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ત્રેવીસમી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૨-૨-૨૦૧૯ 
 

ચૌદમી ગુજરાત વવધાનસભા 
ત્રીજુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

ટ્રસ્ટ્ સાંચાવિત નોન ગ્રાન્ટે્ડ િન્યા શાળાઓને ગ્રાન્ટે્ડ િરવાની દરખાસ્તો 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૦૫ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી ટરથટ સાંચાકલત નોન 
ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િન્યા શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરવાની દરખાથતો મળી, 

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી શાળાની દરખાથત માંજુર િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથિકતએ િેટલી શાળાઓની દરખાથત શા િારણોસર પડતર છે, અને 

(૪) ઉિત પડતર દરખાથતો કયાાં સુધીમાાં ગ્રાન્ટેડ તરીિે માંજુરી આપવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ટ્રસ્ટ્ સાંચાવિત નોન ગ્રાન્ટે્ડ માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ શાળાઓને ગ્રાન્ટે્ડ િરવાની માાંગણી 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૧૭ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોિાંિી (જાંબુસર): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી ટરથટ સાંચાકલત નોન 
ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િન્યા શાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરવાની દરખાથતો મળી, 

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી શાળાની દરખાથત માંજુર િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત કથિકતએ િેટલી શાળાઓની દરખાથત શા િારણોસર પડતર છે, અને 

(૪) ઉિત પડતર દરખાથતો કયાાં સુધીમાાં ગ્રાન્ટેડ તરીિે માંજુરી આપવામાાં આવશે ? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

એચ-૭૦૭-૧ 
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(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં નવા સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રો અને પ્રાથવમિ આરોગ્ય િેન્રો માટે્ની મળેિ દરખાસ્તો 

અતારાાંકિતઃ ૨૯૬૦ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) આરોગ્ય કવભાગમાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં નવા સામુહિિ આરોગ્ય િેન્રો અને પ્રાિકમિ 
આરોગ્ય િેન્રો માટેની િેટલી દરખાથતો પડતર છે, 

(૨) ઉિત દરખાથતો પૈિી િેટલી દરખાથતો એિ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાાંચ વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી પડતર છે, અને 

(૩) ઉિત પડતર દરખાથતનો કયાાં સુધીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) આરોગ્ય કવભાગ િેઠળની િકમશ્નરશ્રી (આરોગ્ય) ની િચેરીમાાં તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં નવા 
સામુહિિ આરોગ્ય િેન્રો માટે ૦૫ (પાાંચ) અને નવા પ્રાિકમિ આરોગ્ય િેન્રો માટેની ૨૦ (વીસ) દરખાથતો પડતર છે. 

(૨) ઉિત દરખાથતો પૈિી એિ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાાંચ વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી પડતર દરખાથતોની કવગત નીચે 
મુજબ છે. 

સા.આ. 
િેન્રની મળેિ 
દરખાસ્તોની 
િુિ સાંખ્યા 

પ્રા.આ. 
િેન્રની મળેિ 
દરખાસ્તોની 
િુિ સાંખ્યા 

એિ વર્ષ િરતા વધુ સમયથી 
પડતર દરખાસ્તની સાંખ્યા 

ત્રણ વર્ષ િરતા વધુ સમયથી 
પડતર દરખાસ્તની સાંખ્યા 

પાાંચ વર્ષ િરતા વધુ સમયથી 
પડતર દરખાસ્તની સાંખ્યા 

સા.આ. િેન્ર પ્રા.આ. િેન્ર સા.આ. િેન્ર પ્રા.આ. િેન્ર સા.આ. િેન્ર પ્રા.આ. િેન્ર 

૦૫ ૨૦ ૩ ૧૩ ૦ ૧ ૨ ૪ 

(૩) રાજ્યમાાં સને ૨૦૧૧ની ગ્રામ્ય વથતીના ધોરણો મુજબ ઉપરોિત મળેલ દરખાથતોવાળા કજલ્ામાાં સામુહિિ આરોગ્ય 
િેન્રની િોઈ ઘટ નિી, જ્યારે પ્રા.આ.િેન્રોની દરખાથતો પૈિી ઘટ ધરાવતા તાલુિાઓમાાં નવા પ્રા.આ.િેન્રોની થિાપવા યોગ્ય સમયે 
કનણષય િરવામાાં આવશે. 

-------- 

અમદાવાદ અને અમરેિી વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાવો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૬૩ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટે્િ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૭-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં અમદાવાદ અને અમરેલી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા 
સામુહિિ બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

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

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

(૪) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાિુિા બનાવ 

અમદાવાદ શિેર ૧૫ 

સાવરિુાં ડલા ૧ 

અમદાવાદ અને અમરેલીના અન્ય તાલુિાઓમાાં બનાવ નોંધાયેલ નિી. 
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(૨)  

તાિુિાવાર પિડાયેિ બાિી 

અમદાવાદ શિેર ૭૧ ૧૬ 

સાવરિુાં ડલા ૭ ૦ 

(૩)  

છ માસથી વધ ુ એિ વર્ષથી વધુ બે વર્ષથી વધ ુ

૧૧ ૦ ૦ 

(૪) નામ.િાઈિોટષના મનાઈ િુિમના િારણે પિડવાના બાિી આરોપીઓ કવરૂધ્ધ િોઈ િાયષવાિી િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ િસ્ટ્ડીમાાં રાખવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૩૮ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટે્િ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ગૃિ કવભાગે ધરપિડ/અટિાયત િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા 
કનવેદન લેવા સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા અાંગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના રોજ ઠરાવ પ્રકસદધ િરેલ છે તે િિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો િા, તો મિેસાણા કજલ્ામાાં આ ઠરાવની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી 
મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી તિા કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) તે માટે જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવાયા, અને 

(૪) આ જોગવાઈનુાં ચુથતપણે પાલન િાય તે માટે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ િસ્ટ્ડીમાાં રાખવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૪૦ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી જવાહરભાઈ ચાવડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગૃિ કવભાગે ધરપિડ/અટિાયત િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા 
કનવેદન લેવા સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા અાંગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના રોજ ઠરાવ પ્રકસદધ િરેલ છે તે િિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો િા, તો જુનાગઢ કજલ્ામાાં આ ઠરાવની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી 
મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી તિા કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) તે માટે જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવાયા, અને 

(૪) આ જોગવાઈનુાં ચુથતપણે પાલન િાય તે માટે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 
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અમરેિી વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ િસ્ટ્ડીમાાં રાખવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૪૧ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ગૃિ કવભાગે ધરપિડ/અટિાયત િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા 
કનવેદન લેવા સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા અાંગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના રોજ ઠરાવ પ્રકસદધ િરેલ છે તે િિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો િા, તો અમરેલી કજલ્ામાાં આ ઠરાવની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી 
મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી તિા કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) તે માટે જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવાયા, અને 

(૪) આ જોગવાઈનુાં ચુથતપણે પાલન િાય તે માટે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમદાવાદ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ િસ્ટ્ડીમાાં રાખવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૪૭ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેવાણી (વડગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગૃિ કવભાગે ધરપિડ/અટિાયત િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા 
કનવેદન લેવા સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા અાંગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના રોજ ઠરાવ પ્રકસદધ િરેલ છે તે િિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો િા, તો અમદાવાદ કજલ્ામાાં આ ઠરાવની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી 
મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી તિા કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) તે માટે જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવાયા, અને 

(૪) આ જોગવાઈનુાં ચુથતપણે પાલન િાય તે માટે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ િસ્ટ્ડીમાાં રાખવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૫૨ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટે્િ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ગૃિ કવભાગે ધરપિડ/અટિાયત િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા 
કનવેદન લેવા સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા અાંગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના રોજ ઠરાવ પ્રકસદધ િરેલ છે તે િિીિત સાચી 
છે, 

(૨) જો િા, તો બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં આ ઠરાવની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ના વર્ષમાાં િેટલી 
મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી તિા કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 
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(૩) તે માટે જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવાયા, અને 

(૪) આ જોગવાઈનુાં ચુથતપણે પાલન િાય તે માટે શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવદેન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૮૨ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના રોજ પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
િચ્છ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન લેવા 
પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૮૯ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટે્િ (ધાનેરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં 
કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

એચ-૭૦૭-૨ 
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મહેસાણા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૦૦ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
મિેસાણા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૦૪ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટ્વાિ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
સાબરિાાંઠા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અરવલ્લી વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૧૧ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ધવિવસાંહ ઝાિા (બાયડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
અરવલ્ી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 
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(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૧૭ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટે્િ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ગાાંધીનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજિોટ્ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૫૧ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િવિત વસોયા (ધોરાજી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
રાજિોટ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રનાાં ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૭-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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જામનગર વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૫૪ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવવણભાઈ મુસડીયા (િાલાવાડ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
જામનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૫૬ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી વલ્લભભાઈ ધારવીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
પોરબાંદર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૬૬ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
જુનાગઢ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 
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(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૭૫ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી વવમિભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગીર 
સોમનાિ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમરેિી વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૮૪ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
અમરેલી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

એચ-૭૦૭-૩ 
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ભાવનગર વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૮૭ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવવણભાઈ મારૂ (ગઢડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ભાવનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૯૩ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આણાંદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૯૯ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ભરૂચ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન લેવા 
પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 
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(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવદેન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૦૧ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મિુધા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ખેડા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન લેવા 
પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પાંચમહાિ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૦૬ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
પાંચમિાલ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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મકહસાગર વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૦૯ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
મહિસાગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૧૫ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રીમવત ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
દાિોદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

છોટ્ાઉદેપુર વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૨૧ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠવા (જતેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
છોટાઉદેપુર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં 
કનવેદન લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 
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(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

નમષદા વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૨૩ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ વસાવા (નાાંદોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
નમષદા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન લેવા 
પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવદેન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૩૦ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
સુરત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન લેવા 
પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

એચ-૭૦૭-૪ 
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તાપી વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવદેન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૩૩ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
તાપી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન લેવા 
પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

નવસારી વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૪૧ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટે્િ (વાસાંદા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
નવસારી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 

(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪)   પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

વિસાડ વજલ્લામાાં મકહિાઓને રાવત્ર દરવમયાન પોિીસ સ્ટે્શનમાાં વનવેદન માટે્ બોિાવવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૪૪૪ (૨૦-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (િપરાડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ધરપિડ િરવામાાં આવેલ સ્ત્રીઓને રાત્રી દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં નિીં રાખવા તિા કનવેદન લેવા 
સ્ત્રીઓને પોલીસ થટેશનમાાં નિીં બોલાવવા બાબતે ગૃિ કવભાગે તા.૧૩-૦૪-૨૦૦૬ના પહરપત્ર િરેલ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત પહરપત્રની જોગવાઈની કવરૂધ્ધ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
વલસાડ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલી મહિલાઓને રાકત્ર દરમ્યાન પોલીસ િથટડીમાાં રાખવામાાં આવી અને િેટલી મહિલાઓનુાં કનવેદન 
લેવા પોલીસ થટેશનમાાં બોલાવવામાાં આવી, 
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(૩) ઉિત પહરપત્રના ભાંગ બદલ જવાબદાર પોલીસ અકધિારીઓ સામે શાાં પગલાાં લેવામાાં આવ્યા, અને 

(૪) ઉિત જોગવાઈનુાં ચુથત પાલન િાય તે માટે સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) એિપણ નિીં. 

(૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જામનગર વજલ્લાની િીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૮૮ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વલ્લભભાઈ ધારવીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-
ખનીજ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર કયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયષરત છે, 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ફલાઈંગ થિવોડષ , ગાાંધીનગર દ્વારા ઉિત કજલ્ામાાં કયારે કયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર જીલ્ામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની 
િાયષરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાિુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી િીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ િીઝ 

૧ જામનગર ૬૩ ૦૦ 

૨ જોહડયા ૨૬ ૦૦ 

૩ જામજોધપુર ૧૦૪ ૧૧ 

૪ લાલપુર ૬૭ ૧૨ 

૫ િાલાવડ ૬૧ ૦૩ 

૬ ધ્રોલ ૧૧ ૦૦ 

િુિ    ૩૩૨ ૨૬ 

 (૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ િીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ ૦૦ ૦૦ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ ૦૦ ૦૦ 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ ૨૦-૧-૧૬ મુખ્ય ખકનજની માઈનીંગ લીઝ 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ ૦૦ ૦૦ 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ ૯-૭-૧૭ મુખ્ય ખકનજની માઈનીંગ લીઝ 

(૩)  

િીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ.િાખમાાં 

૨ ગેરિાયદેસર ખનન ૧૧૮૪.૯૮ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફહરયાદ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 
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મોરબી વજલ્લાની િીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૮૯ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વલ્લભભાઈ ધારવીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-
ખનીજ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ મોરબી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર કયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયષરત છે, 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ફલાઈંગ થિવોડષ , ગાાંધીનગર દ્વારા ઉિત કજલ્ામાાં કયારે કયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાિુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી િીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ િીઝ 

ટાંિારા ૪ શૂન્ય 

માળીયા (કમયાણી) ૪ શૂન્ય 

મોરબી ૭૩ શૂન્ય 

િળવદ ૧૯ શૂન્ય 

વાાંિાનેર ૧૯૮ શૂન્ય 

(૨) તપાસ િયેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

પોરબાંદર વજલ્લાની િીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૦૬ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વવમિભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ પોરબાંદર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર કયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયષરત છે, 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ફલાઈંગ થિવોડષ , ગાાંધીનગર દ્વારા ઉિત કજલ્ામાાં કયારે કયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧)  

તાિુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી િીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ િીઝ 

પોરબાંદર ૮૯ ૦૪ 

રાણાવાવ ૬૪ ૨૯ 

િુકતયાણા ૦૩ ૦૭ 

(૨) તપાસ િયેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 
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ભાવનગર વજલ્લાની િીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૩ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભાવનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર કયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયષરત છે, 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ફલાઈંગ થિવોડષ , ગાાંધીનગર દ્વારા ઉિત કજલ્ામાાં કયારે કયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 
જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧) ભાવનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયષરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાિુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી િીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ િીઝ 
૧ ગારીયાધાર ૦૮ શૂન્ય 

૨ ઘોઘા ૨૮ ૦૧ 

૩ મિુવા ૧૬ ૦૪ 

૪ પાલીતાણા ૧૪ શૂન્ય 

૫ તળાજા ૨૯ ૦૨ 

૬ કશિોર ૨૩ શૂન્ય 
૭ ભાવનગર ૨૭ ૦૪ 
૮ ઉમરાળા ૨૯ શૂન્ય 
૯ વલ્ભીપુર ૧૨ શૂન્ય 

િુિ ૧૮૬ ૧૧ 

 (૨)  

ક્રમ વર્ષનો સમયગાળો તપાસની તારીખ િીઝનો પ્રિાર 

૧ તા.૧-૭-૨૦૧૩ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૪ ૧૬-૧૧-૧૩ ગૌણ ખકનજની િવોરીલીઝ 

૨ તા.૧-૭-૨૦૧૪ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૫ શૂન્ય શૂન્ય 

૩ તા.૧-૭-૨૦૧૫ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૬ શૂન્ય શૂન્ય 

૪ તા.૧-૭-૨૦૧૬ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૭ શૂન્ય શૂન્ય 

૫ તા.૧-૭-૨૦૧૭ િી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ શૂન્ય શૂન્ય 

(૩)  

િીઝની સાંખ્યા ગેરરીવતનો પ્રિાર રિમ રૂ.િાખમાાં 

૧ ગેરિાયદેસર ખનન ૯.૪૭ 

(૪) િોઈ પોલીસ ફહરયાદ િરવામાાં આવેલ નિી. અને િોઈ સાધન સામગ્રી જપ્ત િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------- 

મકહસાગર વજલ્લાની િીઝોમાાં દરોડા 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૪૭ (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ મહિસાગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર કયા પ્રિારની િેટલી લીઝો િાયષરત છે, 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ફલાઈંગ થિવોડષ , ગાાંધીનગર દ્વારા ઉિત કજલ્ામાાં કયારે કયા પ્રિારની 
લીઝોમાાં દરોડા પાડવામાાં આવ્યા, 

(૩) તે અન્વયે િેટલી લીઝમાાંિી, મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની, િુલ િેટલી રિમની ગેરરીકત સામે આવી, અને 

એચ-૭૦૭-૫ 
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(૪) તે અન્વયે િેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરીયાદ િરવામાાં આવી, અને મુખ્યત્વે કયા પ્રિારની િેટલી સાધન સામગ્રી 

જપ્ત િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧) મહિસાગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર અકથતત્વ ધરાવતી ગૌણ તિા મુખ્ય ખકનજની િાયષરત લીઝો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાિુિો ગૌણ ખવનજની િવોરી િીઝ મુખ્ય ખવનજની માઈનીંગ િીઝ 

૧ લુણાવાડા ૫૫ શૂન્ય 

૨ સાંતરામપુર ૦૪ શૂન્ય 

૩ બાલાકસનોર ૩૪ શૂન્ય 

૪ કવરપુર ૦૬ શૂન્ય 

૫ ખાનપુર ૦૮ શૂન્ય 

િુિ ૧૦૭ શૂન્ય 

(૨) િોઈ તપાસ િયેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ઉમરસર િીગ્નાઈટ્ ખાણોમાાંથી માઈનીંગ ચાિુ િરવા માંજુરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૬૮ (૧૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રીમવત સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િચ્છ કજલ્ામાાં આવેલ ઉમરસર લીગ્નાઈટ ખાણોમાાંિી માઈનીંગ ચાલુ િરવા માટે નેશનલ વાઈલ્ડ લાઈફ બોડષની 

માંજુરી મેળવવા કયારે દરખાથત તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મોિલવામાાં આવેલ, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત કથિકતએ કયારે બોડષની માંજુરી મળી, અને 

(૩) જો માંજુરી ન મળી િોય તો ઉિત માંજુરી મળે તે માટે રાજ્ય સરિારે છેલ્ાાં ચાર વર્ષમાાં શા પ્રયાસો િયાષ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧) કપ્રન્સીપલ ચીફ િન્ઝવેટર ઓફ ફોરેથટ, ગાાંધીનગર દ્વારા તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૧ના રોજ નેશનલ વાઈલ્ડ લાઈફ 

બોડષ  ખાતે દરખાથત િરવામાાં આવેલ. 

(૨) તા.૧૬-૦૩-૨૦૧૩. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

ઉમરસર િીગ્નાઈટ્ ખાણોમાાંથી માઈનીંગ ચાિુ િરવા માંજુરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૨૧ (૧૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િચ્છ કજલ્ામાાં આવેલ ઉમરસર લીગ્નાઈટ ખાણોમાાંિી માઈનીંગ ચાલુ િરવા માટે નેશનલ વાઈલ્ડ લાઈફ બોડષની 

માંજુરી મેળવવા કયારે દરખાથત તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મોિલવામાાં આવેલ, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત કથિકતએ કયારે બોડષની માંજુરી મળી, અને 

(૩) જો માંજુરી ન મળી િોય તો ઉિત માંજુરી મળે તે માટે રાજ્ય સરિારે છેલ્ાાં ચાર વર્ષમાાં શા પ્રયાસો િયાષ ? 



19 

L:\Work-2018\Un Star-18\Gandhinagar\Hb-707 Final.doc 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ખાણ-ખનીજ) : (૧૧-૧-૨૦૧૯) 

(૧) િચ્છ કજલ્ામાાં આવેલ ઉમરસર લીગ્નાઈટ ખાણોમાાંિી માઈનીંગ માટે નેશનલ વાઈલ્ડ લાઈફ બોડષની માંજૂરી 
મેળવવા માટે કપ્રન્સીપલ ચીફ િન્ઝવેટર ઓફ ફોરેથટ, ગાાંધીનગર દ્વારા તા.૦૬-૦૮-૨૦૧૧ના રોજ નેશનલ વાઈલ્ડ લાઈફ બોડષ  
ખાતે દરખાથત િરવામાાં આવેલ. 

(૨) નેશનલ વાઈલ્ડ લાઈફ બોડષ  દ્વારા તા.૧૬-૦૩-૨૦૧૩ના રોજ માંજૂરી મળેલ. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

રાજ્યમાાં પીવાના પાણીમાાં ફિોરાઈડનુાં પ્રમાણ 

અતારાાંકિતઃ ૧૬૨૬ (૧૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટે્િ (િરજણ): માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલાાં ગામોમાાં પીવાના પાણીમાાં ફલોરાઈડનુાં પ્રમાણ જોવા 
મળે છે, અને 

(૨) ઉિત ગામોમાાં પીવાના પાણીમાાં ફલોરાઈડનુાં પ્રમાણ ઘટાડવા રાજ્ય સરિારે છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં ઉિત કથિકતએ શા 
પગલાાંઓ લીધાાં ? 

પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી : (૧૬-૧-૨૦૧૯) 

(૧) રાજ્યમાાં જૂિ પાણી પુરવઠા યોજના દ્વારા અપાતા ભૂગભષ/ભૂતળ સોસષના પીવાના પાણીમાાં િોઈપણ ગામમાાં 
ફલોરાઈડનુાં પ્રમાણ કનયત માત્રા િરતા વધુ જોવા મળેલ નિી. 

(૨) રાજ્યના ગામોમાાં ફલોરાઈડની અસર જણાયે ભૂતળસોસષ આધાહરત યોજનામાાં આવરી લેવામાાં આવે છે. તેમજ 
લોિોને ભૂગભષ જળને પીવા માટે વપરાશમાાં ન લેવા જાગૃત િરવામાાં આવે છે. 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં પીવાના પાણીની ફકરયાદો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૯૧ (૨૩-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ પોરબાંદર જીલ્ામાાં તાલુિાવાર છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પીવાના પાણીની 
સમથયા બાબતની િેટલી ફરીયાદો મળી, 

(૨) ઉકત ફહરયાદો સાંદભે તાલુિાવાર કયા પ્રિારની િામગીરી િરવામાાં આવી, 

(૩) ઉકત કથિકતએ િેટલી ફરીયાદો તાલુિાવાર પડતર છે, અને 

(૪) િેટલા સમયમાાં તેનો કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી: (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ પોરબાંદર જીલ્ામાાં તાલુિાવાર છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર પીવાના પાણીની 
સમથયા બાબતની નીચેની કવગતે િુલ ૪૦ ફહરયાદો મળેલ. 

તાિુિા ૨૦૧૩ ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૮ િુિ 

પોરબાંદર ૨ ૧ ૪ ૧ ૪ ૧ ૧૩ 

રાણાવાવ ૧ ૪ ૩ ૨ ૩ ૦ ૧૩ 

િુકતયાણા ૩ ૧ ૧ ૪ ૪ ૧ ૧૪ 

િુિ ૬ ૬ ૮ ૭ ૧૧ ૨ ૪૦ 

(૨) ઉકત ફરીયાદ સાંદભે તાલુિાવાર જુિ યોજનાના િનેિટીવીટીના િામો, બુથટીંગ થટેશનના િામો, એટીવીટી િાયષક્રમ 
િેઠળ ટાાંિીના િામો, વાથમો યોજના િેઠળ ગામતળમાાં કવતરણ પાઈપલાઈનની િામગીરી, બોર તિા મશીનરીની િામગીરી, 
પાઈપલાઈન લીિેજ રીપેરીંગની િામગીરી િરવામાાં આવેલ છે. 
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(૩) િોઈ જ ફરીયાદ પડતર નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

પાણી શુવધ્ધિરણ અને ગુણવત્તા સુધારણા માટે્ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૮૩ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વવરજીભાઈ ઠુમર (લાઠી): માનનીય પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમીટ-૨૦૧૭ માાં પાણી પુરવઠા કવભાગ દ્વારા પાણી શુકધ્ધિરણ અને ગુણવત્તા સુધારણા 
માટે એમ.ઓ.યુ. િરવામાાં આવ્યા છે તે િિીિત તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ સાચી છે, 

(૨) ઉકત િરવામાાં આવેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી ખારાશ કનવારણ (હડસેલીનેશન) માટે િેટલા એમ.ઓ.યુ. િયેલ છે, અને 

(૩) ઉકત િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી ઉકત કથિકતએ િેટલા હડસેલીનેશન પ્લાન્ટ િાયષરત િયા ? 

પાણી પુરવઠા માંત્રીશ્રી : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા. 

(૨) ૭ (સાત) 

(૩) એિ પણ નિીં. 

-------- 

ગુજરાત રાજ્ય ત્રીજા નાણા પાંચના અહેવાિ સાંબાંધમાાં થયેિ િાયષવાહી 

અતારાાંકિતઃ ૧૧૨૦ (૧૬-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગુજરાત રાજ્ય ત્રીજા નાણાાં પાંચનો મુખ્ય અિેવાલ જુલાઇ-૨૦૧૪ તિા પૂરિ અિેવાલ એકપ્રલ-૨૦૧૫ માાં રાજ્ય 

સરિારને મળેલ છે તે િિીિત તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કથિકતએ સાચી છે, અને 

(૨) જો િા, તો મળેલ ઉકત અિેવાલ અન્વયે રાજ્ય સરિારે ઉકત કથિકતએ કયારે શી િાયષવાિી િરી ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) ગુજરાત રાજ્ય ત્રીજા નાણાાં પાંચનો અિેવાલ તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૪ ના રોજ તિા પૂરિ અિેવાલ તા.૨૬-૦૩-

૨૦૧૫ ના રોજ રાજભવન તરફિી રાજ્ય સરિારને મળેલ છે. 

(૨) ગુજરાત રાજ્ય ત્રીજા નાણાાં પાંચના મુખ્ય અિેવાલમાાંની તિા પૂરિ અિેવાલમાાંની સમગ્ર ભલામણો ઉપર કવચારણા 

િરવા મુખ્ય સકચવશ્રીના અધ્યક્ષ થિાને તા.૩૦-૦૧-૨૦૧૬ ના ઠરાવિી સકચવશ્રીઓની એમ્પાવડષ  સકમકતની રચના િરવામાાં 

આવેલ છે. ગુજરાત રાજ્ય ત્રીજા નાણાાં પાંચના મુખ્ય અિેવાલમાાંની તિા પૂરિ અિેવાલમાાંની ભલામણો સકચવશ્રીઓની એમ્પાવડષ  

સકમકતની કવચારણા િેઠળ છે. 

-------- 

નગરપાવિિાઓમાાં એ.બી.સી. (ડોગ) રૂલ્સ ૨૦૦૧ ના અમિીિરણ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૮૪ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી િીરીટ્િુમાર પટે્િ (પાટણ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વવિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં ૨૬ નગરપાકલિઓમાાં ૩૦ જુન-૨૦૧૮ ની કથિકતએ એ.બી.સી.(ડોગ) રૂલ્સ-૨૦૦૧ અન્વય ે
મોનીટરીંગ િમીટીની રચના િરવામાાં આવી નિી તિા આ જોગવાઇનુાં વાથતકવિ અમલીિરણ પણ િઇ રહુ્ાં નિી તે ફહરયાદિી સરિાર 
વાિેફ છે િે િેમ,  

(૨) જો િા, તો ઉકત નગરપાકલિામાાં તેનો અમલ ન િવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉકત જોગવાઇના અમલીિરણ માટે શી િાયષવાિી િરેલ છે ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વવિાસ) : (૧૬-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) રાજ્યની તમામ નગરપાકલિાઓમાાં એનીમલ બિષ િાં ટર ોલ (ડોગ) રૂલ્સ અન્વયે મોનીટરીંગ િકમટીની રચના 

િરવામાાં આવી છે. 

(૨) અમલ િઇ રહ્ો છે. 

(૩) શિેરી કવિાસ કવભાગના િુિમ ક્રમાાંિઃ પરચ/૮૦૨૦૧૫/૪૨૫૮/પી, તા.૧૦-૧૧-૨૦૧૫ િી િુિમ િરી 

મોનીટરીંગ િકમટીની રચના િરવામાાં આવેલ છે તિા િાયદાના ચુથતપણે અમલ સારૂ સૂચના આપવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

શહેરી વવિાસ સત્તામાંડળમાાં ઝોન ફેરની માાંગણીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૩૯ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વિજશે મરેજા (મોરબી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વવિાસ) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં વર્ષવાર કયા શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળમાાં સમાવેશ 

િતા કવથતારમાાં િેટલી જમીનોમાાં ઝોન ફેર િરવાની માાંગણીઓ સરિારને મળી, 

(૨) તે પૈિી ઉકત કથિકતએ િેટલી જમીનોમાાં ઝોન ફેર િરવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી, 

(૩) ઉકત કથિકતએ િેટલી થિીમોમાાં (જમીનોમાાં) િેટલી એફ.એસ.આઇ. વધારી આપવામાાં આવી, અને 

(૪) ઉકત કથિકતએ ઝોન ફેર અને એફ.એસ.આઇ. વધારી આપવાના િારણે સરિારને ઉકત વર્ષવાર િેટલી આવિ 

િઇ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વવિાસ) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૮) 

(૧) નીચેના પત્રિ મુજબ. 

અ. નાં. શહેરી વવિાસ સત્તામાંડળ 

વર્ષવાર 

૧-૧૦-૧૩ 

૩૦-૯-૧૪ 

૧-૧૦-૧૪ 

૩૦-૯-૧૫ 

૧-૧૦-૧૫ 

૩૦-૯-૧૬ 

૧-૧૦-૧૬ 

૩૦-૯-૧૭ 

૧-૧૦-૧૭ 

૩૦-૯-૧૮ 
િુિ 

૧ સુરત શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૫ ૦ ૨ ૦ ૧ ૮ 

૨ વડોદરા શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૪ ૪ ૧૧ ૫ ૧ ૨૫ 

૩ રાજિોટ શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૦ ૦ ૦ ૧ ૫ ૬ 

૪ અમદાવાદ શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૦ ૧ ૧ ૬ ૮ ૧૬ 

૫ સુરેન્રનગર-વઠવાણ શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ 

૬ ભરૂચ-અાંિલેશ્વર શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૦ 

(૨) નીચેના પત્રિ મુજબ. 

અ.નાં. શહેરી વવિાસ સત્તામાંડળ મળેિ િુિ માંજૂરી 

૧ સુરત શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૭ 

૨ વડોદરા શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૭ 

૩ રાજિોટ શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૨ 

૪ અમદાવાદ શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૫ 

૫ સુરેન્રનગર-વઠવાણ શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૦ 

૬ ભરૂચ-અાંિલેશ્વર શિેરી કવિાસ સત્તામાંડળ ૦ 

(૩) શૂન્ય. 

(૪) શૂન્ય. 

-------- 

એચ-૭૦૭-૬ 
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રાજ્યના ખેિાડીઓને પ્રોત્સાકહત રિમ આપવા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૨૨ (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મોહનભાઈ રાઠવા (છોટા ઉદેપુર): માનનીય રમતગમત માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય િક્ષાએ કવકશષ્ટ્ કસદ્ધી િાાંસલ િરનાર રાજ્યના ખેલાડીઓને રાજ્ય સરિાર દ્વારા પ્રોત્સાહિત િરવામાાં 
આવેલ છે, તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો તેના માટે િઇ યોજના અમલમાાં છે, અને 

(૩) આ યોજના િેઠળ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િઇ રમતના િેટલા ખેલાડીઓને 
િેટલી રિમ આપીને પ્રોત્સાહિત િરવામાાં આવ્યા ? 

રમતગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) ખેલ પ્રકતભા પુરથિાર યોજના. 

(૩) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષની માહિતી નીચે મુજબ છે. 

વર્ષ રમતનુાં નામ ખેિાડીઓની સાંખ્યા પુરસ્િારની રિમ (િાખમાાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ચેસ ૧ ૧૦.૦૦ 

૨૦૧૫-૧૬ 
ટેબલ ટેકનસ, 
થવીમીંગ 

૨ 
૧ 

૩૩.૦૦ 

૨૦૧૬-૧૭ 
એથ્લેટીકસ 
િબડ્ડી 

૧ 
૧ 

૨૨.૨૫ 

૨૦૧૭-૧૮ 
ટેબલ ટેકનસ 
ટેકનસ 
શુટીંગ 

૨ 
૧ 
૧ 

૪૪.૮૧ 

૨૦૧૮-૧૯ 
એથ્લેટીકસ 
ટેબલ ટેકનસ 
ટેકનસ 

૧ 
૩ 
૧ 

૨૧૦.૦૦ 

-------- 

રાજ્યના ખેિાડીઓને પ્રોત્સાકહત િરવા માટે્ની યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૨૪ (૨૧-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાખાભાઈ ભરવાડ (કવરમગામ): માનનીય રમતગમત માંત્રીશ્રી 
(રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય િક્ષાએ કવકશષ્ટ્ કસદ્ધી િાાંસલ િરનાર રાજ્યના ખેલાડીઓને રાજ્ય સરિાર દ્વારા પ્રોત્સાહિત િરવામાાં 
આવે છે િેમ, 

(૨) જો િા, તો તેના માટે િઇ યોજના અમલમાાં છે, અને 

(૩) આ યોજના િેઠળ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િઇ રમતના િેટલા ખેલાડીઓને 
િેટલી રિમ આપીને પ્રોત્સાહિત િરવામાાં આવ્યા ? 

રમતગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા, જી. 

(૨) ખેલ પ્રકતભા પુરથિાર યોજના. 

(૩) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષની માહિતી નીચે મુજબ છે. 

વર્ષ રમતનુાં નામ ખેિાડીઓની સાંખ્યા પુરસ્િારની રિમ (િાખમાાં) 

૨૦૧૪-૧૫ ચેસ ૧ ૧૦.૦૦ 

૨૦૧૫-૧૬ 
ટેબલ ટેકનસ,  
થવીમીંગ 

૨ 
૧ 

૩૩.૦૦ 
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વર્ષ રમતનુાં નામ ખેિાડીઓની સાંખ્યા પુરસ્િારની રિમ (િાખમાાં) 

૨૦૧૬-૧૭ 
એથ્લેટીકસ 
િબડ્ડી 

૧ 
૧ 

૨૨.૨૫ 

૨૦૧૭-૧૮ 
ટેબલ ટેકનસ 
ટેકનસ 
શુટીંગ 

૨ 
૧ 
૧ 

૪૪.૮૧ 

૨૦૧૮-૧૯ 
એથ્લેટીકસ 
ટેબલ ટેકનસ 
ટેકનસ 

૧ 
૩ 
૧ 

૨૧૦.૦૦ 

-------- 

ગુજરાત સાંગીત નાટ્િ અિાદમી માટે્ રિમ ફાળવણી 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૩૮ શ્રી પુનાભાઈ ગાવમત (વ્યારા): માનનીય રમતગમત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગુજરાત સાંગીત અિાદમી માટે રાજ્ય સરિારે િેટલી 
રિમ ફાળવી, 

(૨) ઉકત કથિકતએ વર્ષવાર આ અિાદમીને ભારત સરિાર તરફિી િેટલી રિમ મળી, અને 

(૩) ઉકત કથિકતએ ફાળવવામાાં આવેલ રિમ પૈિી ઉકત વર્ષવાર િેટલી રિમ વપરાઇ અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલ 
રિી ? 

રમતગમત યુવા અને સાાંસ્િૃવતિ પ્રવૃવત્તઓના માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૧-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગુજરાત સાંગીત નાટિ અિાદમી માટે રાજ્ય સરિારે 
ફાળવેલ રિમની તેની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વર્ષ િેટ્િી રિમ ફાળવી (રૂ.િાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૭૫.૭૫ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૩૫.૭૫ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૯૩૭.૫૬ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૯૦.૦૫ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૧૮ સધુી) ૮૨૦.૦૫ 

(૨) ઉકત કથિકતએ વર્ષવાર આ અિાદમીને ભારત સરિાર તરફિી િોઇ રિમ ફાળવેલ નિી. 

(૩) ઉકત કથિકતએ ફાળવવામાાં આવેલ રિમ પૈિી ઉકત વર્ષવાર વપરાયેલ અને વણવપરાયેલ રિમની કવગતો નીચે 
મુજબ છે. 

ક્રમ વર્ષ 
ફાળવેિ રિમ 
(રૂ.િાખમાાં) 

િેટ્િી રિમ 
વપરાઇ 

(રૂ.િાખમાાં) 

િેટ્િી રિમ 

વણવપરાઇ 
(રૂ.િાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૭૫.૭૫ ૫૪૦.૭૫ ૩૫.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૩૫.૭૫ ૬૩૩.૧૫ ૧૦૨.૬૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૯૩૭.૫૬ ૮૭૭.૯૨ ૫૯.૬૪ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૭૯૦.૦૫ ૭૧૯.૨૦ ૭૦.૮૫ 

૫ 
૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૧૮ સુધી) 

૮૨૦.૦૫ ૨૧૫.૦૦ ૬૦૫.૦૫ 

-------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાવેિા પ્રશ્નો અને તેના જવાબો 

ક્રમ વવભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુિ 

૧ કશક્ષણ કવભાગ ૨૦૦૫, ૨૦૧૭ ૦૨ 

૨ આરોગ્ય અને પહરવાર િલ્યાણ કવભાગ ૨૯૬૦ ૦૧ 

૩ ગૃિ કવભાગ ૨૬૬૩, ૩૬૩૮, ૩૬૪૦, ૩૬૪૧, ૩૬૪૭, ૩૬૫૨, 
૪૨૮૪, ૪૨૮૯, ૪૩૦૦, ૪૩૦૪, ૪૩૧૧, ૪૩૧૭, 
૪૩૫૧, ૪૩૫૪, ૪૩૫૬, ૪૩૬૬, ૪૩૭૫, ૪૩૮૪, 
૪૩૮૭, ૪૩૯૩, ૪૩૯૯, ૪૪૦૧, ૪૪૦૬, ૪૪૦૯, 
૪૪૧૫, ૪૪૨૧, ૪૪૨૩, ૪૪૩૦, ૪૪૩૩, ૪૪૪૧, 
૪૪૪૪ 

૩૧ 

૪ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૨૬૮૮, ૨૬૮૯, ૨૭૦૬, ૨૭૨૩, ૨૭૪૭, ૩૦૬૮, 
૩૨૨૧ 

૦૭ 

૫ નમષદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર કવભાગ ૧૬૨૬, ૨૮૯૧, ૩૩૮૩ ૦૩ 

૬ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃિ કનમાષણ અને ગ્રામ કવિાસ કવભાગ ૧૧૨૦ ૦૧ 

૭ શિેરી કવિાસ અને શિેરી ગૃિ કનમાષણ કવભાગ ૧૪૮૪, ૨૮૩૯ ૦૨ 

૮ રમતગમત, યુવા અને સાાંસિૃકત્તિ પ્રવૃકત્તઓનો કવભાગ ૩૨૨૨, ૩૭૨૪, ૩૮૩૮ ૦૩ 

  િુિ ૫૦ 

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 




