૯ ૧૬૦ ૧૯૫ ૨૨૪ 

૨૦ દાહોદ ૨૯૧૧ ૩૩૧૯ ૪૬૧૯ ૧૮૦૯ ૧૪૯૩ 

૨૧ નવસારી ૧૨૪૩૧ ૧૪૬૫૩ ૩૯૪૨ ૪૭૨૧ ૭૮૭૬ 

૨૨ નમણદા ૭૯ ૭૦૮ ૧૧૨૭ ૬૧૨ ૫૬૮ 

૨૩ આણાંદ ૫૪૧૨ ૬૫૩૭ ૬૪૧૮ ૬૬૨૪ ૬૭૫૮ 

૨૪ પાટણ ૯૬૩૩ ૧૧૫૦૨ ૯૮૭૧ ૬૯૯૫ ૭૪૨૨ 

૨૫ પોરબાંદર ૧૨૭૮ ૧૮૨૫ ૨૬૭૭ ૧૯૮૬ ૩૩૨૮ 

૨૬ તાપી ૬૯૦૦૭ ૫૬૫૯૬ ૫૪૫૬૯ ૪૮૯૪૭ ૭૬૩૮૯ 

૨૭ ડાાંગ ૩૩૫૯૬ ૧૮૯૫૪ ૧૭૯૩૧ ૨૬૮૬૪ ૨૪૧૩૭ 

૨૮ અરવલ્લી ૦ ૧૩૫૩ ૨૯૮૯ ૨૭૨૬ ૩૦૩૦ 

૨૯ ગીરસોમનાિ ૦ ૧૮૦ ૧૮૦૦ ૮૨૯ ૧૩૮૨ 

૩૦ બોટાદ ૦ ૫૨ ૩૬૭ ૯૧ ૩૭૪ 

૩૧ છોટાઉદેપુર ૦ ૧૦ ૪૬૯ ૨૦૨ ૨૭૩ 

૩૨ મદહસાગર ૦ ૨૭ ૧૭૪ ૩૫૩ ૩૦૧ 

૩૩ મોરબી ૦ ૦ ૧૦૭૭ ૧૪૫૫ ૧૬૩૫ 

૩૪ દે. દ્વારિા ૦ ૭૬ ૯૨૫ ૬૬૮ ૨૩૮૨ 

(૨) ઉક્ત વાહનો મુખ્યત્વે ઓવરલોડ, ઓવર ડાયમેન્શન, વાહનમાાં અનકિિૃત રીતે મુસાફરો બેસાડવા, હેલ્મેટ, 
સીટબેલ્ટ, ડર ાઇવીંગ લાયસન્સ, કવમા, પાકસાંગ, પીયુસી તિા અમલી દસ્ટવાવેજો કવના વાહન ચલાવવા, નો- પાકિિંગ, કનયમ 
મુજબની નાંબર પ્લેટ ન હોવી તિા ટર ાફીિ કનયમોના ભાંગ િરવા જવેી ગુનાદહત પ્રવૃકિ િરતા પિડાયેલ છે.  

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ ગુનાદહત પ્રવૃકિમાાં સાંડોવાયેલા વાહનો સામે આર.ટી.ઓ. દ્વારા નીચે પ્રમાણેની િાયણવાહી હાિ 
િરવામાાં આવી. 
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 િિષ આર.ટીઓ દ્વારા િરિામાાં આિેલ િાયષિાહી. 

ડીટેઇન 
(િાહનની સાંખ્યા) 

એફ.આઈ.આર. 
(િાહનની સાંખ્યા) 

લાયસન્સ સથપેન્ડ માાંડિાળ િેસ ની સાંખ્યા અને િસલુ 
િરેલ રિમ 

િેસની સાંખ્યા માાંડિાળ રિમ 
(રૂાં. િરોડમાાં) 

૧૩-૧૪ ૧૦૧૩૭૨ ૫ ૩૯૧૦ ૫૭૩૮૧૯ ૩૧૩.૧૯ 

૧૪-૧૫ ૯૦૮૧૯ ૩ ૫૫૯૯ ૬૨૭૨૦૩ ૨૩૬.૧૩ 

૧૫-૧૬ ૧૦૧૪૨૨ ૭ ૭૧૮૩ ૫૭૦૧૧૦ ૪૭૫.૧૬ 

૧૬-૧૭ ૮૨૦૫૯ ૧૨ ૭૯૫૫ ૪૦૧૫૫૫ ૧૩૫.૩૯ 

૧૭-૧૮ ૯૧૨૭૯ ૨૫ ૯૭૧૨ ૪૮૮૩૧૫ ૧૬૪.૦૪ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં િાહનોમાાં થપીડ ગિનષર લગાિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૧૩ (૦૯-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) બાંદરો અને વાહન વયવહાર કવભાગે તા.૧૮-૧૦-૨૦૧૮ પહેલા રજીસ્ટટડણ  િયેલા ટર ાન્સપોટણ  વાહનોમાાં સ્ટપીડ 

ગવનણર લગાડવા તા.૨૯-૦૬-૨૦૧૬ અને તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૬ ના રોજ જાહેરનામાાં પ્રકસધ્િ િયાણ છે તે હિીિત સાચી છે,   

(૨) જો હા, તો ઉપરોક્ત જોગવાઈ અનુસાર અમરેલી કજલ્લામાાં ૩૦ મી નવેમ્બર-૨૦૧૮ ની કસ્ટિકતએ િેટલા વાહનોમાાં 

સ્ટપીડ ગવનણર લગાડવામાાં આવયા છે, અને 

(૩) બાિી રહેલા વાહનોમાાં સ્ટપીડ ગવનણર ક્યાાં સુિી લગાડવામાાં આવનાર છે? 

િાહન વ્યિહાર માંત્રીશ્રી : (૧-૩-૧૯) 

(૧) આ કવભાગ દ્વારા તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮ પહેલાાં રજીસ્ટટડણ  િયેલા ટર ાન્સપોટણ  વાહનોમાાં સ્ટપીડ ગવનણર લગાડવા 

તા.૨૯-૦૯-૨૦૧૬ અને તા.૨૪-૧૦-૨૦૧૬ના રોજ જાહેરનામાાં પ્રકસધ્િ િરેલ છે. 

(૨) ઉપરોક્ત જોગવાઈ અનુસાર અમરેલી કજલ્લામાાં ૩૦ મી નવેમ્બર-૨૦૧૮ ની કસ્ટિકતએ ૪૫૬૪ વાહનોમાાં સ્ટપીડ 

ગવનણર લગાડવામાાં આવયા છે. 

(૩) સ્ટપીડ ગવનણર લગાડવાની િામગીરીની બાબત વાહન માકલિને સાંબાંકિત છે. 

-------- 

ખાંભાતને બાંદર બનાિિાની જાહેરાત બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૫૧૮૮ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) ખાંભાત બાંદર કવિસાવવા માટે ખાનગી કવિાસદરો પાસેિી ખાનગી મૂડીરોિાણિી ઓફરો માંગવાવમાાં આવેલ હતી 

તે હિીિત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો િોના ધ્વારા ઉક્ત ઓફરો માટે ઈરાદાપત્ર આપવામાાં આવેલ, 

(૩) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે િામગીરી િયા તબકે્ક છે, અને  

(૪) ઉક્ત િામગીરી ક્યાાં સુિીમાાં પુણણ િરવામાાં આવનાર છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) : (૧-૩-૧૯) 

(૧) હા, જી. 

(૨) સરિારશ્રીની માંજુરી મેળવી ગુજરાત મેરીટાઇમ બોડણ  ધ્વારા IL & FS ને તા.૧૯-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ ઈરાદાપત્ર 

આપવામાાં આવેલ. 
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(૩) ખાંભાતના અખાતમાાં ખાનગી મૂડીરોિાણિી બાંદર કવિસાવવા ખાનગી કવિાસિારને ઈરાદાપત્ર પાઠવવામાાં આવેલ 

હતો. પરાંતુ સૂકચત બાંદરનુાં સ્ટિળ િલ્પસર પ્રોજકે્ટની પિરેખાનાાં ઉપરવાસમાાં આવતુ હોઈ, િલ્પસર કવભાગ ધ્વારા િલ્પસર પ્રોજકે્ટની 
પિરેખાનાાં નીચાણવાસમાાં બાંદરનુાં સ્ટિળ ફેર િરવાનુાં નક્કી િરેલ છે. આમ આખરીિરણ િયા બાદ જ બાંદર સ્ટિળ નક્કી િઈ શિે તેમ 
હોઈ હાલ સુકચત બાંદર કવિસાવવાની િામગીરી સ્ટિકગત રાખવામાાં આવેલ છે.   

(૪) િલ્પસર પ્રોજકે્ટ આખરીિરણ િયા પછી ખાંભાત બાંદરને કવિસાવવા અાંગે યોગ્ય અભ્યાસ બાદ કનણણય િઈ શિશે. 

-------- 

િચ્છ જીલ્લામાાં નારી અદાલતો બાિી િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૧ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર િચ્છ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો રજુ 
િયા,  

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને 

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી : (૧-૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૧/૭/૨૦૧૩ િી ૩૦/૬/૨૦૧૪ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી ૩૦/૬/૨૦૧૫ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી ૩૦/૬/૨૦૧૬ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી ૩૦/૬/૨૦૧૭ ૮ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી ૩૦/૬/૨૦૧૮ ૨૨ 

(૨)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૧/૭/૨૦૧૩ િી ૩૦/૬/૨૦૧૪ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી ૩૦/૬/૨૦૧૫ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી ૩૦/૬/૨૦૧૬ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી ૩૦/૬/૨૦૧૭ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી ૩૦/૬/૨૦૧૮ ૧૯ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

દાહોદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૮ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (િાનેરા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર દાહોદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 
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મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૦૧-૦૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૮૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૯૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૧૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૪૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૩૬ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૬૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૩૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૪૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૯૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૧૯ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 

લાવવામાાં આવે છે. 
-------- 

પાટણ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૦ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપુર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર પાટણ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૦૧-૦૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૯૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૦૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૪૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૩૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૪૮ 

 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૫૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૪૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૮૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૬૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૨૩ 
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(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 

લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૩ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ 

માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૦૧-૦૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૬૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૫૧ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૩૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૪૦ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 

લાવવામાાં આવે છે. 
-------- 

અરિલ્લી જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૬ (૧૫-૧૦-૧૮) ડૉ. અવનલ જોવિયારા (કભલોડા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર અરવલ્લી જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૦૧-૦૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૫ 
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િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૩૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૪૧ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૩૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૩૬ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

અમદાિાદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૬૦ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર અમદાવાદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૨૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૮૦ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૫૦ 

 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 
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અમરેલી જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૬૪ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર અમરેલી જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૩૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૦૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૯૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૧૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૨૦૦ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૩૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૮૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૮૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૦૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૨૭ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

  બોટાદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૬૫ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (િાંિુિા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર બોટાદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૫૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૮૦ 
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(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૪૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૭૧ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

સુરેન્રનગર જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૭૨ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી ઋવવિિ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર સુરેન્રનગર જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૨૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૬૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૯૬ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૪૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૭૬ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજિોટ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૮૫ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મસુડીયા (િાલાવાડ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ 

માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજિોટ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  
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(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૧-૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૭૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૩૫ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૭૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૩૫ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

જામનગર જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૯૧ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોિપુર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ 

માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશ ેિે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર જામનગર જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૭૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૪૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૩૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૮૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૧૩ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૬૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૭૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૯૫ 
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(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 

લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

જુનાગઢ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૬૯૭ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જુનાગઢ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર જુનાગઢ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૧-૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૩૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૩૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૩૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૮૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૦૮ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૩૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૩૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૮૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૮૨ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

નમષદા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૦૦ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી હિષદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ 

માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર નમણદા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૨૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૩૧ 
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િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૪૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૬૧ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૨૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૩૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૪૭ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૦૩ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મકહલા અન ે બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર રાજ્યમાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો રજૂ  
િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૧-૩-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૯૪૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૭૬૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૨૦૭૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૩૦૧૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૩૮૩૮ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૬૪૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૧૪૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૧૮૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૨૧૧૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૩૨૦૦ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 
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ભાિનગર જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૪ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર ભાવનગર જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૧૩૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૬૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૦૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૪૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૫૬ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૭૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૪૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૬૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૨૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૪૧ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

સુરત જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૮ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર સરુત જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૭-૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૮૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૯૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૨૧૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૩૯ 
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(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૦૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૦૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૮૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૨૨ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

ખેડા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૩૦ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર ખેડા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૭-૦૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૩૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૭૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૨૦૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૨૫૭ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૩૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૨૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૨૧૭ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

નિસારી જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૩૩ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર નવસારી જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ  િયા, 
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(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૭-૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 
૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૨૫ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૫૦ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૬૯ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૪૮ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૦ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૫ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૪ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૪૬ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૪૧ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

આણાંદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૩૫ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર આણાંદ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૭-૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૨૭ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૧૩૯ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૬૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૨૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૩૯ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૧૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૮૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૧૫૦ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૧૦૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૨૮ 
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(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 

લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

ભરૂચ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 
અતારાાંકિતઃ ૨૭૭૨ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્ટિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષણમાાં વષણવાર ભરૂચ જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા િેસો 
રજૂ  િયા, 

(૨) ઉક્ત કસ્ટિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાિાનિારી ઉિેલ આવયો, અને  

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી: (૨૮-૨-૧૯) 

(૧)  

િિષ રજુ થયેલ િેસો 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૩૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૬૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૬૬ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૯૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૫૦ 

(૨)  

િિષ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૪ ૮ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૫ ૪૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૬ ૨૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૭ ૫૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િી ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ૧૧૮ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી રહેલા િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમદટ દ્વારા ઉિેલ 
લાવવામાાં આવે છે. 

-------- 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો. 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ  િુલ 

૧ િૃકષ, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર 
કવભાગ 

૪૨૬૧ ૦૧ 

૧ કશક્ષણ કવભાગ ૬૮૯,૩૭૪૭ ૦૨ 

૨ આરોગ્ય અને પદરવાર િલ્યાણ 
કવભાગ 

૪૨૬૨,૪૫૯૦,૪૮૩૧,૫૪૭૬ ૦૪ 

૩ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૪૭૦૬,૪૮૩૩,૪૮૪૫,૪૮૭૦,૪૮૭૬,૪૮૯૮,૪૯૦૩,૪૯૨૯,૪૯૪૪,૪૯૬૩, 
૪૯૬૯,૪૯૭૧,૫૪૫૮,૫૪૬૧,૫૪૯૭ 

૧૫ 

૪ નમણદા, જળસાંપકિ, પાણી પુરવઠા 
અને િલ્પસર કવભાગ 

૫૧૯૨ ૦૧ 
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ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ  િુલ 

૫ મહેસૂલ કવભાગ ૫૦૪૭, ૫૨૫૧, ૫૫૦૪ ૦૩ 

૬ માગણ અને મિાન કવભાગ ૫૬૦૬ ૦૧ 

૭ બાંદરો અને વાહન વયવહાર 
કવભાગ 

૪૩૭૧,૫૦૧૩,૫૧૮૮ ૦૩ 

૮ મદહલા અને બાળ કવિાસ કવભાગ ૨૬૨૧,૨૬૨૮,૨૬૪૦,૨૬૪૩,૨૬૪૬,૨૬૬૦,૨૬૬૪,૨૬૬૫,૨૬૭૨,૨૬૮૫, 
૨૬૯૧,૨૬૯૭,૨૭૦૦,૨૭૦૩,૨૭૨૪,૨૭૨૮,૨૭૩૦,૨૭૩૩,૨૭૩૫,૨૭૭૨ 

૨૦ 

િુલ ૫૦ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધ્યસ્ટિ મુરણાલય, ગાાંિીનગર. 
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ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
પહલી અતારાં કત યાદ  

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માકં 

પા.

ન.ં 

િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૫૮૭ ૨  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

ન કર ન કર તો 

૨ ૫૦૧૯ ૨૪ જવાબ ખડં-૩ મા લકને સબંધંિત છે. મા લકને સબંિંધત છે. 

બી  અતારાં કત યાદ   

૩ ૩૭૨૫ ૧૧ જવાબ ખડં-૩ના પ ક-

બ મા ંિવગત ન.ં૬ 

સાણંદ સાણદં 

ી  અતારાં કત યાદ  

૪ ૪૨૬૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ની 

એકવીસમી લીટ  

િવગતો તમામ િવગતો તથા તમામ 

૫ ૬૮૯ ૨ ુ ંશીષક કારણેસર કારણોસર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૮/૦૩/૨૦૧૯) 

૨ 

અને 

૩ 

પ કના કોલમ-૩ની 

થમ રૉ 

મળે અર ઓ મળેલ અર ઓ 

૬ ૪૫૯૦ ૫ પ ક-અ ના કોલમ-

૨ની ૩૦મી રૉ 

રુન નગર રુ નગર 

૭ ૪૯૬૩ ૧૦  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

ભાવનગર પચંમહાલ 

૮ ૫૬૦૬ ૧૪ ુ ંશીષક ર-કોપટ ર કાપટ 

૯ ૨૬૨૧ ૧૭ જવાબ-૨ના પ કમા ં ર ૂ થયેલ કસો સમાધાનકાર  ઉકલ 

૧૦ ૨૬૭૨ ૨૨ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋ વક મકવાણા ી ઋ વકભાઇ મકવાણા 

ચોથી અતારાં કત યાદ  

૧૧ ૪૫૮૧ ૬ સ ય ી ુ ંનામ કા તભાઇ સોઢા 

પરમાર 

કા તભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૨ ૫૧૨ ૭ ુ ંશીષક યા ાધામો િવકાસ યા ાધામોનો િવકાસ 

૧૩ ૨૬૨૨ ૯ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી સતંોકબેન 

ઓરઠ યા 

ીમતી સતંોકબેન આરઠ યા 

૧૪ ૨૬૪૪ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલભાઇ 

જોિષયારા 

ડૉ. અિનલ જોિષયારા 

૧૫ ૪૩૩૪ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ ી નૌસાદ સોલકં  ી નૌશાદ સોલકં  

પાચંમી અતારાં કત યાદ  

૧૬ ૨૯૫૧ ૫  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

સમ ય બાબતની સમ યા બાબતની 

૧૭ ૪૫૨૭ ૮ અ.તા. માકં પછ ની 

તાર ખ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮ ૪૫૯૪ ૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

પાચં વષથી ઉ ત પાચં વષમા ંઉ ત 




