
પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભા 

બીજુ ંસત્ર, ૨૦૨૩ 

તારાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
બુધિાર, ૨૯મી માર્ચ, ૨૦૨૩ 

જિાબ આપનાર મંત્રીશ્રીઓ : 

(૧) માનનીય મંત્રીશ્રી : કૃષિ, પશુપાલન, ગૌસંવર્ધન, મત્સ્યોદ્યોગ, ગ્રામ ગૃહ ષનમાધણ અને ગ્રામ ષવકાસ  

(૨) માનનીય મંત્રીશ્રી : આદિજાષિ ષવકાસ, પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને પ્રૌઢ ષશક્ષણ  

૧ 
 િચ્છ વજલ્લામાં રાયપનીંગ એિમ સહાય 

* ૩૧૭૨ શ્રી પ્રવિણિુમાર માળી (ડીસા) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ ફળ પકવવા 
માટેનંુ રાયપનીંગ એકમ ઉભુ કરવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કોઇ સહાય આપવામાં આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો કેટલી રકમ સહાય પેટે ચૂકવવામાં આવે 
છે, અને 

  (૨) બાગાયિ ખાિા િરફથી રાયપનીંગ એકમ ઉભા કરવા 
નીચે મુજબ સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

ક્રમ 
લાભાર્થીનો 

પ્રિાર 
વિસ્તાર 

સહાય  
(રૂ/પ્રવત ટન) 

મહત્તમ 
મયાચદા 

મહત્તમ 
સહાય 
મયાચદા 

૧ વ્યષતિગિ 
લાભાથી  

સામાન્ય રૂ.૫૦,૦૦૦/ટન ૩૦૦ ટન 
રૂ. ૧૫૦ 

લાખ 

આદિજાષિ 
ષવ્િાર 

રૂ.૬૫,૦૦૦/ટન ૩૦૦ ટન 
રૂ. ૧૯૫ 

લાખ 

૨ એપીએમસી, 
સહકારી ખેડૂિ 

સં્થા, જાહેર 
સાહસો, 

નગરપાષલકા કે 
રજી્ટડધ  ખેડૂિ 

ઉત્સપાિક 
સંગઠન 

સામાન્ય રૂ.૬૦,૦૦૦/ટન ૩૦૦ ટન 
રૂ. ૧૮૦ 

લાખ 

આદિજાષિ 
ષવ્િાર 

રૂ.૭૫,૦૦૦/ટન ૩૦૦ ટન 
રૂ. ૨૨૫ 

લાખ 

 
 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે નાણાકીય વિધમાં કચ્છ 
ષજલ્લામાં કેટલા રાયપનીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાય પેટે કુલ 
કેટલી રકમની ચૂકવણી કરવામાં આવી ? 

  (૩) કુલ-૨ (બે) રાયપનીંગ એકમ ઉભા કરવા સહાય 
પેટે કુલ રૂ.૭૦,૫૦,૦૦૦/- રકમની ચૂકવણી કરવામાં આવી. 

--------- 
૨ 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં િોમ્પ્યુટર લેબ અને વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા 
* ૩૨૮૪ શ્રી હેમંતભાઇ આકહર (જામજોર્પુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ જામનગર અને 
િેવભૂષમ દ્વારકા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક 
શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટર લેબ અને ષવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુષવર્ા 
નથી, અને 

  (૧)  

વજલ્લો 
િોમ્પ્યુટર લેબની 

સુવિધા ન હોય તેિી 

શાળાઓની સંખ્યા 

વિજ્ઞાન 

પ્રયોગશાળાની 
સુવિધા ન હોય તેિી 

શાળાઓની સંખ્યા 

જામનગર ૪૯૦ ૫૦૬ 

િેવભૂષમ દ્વારકા ૩૩૭ ૩૭૯ 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ શાળાઓમાં તયાં સુર્ીમાં 

કોમ્પ્યુટર લેબ અને ષવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ 
કરાવવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૨) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

--------- 

૩ 
 ભરૂર્ વજલ્લામાં અનુ.જનજાવતની વિદ્યાર્થીનીઓને સાયિલ આપિાની યોજના 

* ૩૨૧૫ શ્રી રીતેશિુમાર િસાિા (ઝઘડીયા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
ર્ોરણ-૯માં અભ્યાસ કરિી અનુસૂષચિ જનજાષિની 
ષવદ્યાથીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં આ 
યોજના અંિગધિ ભરૂચ ષજલ્લામાં કેટલી ષવદ્યાથીનીઓને 
સાયકલ ભેટ આપવામાં આવી છે, અને  

  (૨) કુલ ૩૪૪૫ ષવદ્યાથીનીઓ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િેની પાછળ કેટલો ખચધ થયો ?   (૩) કુલ ખચધઃ રૂ. ૧૪૫.૩૬ લાખ. 
--------- 

૪ 
સુરેન્દ્રનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ  

* ૩૫૨૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ સુરેન્રનગર અને 
િેવભૂષમ દ્વારકા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી 
માધ્યમની સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક 
અને ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 
માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો. ૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો. ૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર 
માધ્યવમિ શાળા 
(ધો. ૧૧-૧૨) 

સુરેન્રનગર ગુજરાિી  ૮૫૩ ૫૨ ૧૯ ૧૦ 

અંગ્રેજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િેવભૂષમ 
દ્વારકા  

ગુજરાિી  ૫૯૨ ૨૬ ૧૩ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

સુરેન્રનગર ગુજરાિી  ૦૭ ૫૭ ૬૬ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

િેવભૂષમ 
દ્વારકા  

ગુજરાિી  ૦૧ ૨૧ ૨૧ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

સુરેન્રનગર ગુજરાિી  ૨૦૦ ૧૨૧ - ૧૦૬ 

અંગ્રેજી ૪૯ ૧૪ - ૧૦ 

િેવભૂષમ 
દ્વારકા  

ગુજરાિી  ૧૬૫ ૬૭ - ૫૯ 

અંગ્રેજી ૨૨ ૧૨ - ૦૩ 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયા સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-૧  
સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

સુરેન્રનગર ગુજરાિી  ૫૫૩ ૫૪૩૮ ૨૬ ૩૦૯ ૫૫ ૧૩૧ ૨૯ ૫૪ ૪૪ ૦૭ 

અંગ્રેજી ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િેવભૂષમ 

દ્વારકા  

ગુજરાિી  ૫૭૫ ૨૬૨૧ ૦૪ ૯૧ ૩૭ ૮૦ ૪૩ ૩૫ ૦૯ ૧૯ 

અંગ્રેજી ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

સુરેન્રનગર ગુજરાિી  ૧૩ ૩૬ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 
શાળામાં 

આચાયધની 
ષનમણૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૮૮ ૫૬૯ ૭૪ ૨૭૬ ૩૯ ૮૪ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

િેવભૂષમ 

દ્વારકા  

ગુજરાિી  ૦૨ ૦૭ ૪૩ ૧૬૭ ૨૬ ૭૮ ૨૨ ૨૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૫ 
 નમચદા વજલ્લામાં પપૈયાના િાિેતર માટે પ્રોત્સાહન બાબત 

* ૩૧૭૪ ડૉ. દશચના દેશમુખ (નાંિોિ) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
ખેડૂિોને પપૈયાના વાવેિર માટે સરકાર દ્વારા પ્રોત્સસાહન 
આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો પપૈયાના વાવેિર માટે વિધ ૨૦૨૨-૨૩માં 
નમધિા ષજલ્લામાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને કુલ કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) કુલ-૩૩૨ લાભાથીઓને કુલ રૂ. ૧,૦૯,૪૩,૩૯૧/- 
ની સહાય ચૂકવવામાં આવી. 

--------- 

૬ 
પાટણ અને અમદાિાદ વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ  

* ૩૫૧૫ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પાટણ અને 
અમિાવાિ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
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સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ 

શાળા  

(ધો. ૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો. ૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર 

માધ્યવમિ શાળા 

(ધો. ૧૧-૧૨) 

પાટણ ગુજરાિી  ૭૯૨ ૩૮ ૧૨ ૦૪ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમિાવાિ ગુજરાિી  ૬૮૧ ૩૬ ૧૧ ૦૫ 

અંગ્રેજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

પાટણ ગુજરાિી  ૧૫ ૬૦ ૮૧ ૦૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમિાવાિ ગુજરાિી  ૨૮ ૧૫૬ ૩૨૫ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૬ ૨૧ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

પાટણ ગુજરાિી  ૯૪ ૩૩ - ૩૧ 

અંગ્રેજી ૩૫ ૦૮ - ૧૦ 

અમિાવાિ ગુજરાિી  ૮૫૯ ૨૩૯ - ૨૭૧ 

અંગ્રેજી ૬૭૫ ૨૮૧ - ૨૪૦ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયા સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-૧ 
સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

પાટણ ગુજરાિી  ૩૬૭ ૫૦૮૨ ૦૨ ૨૭૫ ૨૧ ૧૩૫ ૨૬ ૪૧ ૨૦ ૧૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમિાવાિ ગુજરાિી  ૬૩૧ ૪૮૪૪ ૨૯ ૨૫૬ ૧૨ ૧૪૯ ૧૪ ૭૫ ૦૨ ૨૬ 

અંગ્રેજી ૦૭ ૦૭ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

પાટણ ગુજરાિી  ૨૨ ૯૪ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 
શાળામાં 

આચાયધની 
ષનમણૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૯૧ ૬૯૯ ૬૭ ૪૮૮ ૬૬ ૭૫ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમિાવાિ ગુજરાિી  ૭૦ ૧૪૩ ૩૫૭ ૨૭૨૯ ૪૯૫ ૧૭૯૬ ૧૮૭ ૨૯૪ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૩૨ ૧૭ ૫૮ ૨૫ ૮૬ 

--------- 



5 

૭ 
તાપી વજલ્લામાં અનુ.જનજાવતની વિદ્યાર્થીનીઓને સાયિલ આપિાની યોજના 

* ૩૨૧૭ શ્રી મોહનભાઇ િોંિણી (વ્યારા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
ર્ોરણ-૯માં અભ્યાસ કરિી અનુસૂષચિ જનજાષિની 
ષવદ્યાથીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં આ 
યોજના અંિગધિ િાપી ષજલ્લામાં કેટલી ષવદ્યાથીનીઓને સાયકલ 
ભેટ આપવામાં આવી છે, અને  

  (૨) કુલ ૪૪૬૬ ષવદ્યાથીનીઓ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િેની પાછળ કેટલો ખચધ થયો ?   (૩) કુલ ખચધઃ રૂ. ૧૯૨.૯૨ લાખ. 
--------- 

૮ 
જૂનાગઢ અને પોરબંદર વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ  

* ૩૫૦૩ શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી (માણાવિર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ જૂનાગઢ અને 
પોરબંિર ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 

સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ 
શાળા  

(ધો. ૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો. ૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર 
માધ્યવમિ શાળા 
(ધો. ૧૧-૧૨) 

જૂનાગઢ 
ગુજરાિી  ૭૧૫ ૦૬ ૦૯ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંિર 
ગુજરાિી  ૩૦૮ ૧૪ ૦૬ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

જૂનાગઢ 
ગુજરાિી  ૦૫ ૧૧૫ ૯૪ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંિર 
ગુજરાિી  ૦૦ ૧૯ ૨૦ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

જૂનાગઢ 
ગુજરાિી  ૩૬૧ ૧૨૪ - ૧૨૩ 

અંગ્રેજી ૮૧ ૨૮ - ૧૯ 

પોરબંિર 
ગુજરાિી  ૮૦ ૪૩ - ૩૮ 

અંગ્રેજી ૨૮ ૦૯ - ૧૧ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયા સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 
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પત્રિ-૧  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

જૂનાગઢ 
ગુજરાિી  ૪૩૧ ૩૪૧૨ ૦૨ ૧૪૫ ૧૦ ૩૬ ૧૧ ૫૪ ૦૧ ૧૪ 

અંગ્રેજી ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંિર 
ગુજરાિી  ૨૦૦ ૧૫૨૪ ૦૦ ૭૦ ૦૬ ૫૭ ૧૯ ૩૧ ૦૨ ૦૪ 

અંગ્રેજી ૨૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

જૂનાગઢ 
ગુજરાિી  ૦૮ ૧૨ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં 
આચાયધની 
ષનમણૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૧૪૪ ૬૮૨ ૧૩૩ ૫૦૬ ૯૭ ૧૧૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંિર 
ગુજરાિી  ૦૦ ૦૦ ૧૭ ૧૬૦ ૩૮ ૯૧ ૧૬ ૨૩ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

--------- 

૯ 
સાબરિાંઠા વજલ્લામાં ખેડૂતોને તાલીમ 

* ૩૧૮૫ શ્રી વિનેન્દ્રવસંહ ઝાલા (દહંમિનગર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય ષવકાસ િાલીમ કાયધક્રમ અંિગધિ સાબરકાંઠા 
ષજલ્લામાં કેટલા ખેડૂિોએ સં્થાકીય િાલીમમાં ભાગ લીર્ો,  

  (૧) ૧૬૭૪. 

 (૨) િે પૈકી કેટલી મદહલા િાલીમાથી અને કેટલા પુરૂિ 

િાલીમાથીઓએ ભાગ લીર્ો, અને 

  (૨) ૮૭૦ મદહલા અને ૮૦૪ પુરૂિ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િે પેટે કેટલો ખચધ થયો ?   (૩) રૂ. ૧૮,૬૩,૭૮૫/-. 
--------- 

૧૦ 
તાપી વજલ્લામાં મનરેગા યોજના 

* ૩૨૧૧ ડૉ. જયરામભાઇ ગામીત (ષનઝર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને ગ્રામ વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ વિધ ૨૦૨૧-૨૨ 
અને ૨૦૨૨-૨૩ માં િાપી ષજલ્લામાં મનરેગા યોજના અંિગધિ 
વિધવાર કેટલા માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવાની હિી, 

  (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિ એ વિધ ૨૦૨૧-૨૨ 
અને ૨૦૨૨-૨૩ માં િાપી ષજલ્લામાં મનરેગા યોજના અંિગધિ 
વિધવાર નીચેની ષવગિે માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 
કરાવવાની હિી,  

ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન રોજગારી 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

૩૧૭૧૦૪૧ ૧૯૧૮૮૫૨ 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લામાં વિધવાર કેટલા 

માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લામાં વિધવાર નીચેની ષવગિે 

માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે. 

ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 
િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ અંવતત) 

૨૫૬૦૧૯૯ ૧૮૯૮૭૯૮  

 (૩) િે પૈકી ઉતિ ષ્થષિએ વિધવાર મદહલાઓ માટે 
કેટલા માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) િે પૈકી ઉતિ ષ્થષિએ વિધવાર મદહલાઓ માટે 
નીચેની ષવગિે માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં 
આવેલ છે. 

મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 
િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ અંવતત) 

૧૪૦૬૮૩૭ ૮૧૧૮૨૯  
--------- 

૧૧ 
સુરત વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૮૪ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
સુરિ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ષવયાણ થયેલ પશુઓ (ગાય/ 
ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો ખચધ 
કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂ.૪૭,૦૫,૮૦૦/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ.૪૭,૦૫,૮૦૦/- અને 

   ૨,૨૩૫ લાભાથીઓ 

--------- 

૧૨ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાં સરિારી છાત્રાલયો 

* ૩૨૧૯ શ્રી અભેવસંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છોટાઉિેપુર 
ષજલ્લામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરિાં આદિજાષિ ષવદ્યાથીઓ માટે 
કેટલાં સરકારી છાત્રાલયો કાયધરિ છે, અને િે પૈકી કુમાર અને 
કન્યા માટેના છાત્રાલયોની સંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) ૦૭ સરકારી છાત્રાલયો 

  ૩ કુમાર અને ૪ કન્યા 

 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ આદિજાષિ ષવદ્યાથીઓ માટેના ઉતિ 
કાયધરિ છાત્રાલયોમાં કેટલા ષવદ્યાથી/ ષવદ્યાષથધનીઓ અભ્યાસ 
કરે છે, અને 

  (૨) ૫૯૦ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ ષજલ્લામાં 
આદિજાષિ ષવદ્યાથીઓ માટે કાયધરિ સરકારી છાત્રાલયોની 
સંખ્યામાં કેટલો વર્ારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે ? 

  (૩) ૦૧ 

--------- 
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૧૩ 
સુરત વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૭૮ શ્રી મનુભાઈ પટેલ (ઉર્ના) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
સુરિ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ષવયાણ થયેલ પશુઓ (ગાય/ 
ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો ખચધ 
કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂ.૪૭,૦૫,૮૦૦/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ.૪૭,૦૫,૮૦૦/- અને 
   ૨,૨૩૫ લાભાથીઓ 

--------- 

૧૪ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાં િૃવત્રમ બીજદાન યોજના અન્દ્િયે પશુપાલિોને પ્રોત્સાહન 

* ૩૧૭૬ શ્રી ભગિાનજીભાઈ િરગટીયા (માંગરોળ) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
જૂનાગઢ ષજલ્લામાં શુદ્ધ સંવર્ધન દ્વારા રાજ્યની ્થાષનક 
ઓલાિની ગાયમાં કૃષત્રમ બીજિાનથી જન્મેલ વાછરડીઓના 
ઉછેર માટે પશુપાલકોને પ્રોત્સસાહન આપવાની યોજના હેઠળ 

કેટલા પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) ૬૮૪ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અંગે કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) રૂા.૨૦,૫૨,૦૦૦/- 
 

--------- 

૧૫ 
નમચદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાં િન અવધિાર અવધવનયમ હેઠળ દાિા/અરજીઓ 

* ૩૪૮૬ શ્રી ર્ૈતરભાઈ િસાિા (િેડીયાપાડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ નમધિા અને 
છોટાઉિેપુર ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર વન અષર્કાર અષર્ષનયમ હેઠળ 
કેટલા િાવા/અરજીઓ પડિર છે,  

  (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ નમધિા અને 
છોટાઉિેપુર ષજલ્લામાં વન અષર્કાર અષર્ષનયમ હેઠળ પડિર 
િાવા/અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

અનુ. વજલ્લાનુ નામ પડતર દાિા/અરજીઓ 

૧ નમધિા ૫૪૪૩ 

૨ છોટાઉિેપુર ૧૦૬૯૪ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િાવાઓ/અરજીઓ પડિર રહેવાના 
કારણો શાં છે, અને 

  (૨) િાવેિાર દ્વારા િાવા ફાઈલો સાથે જરૂરી પૂરાવાઓ રજુ 
કરેલ ન હોઈ, આખરી ષનણધય ન થવાથી પડિર રહેલ હિા. 

 (૩) ઉતિ પડિર અરજીઓ/િાવાઓના ષનકાલ કરવાનંુ 

શું આયોજન છે ? 

  (૩) પડિર િાવાઓની ચકાસણી રીમોટ સેન્સીંગ 

ઈમેજના આર્ારે કરવા માટે વનષવભાગ હ્િકના ગીર 
ફાઉન્ડેશનને મોકલવામાં આવે છે, ત્સયાંથી અહેવાલ પ્રાપ્ત 
થયેથી િાત્સકાષલક SDLC અને  DLC બેઠકમાં મૂકીને ષનકાલ 
કરવામાં આવે છે.  

--------- 
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૧૬ 
રાજિોટ અને ડાંગ વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ  

* ૩૫૧૮ શ્રી કદનેશભાઈ ઠાિોર (ચાણ્મા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજકોટ અને 
ડાંગ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 
માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો. ૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો. ૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર 

માધ્યવમિ શાળા 

(ધો. ૧૧-૧૨) 

રાજકોટ 
ગુજરાિી  ૮૫૩ ૨૭ ૧૩ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ડાંગ 
ગુજરાિી  ૩૭૮ ૧૯ ૦૮ ૦૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

રાજકોટ 
ગુજરાિી  ૦૬ ૧૩૨ ૯૭ ૦૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૩ ૦૪ ૦૦ 

ડાંગ 
ગુજરાિી  ૦૧ ૦૪ ૧૪ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

રાજકોટ 
ગુજરાિી  ૭૯૪ ૩૭૩ - ૩૫૭ 

અંગ્રેજી ૨૪૭ ૮૯ - ૭૫ 

ડાંગ 
ગુજરાિી  ૧૪ ૦૩ - ૦૨ 

અંગ્રેજી ૧૧ ૦૪ - ૦૧ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયા સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-૧  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

રાજકોટ 
ગુજરાિી  ૭૨૦ ૪૫૩૫ ૦૦ ૧૮૫ ૧૬ ૧૦૪ ૩૨ ૭૨ ૧૧ ૨૨ 

અંગ્રેજી ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ડાંગ 
ગુજરાિી  ૧૨૨ ૧૫૮૪ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૧૦૬ ૩૩ ૫૩ ૦૧ ૧૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

રાજકોટ 
ગુજરાિી  ૧૯ ૧૬ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણૂકની 
જોગવાઇ નથી. 

૧૦૦ ૮૩૭ ૧૪૬ ૫૪૬ ૧૧૭ ૧૧૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૧૧ ૨૩ ૧૧ ૧૬ ૦૩ ૦૪ 

ડાંગ 
ગુજરાિી  ૦૨ ૦૬ ૧૫ ૬૩ ૨૭ ૪૭ ૦૮ ૧૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૧૭ 
મકહસાગર વજલ્લામાં દૂધ સંજીિની યોજના 

* ૩૧૯૦ શ્રી માનવસંહ ર્ૌહાણ (બાલાષસનોર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 
પોિણ યોજના હેઠળ મદહસાગર ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાના કયા 
િાલુકામાં અમલમાં છે, અને 

  (૨) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી પોિણ 
યોજના હેઠળ મદહસાગર ષજલ્લાના ખાનપુર િાલુકામાં િૂર્ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં આ અંગે કેટલો 
ખચધ થયો ? 

  (૩) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા એક 
વિધમાં મદહસાગર ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના હેઠળ 
રૂ.૧,૩૮,૩૬,૯૨૮/- નો ખચધ થયેલ છે. 

--------- 

૧૮ 
દાહોદ વજલ્લામાં િૃવત્રમ બીજદાન યોજના અન્દ્િયે પશુપાલિોને પ્રોત્સાહન 

* ૩૧૭૭ શ્રી શૈલેિભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
િાહોિ ષજલ્લામાં શુદ્ધ સંવર્ધન દ્વારા રાજ્યની ્થાષનક ઓલાિની 
ગાયમાં કૃષત્રમ બીજિાનથી જન્મેલ વાછરડીઓના ઉછેર માટે 
પશુપાલકોને પ્રોત્સસાહન આપવાની યોજના હેઠળ કેટલા 
પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) ૭૮૯ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અંગે કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે 
આપવામાં આવી ? 

  (૨) રૂા.૨૩,૬૭,૦૦૦/- 
 

--------- 

૧૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાં દૂધ સંજીિની યોજના 

* ૩૧૮૯ શ્રી પી. સી. બરંડા (ષભલોડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 
પોિણ યોજના હેઠળ અરવલ્લી ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા. 
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 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાના કયા 

િાલુકામાં અમલમાં છે, અને 

  (૨) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી પોિણ 

યોજના હેઠળ અરવલ્લી ષજલ્લાના મોડાસા િાલુકામાં િૂર્ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં આ અંગે કેટલો 
ખચધ થયો ? 

  (૩) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા એક 
વિધમાં અરવલ્લી ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના હેઠળ 
રૂ.૨,૫૬,૯૩,૮૪૨/- નો ખચધ થયેલ છે. 

--------- 

૨૦ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૬૬ શ્રી િેશાજી ર્ૌહાણ (દિયોિર) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
બનાસકાંઠા ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓ 
(ગાય/ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો 
ખચધ કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂ.૧,૫૯,૬૨,૭૨૫/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ.૧,૫૯,૬૨,૭૨૫/- અને 
   ૪,૩૨૫ લાભાથીઓ. 

--------- 

૨૧ 
પંર્મહાલ વજલ્લામાં િૃવત્રમ બીજદાન યોજના અન્દ્િયે પશુપાલિોને પ્રોત્સાહન 

* ૩૧૬૭ શ્રી ફતેવસંહ ર્ૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
પંચમહાલ ષજલ્લામાં શુધ્ર્ સંવર્ધન દ્વારા રાજ્યની ્થાષનક 
ઓલાિની ગાયમાં કૃષત્રમ બીજિાનથી જન્મેલ વાછરડીઓના 
ઉછેર માટે પશુપાલકોને પ્રોત્સસાહન આપવાની યોજના હેઠળ 
કેટલા પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) ૩૭૨ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અંગે કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે 
આપવામાં આવી ?  

  (૨) રૂા.૧૧,૧૬,૦૦૦ 

--------- 
૨૨ 

બોટાદ વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળાના મિાન 
* ૩૫૩૨ શ્રી ઉમેશભાઈ મિિાણા (બોટાિ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ બોટાિ ષજલ્લાના 
સરવા અને નાના પાળીયાિ ગામની પ્રાથષમક શાળાના મકાન 
િોડી પાડવામાં આવેલ છે િે હકીકિ સાચી છે,  

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ શાળાઓમાં 
અભ્યાસ કરિા ષવદ્યાથીઓના અભ્યાસ માટે શી વૈકષલ્પક 
વ્યવ્થા કરેલ છે, અને 

  (૨) - સરવા ગામની પ્રાથષમક શાળાના હયાિ અન્ય 
ઓરડાઓમાં બેસી અભ્યાસ કરે છે. 
 - નાના પાળીયાિ ગામની પ્રાથષમક શાળાના હયાિ અન્ય 
ઓરડાઓમાં બેસી પાળી પદ્ધષિથી અભ્યાસ કરે છે.   

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ પ્રાથષમક 
શાળાનંુ નવું મકાન બનાવવા શી કાયધવાહી હાથ ર્રેલ છે ?  

  (૩) બંને શાળામાં નવા ઓરડા મંજૂર થયેલ છે જનેી ટેન્ડર 
પ્રદક્રયા પાંચ વખિ કરવામાં આવેલ છે પરંિુ એક પણ ઇજારિારે 
ભાગ લીર્ેલ નથી.  

--------- 
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૨૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાં ગુણોત્સિ-૨ અંતગચત પ્રાર્થવમિ શાળાઓનું મૂલયાંિન 

* ૩૧૯૩ શ્રીમતી સેજલબેન પંડ્યા (ભાવનગર પૂવધ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધ 
િરષમયાન ગુણોત્સસવ-૨ અંિગધિ ભાવનગર ષજલ્લાની પ્રાથષમક 
શાળાઓના મૂલ્યાંકનની શું ષ્થષિ છે, અને 
 
 
 

  (૧)  

વજલ્લો 
શૈક્ષવણિ 

િિચ 

મૂલયાંિન માટે 
વનયત ર્થયેલ 

શાળાઓ 

મૂલયાંિનની 
િામગીરી પૂણચ 
ર્થયેલ શાળાઓ 

ભાવનગર 
૨૦૨૧-૨૨ ૧૦૦૫ ૧૦૦૫ 

૨૦૨૨-૨૩ ૧૦૦૭ ૯૪૦ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં મૂલ્યાંકન સંિભે 
સરકાર દ્વારા શાં પગલાં લેવામાં આવ્યા ?  

 (૨)  મૂલ્યાંકન થયેલ િમામ શાળાઓને ગુણોત્સસવ-૨.૦ 
અંિગધિ રીપોટધ  કાડધ  આપવામાં આવ્યા છે. જમેાં 
મુખ્યક્ષેત્ર અને પેટાક્ષેત્ર પ્રમાણે િેમની શાળાની 
સારી બાબિો અને શાળાની સુર્ારાત્સમક બાબિો 
ઉપરાંિ શાળાને પ્રાપ્ત થયેલ ગ્રેડ અને ટકા પણ 
િશાધવવામાં આવે છે.  

  રાજ્ય કક્ષાએથી રાજ્યના િમામ ષજલ્લાઓના ષજલ્લા 
પ્રાથષમક ષશક્ષણાષર્કારીશ્રી, પ્રાચાયધશ્રી, ડાયટ, 
બી.આર.સી. કૉ.-ઓદડધ નેટરને મૂલ્યાંકન થયેલ 
શાળાઓની ગુણાત્સમક સુર્ારણા માટે માગધિશધન 
આપવામાં આવ્યું. સમયાંિરે ષજલ્લા અને રાજ્ય 
કક્ષાએથી રીવ્યુ કરવામાં આવે છે.  

  ગુણોત્સસવ-૨.૦ અંિગધિ ષવદ્યાથીઓની હાજરી 
એક માપિંડ છે. ષવદ્યા સષમક્ષા કેન્ર દ્વારા રાજ્ય 
કક્ષાએથી હાજરી અંિગધિ અષનયષમિિા માટે 
મોનીટરીંગ દ્વારા સુર્ારાત્સમક પગલાં માટે 
શાળાઓને માગધિશધન આપવામાં આવે છે.  

  ષવદ્યા સષમક્ષા કેન્ર પાસેથી મેળવેલ ષવિયવાર 

સામષયક કસોટીના ગુણની ષવગિો રીપોટધ  કાડધમાં 
લેવામાં આવે છે. જનેાથી સિિ અને સવધગ્રાહી 
મૂલ્યાંકન કરીને ઉપચારાત્સમક કાયધ થાય છે.  

--------- 

૨૪ 
રાજ્યની આશ્રમશાળાઓનાં વિદ્યાર્થીઓની માવસિ ભોજન ગ્રાન્દ્ટના દરો 

* ૩૫૦૯ ડૉ. તુિાર ર્ૌધરી (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ આદિજાષિ 
ષવકાસ ષવભાગ હ્િકની ગ્રાન્ટ ઇન એઇડની 

આશ્રમશાળાઓમાં ઉત્તર બુષનયાિી આશ્રમશાળા અને ઉચ્ચિર 
ઉત્તર બુષનયાિી આશ્રમશાળાઓમાં અભ્યાસ કરિા 
ષવદ્યાથીઓની માષસક ભોજન(ષનભાવ) ગ્રાન્ટના િરો શાં છે, 

  (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ આશ્રમશાળા, 
ઉત્તર બુષનયાિી આશ્રમશાળા અને ઉચ્ચિર ઉત્તર બુષનયાિી 

આશ્રમશાળાઓમાં અભ્યાસ કરિા ષવદ્યાથીઓની માષસક 
ભોજન(ષનભાવ) ગ્રાન્ટના િર રૂ.૨૧૬૦/- છે.  

 (૨) ઉતિ િરો તયારથી અમલમાં છે, અને    (૨) ઉતિ િરો નવા શૈક્ષષણક સત્ર માહે જૂન-૨૦૨૨થી 
અમલમાં છે.  
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 (૩) ઉતિ િરોમાં છેલે્લ તયારે િેમજ કેટલો વર્ારો 
કરવામાં આવેલ છે ?  

  (૩) આદિજાષિ ષવકાસ ષવભાગના િા.૧૩-૦૪-૨૦૨૨ 
ના ઠરાવથી આશ્રમશાળા, ઉત્તર બુષનયાિી આશ્રમશાળા અને 
ઉચ્ચિર ઉત્તર બુષનયાિી આશ્રમશાળાઓમાં અભ્યાસ કરિા 
ષવદ્યાથીઓની માષસક ભોજન (ષનભાવ) ગ્રાન્ટમાં રૂ.૬૬૦/- 
નો વર્ારો કરવામાં આવેલ છે.   

--------- 

૨૫ 
નમચદા અને િલસાડ વજલ્લામાં ગજુરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૪૯૧ શ્રી ગુલાબવસંહ ર્ૌહાણ (લુણાવાડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ નમધિા અને 
વલસાડ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્મયમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે,  

  (૧)  

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 
શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા 
(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર 
માધ્યવમિ શાળા  
(ધો. ૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર 
માધ્યવમિ શાળા  
(ધો.૧૧-૧૨) 

નમધિા  
ગુજરાિી  ૬૮૦ ૨૫ ૦૬ ૦૫ 
અંગ્રેજી  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

વલસાડ  
ગુજરાિી  ૯૫૭ ૨૨ ૧૪ ૦૧ 
અંગ્રેજી  ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ  

નમધિા  
ગુજરાિી  ૨ ૧૯ ૨૭ ૦૦ 
અંગ્રેજી  ૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

વલસાડ  
ગુજરાિી  ૧૦ ૨૪ ૮૪ ૦૦ 
અંગ્રેજી  ૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

નમધિા 
ગુજરાિી  ૨૮ ૧૦ - ૧૦ 
અંગ્રેજી  ૧૭ ૦૬ - ૦૩ 

વલસાડ  
ગુજરાિી  ૭૫ ૩૬ - ૩૫ 
અંગ્રેજી  ૧૮૨ ૭૧ - ૫૩ 

 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) પત્રક-અ મુજબ.  

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ?  

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી.  

પત્રિ-અ  
સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

નમધિા  
ગુજરાિી  ૩૩૩ ૨૪૫૪ ૧૬ ૪૯ ૧૨ ૮૪ ૨૬ ૪૦ ૧૦ ૧૧ 
અંગ્રેજી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વલસાડ 
ગુજરાિી  ૩૩૮ ૪૮૬૧ ૭ ૨૦૫ ૦૬ ૧૧૧ ૧૮ ૪૯ ૧૯ ૧૦ 
અંગ્રેજી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ 
ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 
શાળામાં આચાયધની 
ષનમણૂકની 
જોગવાઇ નથી. 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

નમધિા  
ગુજરાિી  ૪ ૭ ૩૩ ૨૧૫ ૫૯ ૧૩૩ ૧૭ ૨૯ 

અંગ્રેજી  ૦ ૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

વલસાડ 
ગુજરાિી  ૧૯ ૫૪ ૭૧ ૬૪૭ ૧૫૫ ૪૮૩ ૪૭ ૬૧ 

અંગ્રેજી  ૦ ૦ ૦ ૦૮ ૦૨ ૧૨ ૦૧ ૦૦ 

--------- 

૨૬ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાં સરિારી તેમજ ખાનગી પ્રાર્થવમિ અને માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૨૯૦૫ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
અમિાવાિ શહેર અને ષજલ્લામાં સરકારી િેમજ ખાનગી પ્રાથષમક 
અને માધ્યષમક શાળાઓ મંજૂર કરવા અંગેની કેટલી અરજીઓ 
મળી,  

  (૧)  

વજલ્લો/ 
શહેર 

પ્રાર્થવમિ શાળા માધ્યવમિ 

સરિારી ખાનગી સરિારી ખાનગી 

અમિાવાિ 
શહેર 

૨૯ ૯૯ ૦૦ ૦૦ 

અમિાવાિ 

ષજલ્લો  

૦૦ ૩૩ ૦૯ ૪૯ 

 

 (૨) ઉતિ પૈકીની કેટલી અરજીઓને મંજૂરી આપવામાં 
આવી, અને  

  (૨)  

વજલ્લો/ 
શહેર 

પ્રાર્થવમિ શાળાઓ માધ્યવમિ શાળાઓ 

સરિારી ખાનગી સરિારી ખાનગી 

અમિાવાિ 
શહેર 

૨૯ ૧૪ ૦૦ ૦૦ 

અમિાવાિ 
ષજલ્લો  

૦૦ ૧૦ ૦૦ ૧૭ 

 
 (૩) બાકીની અરજીઓ નામંજૂર કરવાના કારણો શાં છે ?    (૩) પ્રાર્થવમિ શાળાઓઃ- 

 પુરિા ડોતયુમેન્ટસ િથા બી.યુ.પી./રમિ ગમિ મેિાન/ 

ફાયર સેફ્ટી ન હોવાને કારણે અરજીના ના મંજૂર કરવામાં 
આવેલ છે.  

માધ્યવમિ શાળાઓઃ- 

 નવી સરકારી માધ્યષમક શાળા શરૂ કરવા માટેના 
ર્ારાર્ોરણો મુજબ, થયેલ િરખા્િના ગામોની ૦૫ 
ષક.મી.ના ષવ્િારમાં અનુિાષનિ શાળા આવેલ હોવાથી, 
સરકારી માધ્યષમક શાળા શરૂ કરવા માટે ષવચારણા કરી 
શકાય નહીં. 

 ખાનગી માધ્યષમક શાળાઓ ના-મંજૂર થવાના કારણોનંુ 

પત્રક-અ આ સાથે સામેલ છે.  

પત્રિ-અ  

(૧)  શાળા સંચાલક મંડળે સૂષચિ શાળા મકાનનો ભાડા કરાર નોટરાઈઝડ રજૂ કરેલ છે, જ્યારે ષશક્ષણ ષવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: 

મશબ/૧૨૧૧/૮૫૦/છ, િા.૧૬-૦૯-૨૦૧૯ અને િા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ ના સુર્ારા ષવષનયમ-૯(૧૩)(૪)(૧) અને 

(૨) મુજબ શાળા મકાનનો ભાડા કરાર રજી્ટડધ  રજૂ કરવાની જોગવાઈ છે. િે મુજબ રજૂ કરેલ ન હોય. 
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(૨) શાળા સંચાલક મંડળે સૂષચિ શાળા રમિ-ગમિના મેિાનનો ભાડા કરાર નોટરાઈઝડ રજૂ કરેલ છે. જયારે ષશક્ષણ ષવભાગના 

ઠરાવ ક્રમાંક:મશબ/૧૨૧૧/૮૫૦/છ, િા.૧૬-૦૯-૨૦૧૯ અને િા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ ના સુર્ારા ષવષનયમ-૯(૧૩) 

(૪)(૧) અને(૨) મુજબ શાળા રમિ- ગમિના મેિાનનો ભાડા કરાર રજી્ટડધ  રજૂ કરવાની જોગવાઈ છે. િે મુજબ રજૂ કરેલ 

નથી.  

(૩) શાળા મંડળે સૂષચિ નવી શાળા માટે રજૂ કરેલ આર્ારો ધ્યાને લેિાં શાળાના મકાન અને શાળાના રમિ-ગમિના મેિાનની 

જમીનની માષલકીના હક પુરવાર થિા ન હોય.  

(૪)  શાળા સંચાલક મંડળે સૂષચિ શાળા શહેરી ષવ્િારમાં જરૂદરયાિ મુજબના મેિાનના જ ેઆર્ારો રજૂ કરેલ છે, િે ધ્યાને લેિાં, 

ષશક્ષણ ષવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:મશબ/૧૨૧૧/૮૫૦/છ, િા.૧૬-૦૯-૨૦૧૯ અને િા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ ના સુર્ારા 

મુજબ ષવષનયમ-૯(૧૩)(૪)(૧) મુજબ શહેરી ષવ્િારમાં શાળા શરૂ કરવા માગિા ટર્ટ/મંડળએ શાળાના મકાનનો 

ષવ્િાર, પાષકિંગ માટે છોડવી પડિી જગ્યા અને ર્િા િેમજ માજીનની જમીન બાિ કયાધ બાિ, રમિ-ગમિનંુ મેિાન લઘુત્તમ 

૮૦૦ ચો.મી. ના માપનું હોવું જોઇએ જનેા આર્ારો રજૂ કરેલ નથી./રજૂ કરેલ છે િેમાં રમિ-ગમિના મેિાનનંુ માપ ૮૦૦ 

ચો.મી. કરિા ઓછુ છે.  

(૫) શાળા સંચાલક મંડળે સૂષચિ શાળા ગ્રામ્પય ષવ્િારમાં જરૂદરયાિ મુજબના મેિાનના જ ેઆર્ારો રજુ કરેલ છે િે ધ્યાને લેિાં 

ષશક્ષણ ષવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:મશબ/૧૨૧૧/૮૫૦/છ, િા.૧૬-૦૯-૨૦૧૯ અને િા.૧૯-૧૧-૨૦૧૯ ના સુર્ારા 

મુજબ ષવષનયમ-૯(૧૩)(૪)(૧) મુજબ ગ્રામ્પય ષવ્િારમાં શાળા શરૂ કરવા માગિા ટર્ટ/મંડળએ શાળાના મકાનનો 

ષવ્િાર, પાષકિંગ માટે છોડવી પડિી જગ્યા અને ર્િા િેમજ માજીનની જમીન બાિ કયાધ બાિ, રમિ-ગમિનંુ મેિાન લઘુત્તમ 

૧૫૦૦ ચો.મી. ના માપનંુ હોવું જોઇએ જનેા આર્ારો રજૂ કરેલ નથી./રજૂ કરેલ છે િેમાં રમિ-ગમિના મેિાનનંુ માપ ૧૫૦૦ 

ચો.મી. કરિા ઓછુ છે. 

(૬)  શાળા મંડળે સૂષચિ નવી શાળા માટે રજૂ કરેલ આર્ારો ધ્યાને લેિાં ષશક્ષણ ષવભાગના ઠરાવ ક્રમાંકઃમશબ/૧૨૧૧/ ૮૫૦/ 

છ, િા.૦૪-૦૮-૨૦૧૧ ના સુર્ારા મુજબ ષવષનયમ-૯(૧૩)(૧૧) મુજબ શાળા મકાન માટે મંજુર કરેલ મકાન બાંર્કામનો 

નકશો સક્ષમ સત્તાષર્કારી દ્વારા મંજૂર કરેલ રજૂ કરેલ ન હોય. 

(૭)  શાળા મંડળે સૂષચિ નવી શાળા માટે રજૂ કરેલ આર્ારો ધ્યાને લેિાં ષશક્ષણ ષવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:મશબ/૧૨૧૧/૮૫૦/ 

છ, િા.૦૪-૦૮-૨૦૧૧ ના સરુ્ારા મુજબ ષવષનયમ-૯(૧૩)(૧૧) મુજબ શાળા મંડળ દ્વારા શાળા મકાનના ઉપયોગમાં 

લેવા માટે સક્ષમ સત્તાષર્કારીનંુ મકાન વપરાશનંુ પ્રમાણપત્ર (સક્ષમ સત્તાષર્કારી દ્વારા અપાયેલ બી.યુ.પી.) રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) શાળા સંચાલક મંડળે સૂષચિ નવી શાળા માટે રજૂ કરેલ આર્ારો ધ્યાને લેિા શાળા મકાન અને રમિ-ગમિના મેિાન માટે 
િશાધવેલી જમીન ષબનખેિી થયાના કોઇ આર્ાર પુરાવાઓ રજૂ કરેલ ન હોય. 

--------- 

૨૭ 
િલસાડ વજલ્લામાં પાિરડર ીિન ર્ાફિટર ખરીદી સહાય યોજના 

* ૩૧૭૦ શ્રી અરવિંદ પટેલ (ર્રમપુર) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધ 
િરષમયાન વલસાડ ષજલ્લામાં પાવરડર ીવન ચાફતટર ખરીિી 
સહાય યોજના હેઠળ ષબન અનામિ જાષિ, અનુસૂષચિ જાષિ 
અને અનુસૂષચિ જનજાષિના અરજિારોની કુલ કેટલી અરજીઓ 
મંજૂર કરવામાં આવી, અને  

  (૧) ષબન અનામિ જાષિ – ૧૧૫ 
  અનુસૂષચિ જાષિ – ૦૧ 
  અનુસૂષચિ જનજાષિ – ૫૦ 
  કુલ – ૧૬૬ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે પેટે છેલ્લા બે વિધ િરમ્પયાન કેટેગરી 
વાઇઝ કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૨) ષબન અનામિ કેટેગરી – રૂ.૧૪,૨૨,૦૦૦/- 
  અનુસૂષચિ જાષિ કેટેગરી – રૂ.૧૮,૦૦૦/- 
  અનુસૂષચિ જનજાષિ કેટેગરી – રૂ.૪,૮૬,૦૦૦/- 
  કુલ – રૂ.૧૯,૨૬,૦૦૦/- 

--------- 
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૨૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાં ખેડૂતોને તાલીમ 

* ૩૨૦૩ શ્રી વશિાભાઈ ગોકહલ (મહુવા) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 

કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય ષવકાસ િાલીમ કાયધક્રમ અંિગધિ ભાવનગર 

ષજલ્લામાં કેટલા ખેડૂિોએ સં્થાકીય િાલીમમાં ભાગ લીર્ો,  

  (૧) ૧૧૪૧. 

 (૨) િે પૈકી કેટલી મદહલા િાલીમાથી અને કેટલા પુરૂિ 

િાલીમાથીઓએ ભાગ લીર્ો, અને 

  (૨) ૬૩૧ મદહલા અને ૫૧૦ પુરૂિો.  

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િે પેટે કેટલો ખચધ થયો ?    (૩) રૂ.૧૩,૨૧,૬૨૩/- 

--------- 

૨૯ 
દાહોદ વજલ્લામાં િૃવત્રમ બીજદાન યોજના અન્દ્િયે પશુપાલિોને પ્રોત્સાહન 

* ૩૧૮૨ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ભાભોર (ગરબાડા) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 

િાહોિ ષજલ્લામાં શુધ્ર્ સંવર્ધન દ્વારા રાજ્યની ્થાષનક 

ઓલાિની ગાયમાં કૃષત્રમ બીજિાનથી જન્મેલ વાછરડીઓના 

ઉછેર માટે પશુપાલકોને પ્રોત્સસાહન આપવાની યોજના હેઠળ 

કેટલા પશુપાલકોને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) ૭૮૯ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અંગે કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે 

આપવામાં આવી ?  

  (૨) રૂા.૨૩,૬૭,૦૦૦/- 

--------- 

૩૦ 
પંર્મહાલ વજલ્લામાં દૂધ સંજીિની યોજના 

* ૩૧૮૮ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોર્રા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 

પોિણ યોજના હેઠળ પંચમહાલ ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના 

અમલમાં છે કે કેમ,  

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાના તયા 

િાલુકામાં અમલમાં છે, અને  

  (૨) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 

પોિણ યોજના હેઠળ પંચમહાલ ષજલ્લાના ત્રણ િાલુકા શહેરા, 

મોરવા-હડફ અને જાંબુઘોડા િાલુકામાં િૂર્ સંજીવની યોજના 

અમલમાં છે. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં આ અંગે કેટલો 

ખચધ થયો ?  

  (૩) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં 

પંચમહાલ ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના હેઠળ 

રૂ.૫,૧૬,૯૦,૨૦૦/- નો ખચધ થયેલ છે.  

--------- 
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૩૧ 
િલસાડ વજલ્લામાં અનુ.જનજાવતની વિદ્યાર્થીનીઓને સાયિલ આપિાની યોજના 

* ૩૨૧૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
ર્ોરણ-૯માં અભ્યાસ કરિી અનુસૂષચિ જનજાષિની 
ષવદ્યાથીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં આ 
યોજના અંિગધિ વલસાડ ષજલ્લામાં કેટલી ષવદ્યાથીનીઓને 
સાયકલ ભેટ આપવામાં આવી છે, અને  

  (૨) કુલ ૮૩૦૦ ષવદ્યાથીનીઓ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િેની પાછળ કેટલો ખચધ થયો ?   (૩) કુલ ખચધઃ રૂા.૩૬૩.૨૫ લાખ 
--------- 

૩૨ 
નિસારી વજલ્લામાં આકદજાવતના લોિો માટેની આિાસ યોજના 

* ૩૨૧૨ શ્રી રાિેશ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ નવસારી 
ષજલ્લામાં આદિજાષિના વ્યષતિઓને આવાસ આપવાની યોજના 

અમલમાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો આ યોજના હેઠળ આદિજાષિના 
વ્યષતિઓને શો લાભ આપવામાં આવે છે, અને 

  (૨) આવાસિીઠ રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/- ની સહાય આપવામાં 
આવે છે. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં ઉતિ ષજલ્લામાં આ 
યોજના અંિગધિ કેટલી સહાય આપવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં નવસારી ષજલ્લામાં આ 
યોજના અંિગધિ કુલ રૂા.૨૭૭.૫૦ લાખની સહાય આપવામાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૩૩ 
આણંદ અને ખેડા વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૪૯૪ શ્રી અમીત ર્ાિડા (આંકલાવ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ આણંિ અને 
ખેડા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

આણંિ 
ગુજરાિી ૯૮૯ ૦૯ ૦૫ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખેડા 
ગુજરાિી ૧૩૫૦ ૨૨ ૦૧ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

આણંિ 
ગુજરાિી ૭૬ ૬૭ ૧૪૮ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

ખેડા 
ગુજરાિી ૪૯ ૧૧૨ ૧૪૫ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

આણંિ 
ગુજરાિી ૧૪૮ ૪૦ - ૩૮ 

અંગ્રેજી ૯૭ ૪૬ - ૪૨ 

ખેડા 
ગુજરાિી ૧૬૯ ૫૪ - ૩૭ 

અંગ્રેજી ૯૭ ૩૦ - ૧૬ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

આણંિ 
ગુજરાિી ૬૩૫ ૫૬૪૯ ૬૫ ૨૭૭ ૦૩ ૪૧ ૦૨ ૨૩ ૦૮ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦ ૩ ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખેડા 
ગુજરાિી ૬૨૧ ૬૯૭૭ ૨૫ ૩૬૫ ૦૩ ૬૮ ૦૬ ૧૦ ૦૩ ૧૦ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

આણંિ 
ગુજરાિી ૩૩ ૪૨૮ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણૂકની 
જોગવાઇ નથી. 

૧૦૦ ૧૧૪૪ ૧૪૫ ૭૨૯ ૯૪ ૧૨૨ 

અંગ્રેજી ૦ ૩ ૦૩ ૧૧ ૧૨ ૨૩ ૦૦ ૦૨ 

ખેડા 
ગુજરાિી ૩૦ ૨૫૦ ૪૧૪ ૧૦૭૧ ૩૯૮ ૬૩૩ ૧૦૯ ૧૪૯ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦૯ ૦૭ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૩૪ 
ભરૂર્ વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૮૧ શ્રી ડી. િે. સ્િામી (જબંુસર) : માનનીય પશુપાલન મતં્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
ભરૂચ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ષવયાણ થયેલ પશુઓ 
(ગાય/ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો 
ખચધ કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂા.૬૦,૧૬,૭૭૫/- 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 

કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂા.૬૦,૧૬,૭૫૫/- અને ૨,૩૪૪ લાભાથીઓ. 

--------- 

૩૫ 
સુરત વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૮૩ શ્રી સંદીપ દેસાઈ (ચોયાધસી) : માનનીય પશુપાલન મતં્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
સુરિ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ષવયાણ થયેલ પશુઓ 
(ગાય/ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો 
ખચધ કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂા.૪૭,૦૫,૮૦૦/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂા.૪૭,૦૫,૮૦૦/- અને ૨,૨૩૫ લાભાથીઓ. 

--------- 

૩૬ 
જામનગર અને મોરબી વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૨૧ શ્રી અમૃતજી ઠાિોર (કાંકરેજ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ જામનગર અને 

મોરબી ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 
શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  
(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

જામનગર 
ગુજરાિી ૬૬૪ ૨૦ ૧૦ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મોરબી 
ગુજરાિી ૫૮૫ ૨૪ ૦૭ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

જામનગર 
ગુજરાિી ૦૭ ૭૨ ૨૮ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મોરબી 
ગુજરાિી ૦૧ ૪૯ ૨૪ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

જામનગર 
ગુજરાિી ૨૭૪ ૧૩૭ - ૧૦૬ 

અંગ્રેજી ૧૦૩ ૩૫ - ૨૨ 

મોરબી 
ગુજરાિી ૧૭૦ ૯૮ - ૭૭ 

અંગ્રેજી ૩૨ ૧૦ - ૧૦ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 
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પત્રિ-૧  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

જામનગર 
ગુજરાિી ૩૩૦ ૩૩૬૦ ૦૦ ૧૨૦ ૨૭ ૬૧ ૪૨ ૪૮ ૦૪ ૧૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મોરબી 
ગુજરાિી ૫૨૨ ૩૧૯૭ ૪૮ ૧૦૩ ૧૪ ૧૦૪ ૩૧ ૪૪ ૧૦ ૧૪ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

જામનગર 
ગુજરાિી ૨૬ ૩૦ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 

ષનમણૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૮૨ ૩૨૯ ૯૫ ૧૬૯ ૭૦ ૩૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

મોરબી 
ગુજરાિી ૦૦ ૦૩ ૮૨ ૨૫૧ ૪૨ ૧૨૯ ૨૭ ૪૬ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

---------  

૩૭ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં ડેરી ફામચ 

* ૩૧૬૯ શ્રી અવનિેત ઠાિર (પાલનપુર) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ વિધ ૨૦૨૧-

૨૨માં બનાસકાંઠા ષજલ્લામાં ્વરોજગારીના હેિુસર પશુપાલન 
વ્યવસાય માટે ૧૨ િૂર્ાળાં પશુના ડેરી ફામધ ્થાપનાની સહાય 
યોજના અંિગધિ કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને 

  (૧) ૧,૦૭૨ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે પૈકી કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે 
ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) રૂા.૧૦,૯૪,૨૫,૮૭૭/- 

--------- 

૩૮ 
મહેસાણા અને ગાંધીનગર વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૧૨ ડૉ. સી.જ.ેર્ાિડા (ષવજાપુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ મહેસાણા અને 
ગાંર્ીનગર ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
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સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

મહેસાણા 
ગુજરાિી ૯૮૩ ૧૧ ૦૪ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગાંર્ીનગર 
ગુજરાિી ૫૭૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

મહેસાણા 
ગુજરાિી ૪૪ ૯૨ ૧૬૩ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ 

ગાંર્ીનગર 
ગુજરાિી ૩૯ ૬૧ ૧૨૧ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૨ 

ખાનગી શાળાઓ 

મહેસાણા 
ગુજરાિી ૧૬૮ ૬૩ - ૪૨ 

અંગ્રેજી ૭૪ ૨૦ - ૧૬ 

ગાંર્ીનગર 
ગુજરાિી ૧૮૪ ૮૩ - ૮૫ 

અંગ્રેજી ૧૧૯ ૫૩ - ૫૪ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-૧  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

મહેસાણા 
ગુજરાિી ૫૪૩ ૬૧૮૩ ૦૦ ૩૬૮ ૦૨ ૪૪ ૦૨ ૧૬ ૦૩ ૦૯ 

અંગ્રેજી ૦૪ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગાંર્ીનગર 
ગુજરાિી ૩૦૩ ૩૫૯૧ ૦૧ ૨૦૨ ૦૦ ૦૬ ૦૨ ૦૪ ૦૦ ૦૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

મહેસાણા 
ગુજરાિી ૩૬ ૧૫૫ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 

ષનમણૂકની 
જોગવાઇ નથી. 

૮૬ ૧૨૩૮ ૧૬૧ ૧૦૩૦ ૯૨ ૧૬૩ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૧૫ ૧૧ ૧૪ ૦૧ ૦૧ 

ગાંર્ીનગર 
ગુજરાિી ૫૨ ૧૨૬ ૬૦ ૭૬૭ ૧૩૦ ૬૧૭ ૮૨ ૧૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૨૫ ૧૧ ૪૦ ૦૦ ૦૧ 

--------- 
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૩૯ 
િડોદરા અને દાહોદ વજલ્લામાં સરિારી અને ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૪૯૭ શ્રી વર્રાગિુમાર પટેલ (ખંભાિ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ વડોિરા અને 
િાહોિ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

વડોિરા 
ગુજરાિી ૧૦૪૬ ૧૩ ૦૪ ૦૨ 

અંગ્રેજી ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િાહોિ 
ગુજરાિી ૧૬૩૭ ૩૦ ૦૯ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વડોિરા 
ગુજરાિી ૪૨ ૭૬ ૧૨૫ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૪ ૧૫ ૦૦ 

િાહોિ 
ગુજરાિી ૨૧ ૪૩ ૧૪૮ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

વડોિરા 
ગુજરાિી ૨૫૫ ૧૨૬ - ૧૦૯ 

અંગ્રેજી ૨૩૫ ૧૦૮ - ૧૦૪ 

િાહોિ 
ગુજરાિી ૮૭ ૮૧ - ૪૬ 

અંગ્રેજી ૪૭ ૧૨ - ૦૫ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

વડોિરા 
ગુજરાિી ૪૭૮ ૪૪૬૯ ૦૪ ૧૮૫ ૦૧ ૩૮ ૦૬ ૨૧ ૦૨ ૧૧ 

અંગ્રેજી ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િાહોિ 
ગુજરાિી ૧૧૪૬ ૧૦૩૯૦ ૩૦૬ ૩૪૭ ૧૮ ૧૦૮ ૧૨ ૨૫ ૦૩ ૧૪ 

અંગ્રેજી ૦૮ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

વડોિરા 
ગુજરાિી ૩૨ ૨૨૨ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણંૂકની 
જોગવાઇ નથી. 

૬૦ ૨૧૦ ૧૫૬ ૬૧૭ ૮૯ ૧૧૨ 

અંગ્રેજી ૦૨ ૦૬ ૩૭ ૮૭ ૩૩ ૯૬ ૦૪ ૧૫ 

િાહોિ 
ગુજરાિી ૩૩ ૧૮૪ ૨૮૨ ૧૧૪૨ ૧૮૨ ૮૪૫ ૭૮ ૧૧૬ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૫ ૦૪ ૦૮ ૦૦ ૦૧ 

--------- 

૪૦ 
રાજ્યની સરિારી શાળાઓમાં ગં્રર્થપાલ 

* ૩૨૮૧ શ્રી અજુચનભાઈ મોઢિાડીયા (પોરબંિર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
વિધવાર રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં ગ્રંથપાલની મંજૂર થયેલ 
જગ્યાઓ ભરાિી ન હોવા અંગેની કેટલી ફદરયાિો/રજૂઆિો 

સરકારને મળી, 

  (૧) ફદરયાિો/રજૂઆિો મળેલ નથી. 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં 
ગ્રંથપાલની ભરિી છેલે્લ તયારે કરવામાં આવેલ, 

  (૨) ઉતિ ષ્થષિએ સરકારી શાળાઓમાં ગ્રંથપાલની 
ભરિી કરવામાં આવેલ નથી. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ રાજ્યની કેટલી સરકારી શાળાઓમાં 
ગ્રંથપાલની જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૩) ઉતિ ષ્થષિએ સરકારી શાળાઓમાં ગ્રંથપાલની ૧૬ 
જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૪) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૪) વહીવટી અનુકૂળિાએ. 

--------- 

૪૧ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં ઓરડાઓની ઘટ 

* ૩૦૪૯ શ્રી િાન્દ્તીભાઈ ખરાડી (િાંિા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ બનાસકાંઠા 
ષજલ્લામાં િાલુકાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

તાલુિો શાળાની સંખ્યા ઘટતા ઓરડાઓની સંખ્યા 

અમીરગઢ ૩૩ ૭૨ 

ભાભર ૧૧ ૨૮ 

િાંિા ૪૩ ૮૯ 

િાંિીવાડા ૧૬ ૩૪ 

ડીસા ૨૫ ૫૯ 

દિયોિર ૧૪ ૩૩ 

ર્ાનેરા ૧૬ ૪૦ 

કાંકરેજ ૪૫ ૯૩ 

લાખણી ૨૪ ૪૭ 

પાલનપુર ૧૮ ૭૬ 

સુઈગામ ૦૭ ૧૬ 

થરાિ ૪૪ ૧૫૨ 

વડગામ ૦૯ ૩૩ 

વાવ ૨૧ ૪૫ 
 



24 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ઘટ કેટલા સમયમાં પૂણધ 

કરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૨) આગામી વિોમાં િબક્કાવાર ઝડપથી. 

--------- 

૪૨ 
પાટણ વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૬૫ શ્રી લિીંગજી સોલંિી (રાર્નપુર) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
પાટણ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ગાભણ પશુઓ (ગાય/ભેંસ) 

માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો ખચધ કરવામાં 
આવ્યો, અને 

  (૧) રૂ.૧,૫૪,૬૫,૦૭૫/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ.૧,૫૪,૬૫,૦૭૫/- અને 
  ૩,૫૨૦ લાભાથીઓ 

--------- 

૪૩ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૭૯ શ્રી સંજય િોરડીયા (જૂનાગઢ) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
જૂનાગઢ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ષવયાણ થયેલ પશુઓ 
(ગાય/ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો 
ખચધ કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂ.૨૫,૧૨,૮૦૦/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ.૨૫,૧૨,૮૦૦/- અને 
  ૬૯૮ લાભાથીઓ 

--------- 

૪૪ 
નિસારી અને તાપી વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૪૮૮ શ્રી અનંતિુમાર પટેલ (વાંસિા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ નવસારી અને 
િાપી ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે,  

  (૧)  

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ  
શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા 
(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ શાળા  
(ધો. ૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળા  
(ધો.૧૧-૧૨) 

નવસારી 
ગુજરાિી  ૬૬૩ ૦૫ ૦૨ ૦૩ 

અંગ્રેજી  ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િાપી 
ગુજરાિી  ૭૯૫ ૨૦ ૦૬ ૧૦ 

અંગ્રેજી  ૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ  

નવસારી 
ગુજરાિી  ૫ ૧૯ ૯૮ ૦૧ 

અંગ્રેજી  ૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ 

િાપી 
ગુજરાિી  ૨ ૧૫ ૪૩ ૦૦ 

અંગ્રેજી  ૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

નવસારી 
ગુજરાિી  ૯૬ ૪૦ - ૪૮ 

અંગ્રેજી  ૮૩ ૩૨ - ૨૧ 

િાપી 
ગુજરાિી  ૨૬ ૧૬ - ૧૫ 

અંગ્રેજી  ૩૩ ૧૧ - ૦૭ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) પત્રક-અ મુજબ.  

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ?  

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી.  

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર 
માધ્યવમિ આર્ાયચની જગ્યા વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

નવસારી 
ગુજરાિી ૩૨૬ ૩૦૦૨ ૦ ૧૫૬ ૦૨ ૧૬ ૧૦ ૧૨ ૦૦ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િાપી 
ગુજરાિી ૪૨૪ ૨૭૬૭ ૦ ૬૫ ૦૮ ૮૦ ૪૩ ૪૮ ૦૦ ૧૩ 

અંગ્રેજી ૮ ૦ ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ  

વશક્ષિોની જગ્યા 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

નવસારી 
ગુજરાિી ૧૧  ૧૯ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણૂકની જોગવાઇ 
નથી. 

૪૧ ૬૯૫ ૧૯૭ ૫૨૯ ૪૧ ૭૫ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦૩ ૨૩ ૧૨ ૧૯ ૦૧ ૦૩ 

િાપી 
ગુજરાિી ૪ ૮ ૪૯ ૨૯૨ ૩૬ ૨૬૯ ૧૯ ૩૬ 

અંગ્રેજી ૮ ૦ ૦૪ ૦૪ ૦૬ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

--------- 

૪૫ 
નિસારી વજલ્લામાં ખાતેદાર ખેડૂત અિસ્માત િીમા સહાય 

* ૩૧૮૬ શ્રી આર. સી. પટેલ (જલાલપોર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં 
નવસારી ષજલ્લામાં ખાિેિાર ખેડૂિ અક્માિ વીમાની સહાય 
મેળવવા કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧૩ અરજીઓ. 

 (૨) િે પકૈી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરવામાં આવી, અને   (૨) ૯૨ અરજીઓ. 
 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િે પૈકી કેટલી સહાય ચૂકવવામાં 
આવી ? 

  (૩) રૂ. ૧,૮૪,૦૦,૦૦૦/- 

--------- 
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૪૬ 
રાજ્યના ૬ ર્થી ૧૪ િિચના બાળિોને મફત વશક્ષણ 

* ૩૦૪૭ શ્રી વિમલભાઈ ર્ુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં ૬ થી 
૧૪ વિધના બાળકોને ફરજીયાિ મફિ ષશક્ષણની જોગવાઈ છે િે 
હકીકિ સાચી છે, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, િો અંિદરયાળ ષવ્િારમાં ખુલેલી પ્રાથષમક 
શાળાઓમાં ષવદ્યાથીઓની સંખ્યા ઓછી હોવાથી બંર્ કરી 
િૂરની શાળાઓમાં ભેળવી િેવાય છે િે હકીકિ સાચી છે, અને 

  (૨) ના, પ્રાથષમક શાળાઓમાં ષવદ્યાથીઓની સંખ્યા 
ઓછી હોવાના ષક્સામાં અંિદરયાળ ષવ્િારના આર્ારે નદહ, 
પરંિુ સમગ્ર રાજ્યમાં ષશક્ષણ ષવભાગના િા.૦૯-૦૫-
૨૦૧૧ના ઠરાવથી નક્કી થયેલ કાયધપદ્ધષિ મુજબ નજીકની 
વર્ુ સુષવર્ાવાળી પ્રાથષમક શાળાઓમાં ષવલીનીકરણ કરવામાં 
આવે છે. 

 (૩) જો હા િો, ઉતિ ષ્થષિએ અંિદરયાળ શાળાઓને 
બંર્ કરીને અન્ય ્કૂલોમાં ફેરવવાથી બાળકોમાં ડર ોપઆઉટ 
રેશીયો ઘટાડવા સરકારે શાં પગલાં લીર્ાં છે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપષ્થિ થિો નથી. 

--------- 

૪૭ 
સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાં ગુણોત્સિ-૨ અંતગચત પ્રાર્થવમિ શાળાઓનું મૂલયાંિન 

* ૩૧૯૪ શ્રી પ્રિાશભાઈ િરમોરા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધ 
િરષમયાન ગુણોત્સસવ-૨ અંિગધિ સુરેન્રનગર ષજલ્લાની પ્રાથષમક 
શાળાઓના મૂલ્યાંકનની શું ષ્થષિ છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો 
શૈક્ષવણિ 

િિચ 

મૂલયાંિન 
માટે વનયત 

ર્થયેલ 
શાળાઓ 

મૂલયાંિનની 
િામગીરી પૂણચ 

ર્થયેલ 
શાળાઓ 

સુરેન્રનગર 
૨૦૨૧-૨૨ ૮૭૫ ૮૭૫ 

૨૦૨૨-૨૩ ૮૭૭ ૫૩૦ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં મૂલ્યાંકન સંિભે 
સરકાર દ્વારા શાં પગલાં લેવામાં આવ્યા ? 

  (૨)  

 મૂલ્યાંકન થયેલ િમામ શાળાઓને ગુણોત્સસવ-૨.૦ 
અંિગધિ રીપોટધ  કાડધ  આપવામાં આવ્યા છે. જમેાં 
મુખ્યક્ષેત્ર અને પેટાક્ષેત્ર પ્રમાણે િેમની શાળાની સારી 
બાબિો અને શાળાની સુર્ારાત્સમક બાબિો ઉપરાંિ 
શાળાને પ્રાપ્ત થયેલ ગ્રેડ અને ટકા પણ િશાધવવામાં આવે છે. 

 રાજ્ય કક્ષાએથી રાજ્યના િમામ ષજલ્લાઓના ષજલ્લા 
પ્રાથષમક ષશક્ષણાષર્કારીશ્રી, પ્રાચાયધશ્રી, ડાયટ, 
બી.આર.સી. કો-ઓદડધ નેટરને મૂલ્યાંકન થયેલ શાળાઓની 
ગુણાત્સમક સુર્ારણા માટે માગધિશધન આપવામાં આવ્યંુ. 
સમયાંિરે ષજલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએથી રીવ્યુ કરવામાં 

આવે છે. 

 ગુણોત્સસવ-૨.૦ અંિગધિ ષવદ્યાથીઓની હાજરી એક 
માપિંડ છે. ષવદ્યા સમીક્ષા કેન્ર દ્વારા રાજ્ય કક્ષાએથી 
હાજરી અંિગધિ અષનયષમિિા માટે મોનીટરીંગ દ્વારા 
સુર્ારાત્સમક પગલાં માટે શાળાઓને માગધિશધન આપવામાં 
આવે છે. 
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 ષવદ્યા સમીક્ષા કેન્ર પાસેથી મેળવેલ ષવિયવાર સામષયક 

કસોટીના ગુણની ષવગિો રીપોટધ  કાડધમાં લેવામાં આવે છે. 
જનેાથી સિિ અને સવધગ્રાહી મૂલ્યાંકન કરીને 
ઉપચારાત્સમક કાયધ થાય છે. 

--------- 

૪૮ 
અમદાિાદ અને સુરત વજલ્લામાં ફી રેગ્યુલેટરી િવમકટ 

* ૩૫૦૬ શ્રી શૈલેિ પરમાર (િાણીલીમડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં 
વિધવાર અમિાવાિ અને સુરિ ષજલ્લામાં ફી રેગ્યુલેટરી કષમદટ 
દ્વારા કરવામાં આવેલ હુકમોનંુ ઉલં્લઘન કરીને વરુ્ ફી 
ઉઘરાવવામાં આવિી હોવાની કેટલી ફદરયાિો સરકારને મળી, 

  (૧)  
ફકરયાદોની સંખ્યા 

ક્રમ વજલ્લો 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ 

ર્થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ 

ર્થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

િુલ 

૧. અમિાવાિ ૦૬ ૦૫ ૧૧ 

૨. સુરિ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૬ ૦૫ ૧૧ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ફી રેગ્યુલેટરી કષમદટ દ્વારા 
શાળાઓની કેટલી ફી ષનયિ કરવામાં આવેલી છે અને સંચાલકો 
દ્વારા કેટલી ફી ઉઘરાવવામાં આવે છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૩) િે અન્વયે ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ હુકમોનંુ ઉલં્લઘન 
કરનાર કઈ શાળાના સંચાલક સામે શી કાયધવાહી કરવામાં  
આવી ? 

  (૩) પત્રક-બ મુજબ. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ 
શાળાનંુ 

નામ 

મળેલ 
ફકરયાદોની 

સંખ્યા 

ફી રેગ્યુલેટરી િવમકટ દ્વારા શાળાની વનયત િરિામાં 
આિેલી ફી સંર્ાલિો દ્વારા ઉઘરાિિામાં આિેલ ફી 

િિચ હુિમ તારીખ ધોરણ મંજૂર ફી 

૧. 

દિવ્યજ્યોિ 

પષબ્લક ્કૂલ,  
બોપલ,  

અમિાવાિ 

૧ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૪-૦૧-૨૦૧૯ 

ર્ો-૧ ૪૯,૮૭૫ 

ષજલ્લા ષશક્ષણાષર્કારીશ્રી અમિાવાિ ગ્રામ્પયના 

અહેવાલ મુજબ સને ૨૦૨૦-૨૧માં ૭૫% 
ટ્યુશન ફી રૂ.૩૭,૪૦૬/- ઉઘરાવવાના 

થિા હિા િેના બિલે સંચાલક દ્વારા 
ઉઘરાવવામાં આવેલ ફી રૂ.૩૯,૫૬૭/- છે. 
સંચાલક દ્વારા રૂ.૨,૧૬૧/- વર્ુ લીર્ેલ છે. 

જ ેવાલીને રીફંડ કરેલ છે. 

ર્ો-૫ ૪૯,૮૭૫ 

ષજલ્લા ષશક્ષણાષર્કારીશ્રી અમિાવાિ ગ્રામ્પયના 

અહેવાલ મુજબ સને ૨૦૨૦-૨૧માં ૭૫% 
ટ્યુશન ફી રૂ.૩૭,૪૦૬/- ઉઘરાવવાના 
થિા હિા િેના બિલે સંચાલક દ્વારા 
ઉઘરાવવામાં આવેલ ફી રૂ.૪૩,૫૬૭/- છે. 
સંચાલક દ્વારા રૂ.૬,૧૬૧/- વર્ુ લીર્ેલ છે. 

જ ેવાલીને રીફંડ કરેલ છે. 

૨. 

શ્રી રામ 

ષવદ્યાલય,  
સાણંિ, 

ષજ.અમિાવાિ  
ગ્રામ્પય 

૧ ૨૦૨૦-૨૧ ૦૭-૧૦-૨૦૨૦ ર્ો-૮ ૧૬,૧૨૫ 

સને ૨૦૨૦-૨૧માં ૭૫% ટ્યુશન ફી 
રૂ.૧૬,૧૨૫/- ઉઘરાવવાના થિા હિા. 
િેના બિલે સંચાલકો દ્વારા ઉઘરાવવામા ં

આવેલ ફી રૂ.૧૮,૦૦૦/- છે. સંચાલક 
દ્વારા રૂ.૧,૮૭૫/- વર્ુ લીર્ેલ છે. જ ે
વાલીને રીફંડ કરેલ છે. 
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ક્રમ 
શાળાનંુ 

નામ 

મળેલ 
ફકરયાદોની 

સંખ્યા 

ફી રેગ્યુલેટરી િવમકટ દ્વારા શાળાની વનયત િરિામાં 
આિેલી ફી સંર્ાલિો દ્વારા ઉઘરાિિામાં આિેલ ફી 

િિચ હુિમ તારીખ ધોરણ મંજૂર ફી 

૩. 

ષત્રપિા 

ઈંગ્લીશ ્કૂલ, 
અમિાવાિ 

૪ ૨૦૨૧-૨૨ ૦૮-૧૨-૨૦૨૧ 

ર્ો-૧ ૨૯,૦૦૦ શાળાએ CBSE બોડધ  સાથ ે નવું જોડાણ 
કરેલ હોવાથી શાળાએ નક્કી કરેલી ફી 
ઉઘરાવવામાં આવે છે. 
સિર શાળાનો નામ. ગુજરાિ હાઈકોટધમા ં
SCA/18068/2019 અન્વયે ્ટે મળેલ છે. 
આ પ્રદક્રયા કોટધમાં ન્યાયાર્ીન છે. 

ર્ો-૨ ૨૬,૦૦૦ 

ર્ો-૩ ૨૬,૦૦૦ 

ર્ો-૪ ૨૫,૫૦૦ 

ર્ો-૫ ૨૫,૫૦૦ 

ર્ો-૬ ૨૫,૦૦૦ 

ર્ો-૭ ૨૩,૫૦૦ 

ર્ો-૮ ૨૩,૫૦૦ 

ર્ો-૯ ૨૩,૫૦૦ 

૪ ૨૦૨૨-૨૩ ૦૭-૦૩-૨૦૨૨ 

ર્ો-૧ ૩૩,૨૫૦ એફ.આર.સી. એ વિધ: ૨૦૨૧-૨૨ 

(CBSE બોડધ ) માટે સુનાવણી હાથ ર્રીને 
િા.:૦૭-૦૩-૨૦૨૨ના રોજ ફાઈનલ હુકમ 

કરેલ છે. 

ર્ો-૨ ૩૩,૨૫૦ 

ર્ો-૩ ૩૩,૨૫૦ 

ર્ો-૪ ૩૩,૨૫૦ 

ર્ો-૫ ૩૩,૨૫૦ 

ર્ો-૬ ૩૩,૦૦૦ 

ર્ો-૭ ૩૩,૦૦૦ 

ર્ો-૮ ૩૩,૦૦૦ 

ર્ો-૯ ૩૩,૫૦૦ 

૪. 

ન્યુ િુલીપ  
ઈન્ટરનેશનલ 
્કૂલ, બોપલ, 

અમિાવાિ 

૧ ૨૦૨૨-૨૩ ૨૪-૧૨-૨૦૨૧ 

પ્રાયમરી ૭૭૫૦૦ એફ.આર.સી. અમિાવાિ ઝોનના ચેરમેનશ્રીએ 
રાજીનામું આપેલ હોવાથી િેમજ નવા 
ચેરમેનશ્રીની ષનયુષતિ સરકારશ્રી કક્ષાએ 
પ્રદક્રયામાં હોઈ સિર ફદરયાિ બાબિે કોઈ 
કાયધવાહી થયેલ નથી. 

સેકન્ડરી ૮૬૫૦૦ 

જનરલ ૧૦૦૦૦૦ 

સાયન્સ ૧૦૦૦૦૦ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ શાળાનું નામ ફકરયાદના વનિાલ માટે સંર્ાલિ મંડળ સામે શી િાયચિાહી િરિામાં આિી ? 

૧. દિવ્યજ્યોિ પષબ્લક ્કૂલ, બોપલ, અમિાવાિ 
શાળા દ્વારા વિધ-૨૦૨૦-૨૧માં વર્ુ લીર્ેલ ફી અરજિારશ્રી/વાલીને પરિ 
આપેલ છે. 

૨. શ્રી રામ ષવદ્યાલય, સાણંિ, ષજ.અમિાવાિ ગ્રામ્પય 
શાળા દ્વારા વિધ-૨૦૨૦-૨૧માં વર્ુ લીર્ેલ ફી અરજિારશ્રી/વાલીને પરિ 
આપેલ છે. 

૩. ષત્રપિા ઈંગ્લીશ ્કૂલ, અમિાવાિ 
શાળાએ વાંર્ો રજૂ કરિા રૂબરૂ સુનાવણી િા.૦૭-૦૩-૨૦૨૨ના રોજ હાથ 
ર્રીને (CBSE BOARD) માટે ફાઈનલ હુકમ કરેલ છે.  
(વિધ: ૨૦૨૧-૨૨માં સિર શાળા CBSE બોડધમાં ચાલે છે.) 

૪. ન્યુ િુલીપ ઈન્ટરનેશનલ ્કૂલ, બોપલ, અમિાવાિ 
એફ.આર.સી. અમિાવાિ ઝોનના ચેરમેનશ્રીએ રાજીનામું આપેલ હોવાથી 
િેમજ નવા ચેરમેનશ્રીની ષનયુષતિ સરકારશ્રી કક્ષાએ પ્રદક્રયામાં હોઈ સિર 
ફદરયાિ બાબિે કોઈ કાયધવાહી થયેલ નથી. 

--------- 

૪૯ 
અમરેલી વજલ્લામાં નિી માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૩૯૬ શ્રી કહરાભાઈ સોલંિી (રાજુલા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં 
અમરેલી ષજલ્લામાં સરકારી િેમજ ખાનગી નવી માધ્યષમક 
શાળાઓ શરૂ કરવા માટેની િરખા્િો આવેલી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, િો િાલુકાવાર કયા ગામો માટે આવી 

િરખા્િો થયેલ છે, અને 

  (૨)  

તાલુિો 
સરિારી શાળા માટે 

સૂવર્ત ગામ 
ખાનગી શાળા 

માટે સૂવર્ત ગામ 

રાજુલા 
ખેરા, કોટડી, માંડળ, 
સમદઢયાળા-૧ 

રાજુલા, દહડોરણા, 
િાંિરડી 

ર્ારી -- ર્ારી 

જાફરાબાિ -- જાફરાબાિ 

સાવરકંુડલા મોટા ષઝંઝુડા -- 

બાબરા ષશરવાષણયા -- 

ષલષલયા જાત્રોડા -- 

ખાંભા મોટા બારમણ, ચક્રાવા --  

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ આ િરખા્િો અંગે શું કાયધવાહી 
કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) સરિારી શાળાઓઃ 

 ખાંભા િાલુકાના મોટા બારમણ મુકામે સરકારી 
માધ્યષમક શાળા મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. 

 સાવરકંુડલા િાલુકાના મોટા ષઝંઝુડા ગામ િથા 
બાબરા િાલુકાના ષશરવાષણયા ગામ ખાિે નવી 

સરકારી માધ્યષમક શાળા શરૂ કરવાના 
ર્ારાર્ોરણો મુજબ ૦૫ ષકમી ષવ્િારમાં 
સરકારી/અનુિાષનિ માધ્યષમક શાળાઓ 
આવેલી હોઈ, નવી શાળા શરૂ કરવા માટેની 
પાત્રિા ર્રાવિા નથી. 

 અન્ય ગામ ખાિે સરકારી માધ્યષમક શાળા શરૂ 
કરવા માટે મળેલ િરખા્િો માટે અંિાજપત્રમાં 
જરૂરી જોગવાઈ થયા બાિ શાળા શરૂ કરવાની 
ષવચારણા કરી શકાશે. 

ખાનગી શાળાઓઃ 

 રાજુલા િાલુકાના દહડોરણા િથા ર્ારી િાલુકાના 
ર્ારી ગામ ખાિે ખાનગી માધ્યષમક શાળાઓ 
મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. આ ષસવાયની 

િરખા્િો નામંજૂર કરવામાં આવેલ છે. 
--------- 

૫૦ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાં જળસંગ્રહના િામો 

* ૩૨૦૮ શ્રી જયંવતભાઈ રાઠિા (જિેપુર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાચણ અને ગ્રામવિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં 
વિધવાર છોટાઉિેપુર ષજલ્લામાં પ્રર્ાનમંત્રી કૃષિ ષસંચાઈ યોજના 
(વોટરશેડ કમ્પપોનન્ટ) અંિગધિ જળસંગ્રહ માટે તયા તયા કામ 
હાથ ર્રવામાં આવેલ છે,  

  (૧)  

હાર્થ ધરિામાં આિેલ િામના પ્રિાર  

િિચ ૨૦૨૦-૨૧ િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 

ચેકડેમ, નાલા્લગ - 
 

 (૨) િે પૈકી ઉતિ ષ્થષિએ જળસંગ્રહના કુલ કેટલા કામ 
પૂણધ કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ૧૬૦ કામ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કેટલો ખચધ થયેલ છે ?    (૩) રૂ.૧૮૦.૦૫ લાખ. 
--------- 
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૫૧ 
ભરૂર્ વજલ્લામાં ખાણદાણ સહાય યોજના 

* ૩૧૮૦ શ્રી રમેશભાઈ વમસ્ત્રી (ભરૂચ) : માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
ભરૂચ ષજલ્લામાં પશુપાલકોના ષવયાણ થયેલ પશુઓ 
(ગાય/ભેંસ) માટે ખાણિાણ સહાય યોજના હેઠળ કુલ કેટલો 
ખચધ કરવામાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂા.૬૦,૧૬,૭૫૬/- 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કુલ કેટલી રકમનો અને 
કેટલા પશુપાલકોને િેનો લાભ આપવામાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂા.૬૦,૧૬,૭૫૫/- અને ૨,૩૪૪ લાભાથીઓ. 

--------- 
૫૨ 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં સ્માટચ  િગચખંડ 
* ૩૨૮૫ શ્રી હેમંતભાઈ આકહર (જામજોર્પુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
જામનગર અને િેવભૂષમ દ્વારકા ષજલ્લામાં િાલુકાવાર કેટલી 
સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓને જ્ઞાનકંુજ પ્રોજતેટ હેઠળ ્માટધ  
વગધખંડો ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે, 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિા 
સ્માટચ  ક્લાસ ધરાિતી 

શાળાઓની સંખ્યા 

સ્માટચ  ક્લાસની 

સંખ્યા 

જામનગર 

ધ્ોલ ૦૨ ૦૬ 

જામજોર્પુર ૦૪ ૦૮ 

જામનગર ૩૯ ૧૦૮ 

જોદડયા ૦૨ ૦૫ 

કાલાવડ ૦૧ ૦૨ 

લાલપુર ૦૫ ૧૫ 

િેવભૂષમ 

દ્વારકા 

ભાણવડ ૦૩ ૦૯ 

દ્વારકા  ૧૧ ૩૩ 

કલ્યાણપુર ૧૨ ૩૯ 

ખંભાષળયા ૧૮ ૪૮ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ િાલુકાવાર કેટલી સરકારી 
પ્રાથષમક શાળાઓમાં ્માટધ  વગધખંડો ઉપલબ્ર્ કરાવવાના 
બાકી છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તાલુિા 
સ્માટચ  ક્લાસ બનાિિાના બાિી 
હોય તેિી શાળાઓની સંખ્યા 

જામનગર 

ધ્ોલ ૨૮ 

જામજોર્પુર ૫૨ 

જામનગર ૨૦ 

જોદડયા ૧૩ 

કાલાવડ ૪૯ 

લાલપુર ૪૩ 

િેવભૂષમ 
દ્વારકા 

ભાણવડ ૩૭ 

દ્વારકા  ૨૫ 

કલ્યાણપુર ૫૬ 

ખંભાષળયા ૪૯  
 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ બાકી ્માટધ  વગધખંડો તયાં 
સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

--------- 
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૫૩ 
બનાસિાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૨૭ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ બનાસકાંઠા 

અને કચ્છ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 

સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 

ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૨૩૪૫ ૭૨ ૫૯ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કચ્છ 
ગુજરાિી ૧૬૫૯ ૧૩૦ ૪૭ ૧૦ 

અંગ્રેજી ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૧૭ ૨૩ ૧૬૪ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

કચ્છ 
ગુજરાિી ૧૬ ૩૭ ૫૧ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

ખાનગી શાળાઓ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૨૪૫ ૨૦૦ - ૧૮૦ 

અંગ્રેજી ૯૭ ૩૩ - ૨૩ 

કચ્છ 
ગુજરાિી ૨૦૬ ૧૦૮ - ૭૮ 

અંગ્રેજી ૨૧૧ ૬૫ - ૫૬ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 

ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 

જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 

ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૮૬૫ ૧૩૪૨૦ ૧૨૭ ૬૪૬ ૭૦ ૩૬૦ ૧૫૮ ૧૩૪ ૭૪ ૨૪ 

અંગ્રેજી ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

કચ્છ 
ગુજરાિી ૧૪૯૮ ૭૯૯૮ ૪૬ ૨૮૨ ૧૯૮ ૪૧૨ ૧૭૭ ૧૭૪ ૭૯ ૪૧ 

અંગ્રેજી ૦૯ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૩૪ ૬૦ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણૂકની 
જોગવાઇ નથી. 

૨૮૩ ૧૦૧૩ ૨૮૮ ૧૦૨૫ ૭૨ ૧૧૫ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૪ ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૧ 

કચ્છ 
ગુજરાિી ૭૯ ૯૨ ૭૮ ૩૯૨ ૧૧૨ ૨૩૩ ૩૦ ૫૮ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૭ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૧ 

--------- 

૫૪ 
નમચદા વજલ્લામાં િેળાના િાિેતર માટે પ્રોત્સાહન બાબત 

* ૩૧૭૫ ડૉ. દશચના દેશમુખ (નાંિોિ) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
ખેડૂિોને (ટી્યુકલ્ચર) કેળાના વાવેિર માટે સરકાર દ્વારા 
પ્રોત્સસાહન આપવામાં આવે છે કે કેમ,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો (ટી્યુકલ્ચર) કેળાના વાવેિર માટે વિધ 
૨૦૨૨-૨૩માં નમધિા ષજલ્લામાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને કુલ 
કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી ?  

  (૨) કુલ-૫૩૩ લાભાથીઓને કુલ રૂા.૨,૦૦,૦૬,૭૮૭/- 
રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી.  

--------- 

૫૫ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાં સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૧૬ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પાટણ અને 
મહેસાણા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓ 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો શાળાની સંખ્યા 

પાટણ ૮૦૨ 

મહેસાણા ૯૯૪ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 
શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 
વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઘટતા ઓરડાિાળી  

શાળાઓ 
િંપાઉન્દ્ડ િોલ 

વિનાની શાળાઓ 

પાટણ ૫૨ ૯૨ 

મહેસાણા ૭૩ ૫  
 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 
સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ? 

  (૩) આગામી વિોમાં િબક્કાવાર ઝડપથી. 

--------- 

૫૬ 
જૂનાગઢ અને પોરબંદર વજલ્લામાં સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૦૪ શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી (માણાવિર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ જૂનાગઢ અને 
પોરબંિર ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓ 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો શાળાની સંખ્યા  

જૂનાગઢ ૭૨૨ 

પોરબંિર ૩૦૯ 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 

શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 

વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઘટતા ઓરડાિાળી  

શાળાની સંખ્યા 

િંપાઉન્દ્ડ િોલ વિનાની 

શાળાની સંખ્યા 

જૂનાગઢ ૧૨૭ ૫૪ 

પોરબંિર ૦૯ ૦૭ 
 

 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 

સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

--------- 

૫૭ 
સાબરિાંઠા વજલ્લામાં દૂધ સંજીિની યોજના 

* ૩૧૮૭ શ્રી વિનેન્દ્રવસંહ ઝાલા (દહંમિનગર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 

પોિણ યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની 

યોજના અમલમાં છે કે કેમ,  

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાના કયા 

િાલુકામાં અમલમાં છે, અને  

  (૨) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 

પોિણ યોજના હેઠળ સાબરકાંઠા ષજલ્લાના બે િાલુકા 

દહંમિનગર અને િલોિમાં િૂર્ સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં આ અંગે કેટલો 

ખચધ થયો ?  

  (૩) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં 

સાબરકાંઠા ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના હેઠળ 

રૂ.૫,૧૨,૩૬,૫૭૯/- નો ખચધ થયેલ છે.  

--------- 

૫૮ 
રાજ્યમાં પશુવર્કિત્સા અવધિારી િગચ-૨ની જગ્યાઓ 

* ૩૫૧૯ શ્રી કદનશેભાઈ ઠાિોર (ચાણ્મા) : ૧૪મી ગુજરાિ ષવર્ાનસભાના આઠમાં સત્રમાં િા.૦૬-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ 

સભાગૃહમાં રજૂ થયેલ *૩૨૮૧૫ (અગ્રિા-૧૯૭)ના અનુસંર્ાને માનનીય પશુપાલન મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાં પશુપાલન અષર્કારી વગધ-૨ની કુલ ૪૬૦ 

જગ્યાઓ પૈકી ૩૧૫ જગ્યાઓ ખાલી હિી િે ૧૦ વિીય ભરિી 

કેલેન્ડર મુજબ ભરવાનંુ આયોજન હિું િો િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની 

ષ્થષિએ કેટલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવી, 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ કુલ કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે,   (૨) ૪૪૧ 

 (૩) ઉતિ ૧૦ વિીય ભરિી કેલેન્ડરની અવર્ી તયારે 

પૂણધ થાય છે, અને 

  (૩) વિધ-૨૦૨૩ 

 (૪) ઉતિ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં ભરવામાં આવશે ?   (૪) સરકારશ્રીના ૧૦ વષિધય ભરિી કેલેન્ડર અનુસાર 

પશુષચષકત્સસા અષર્કારી વગધ-૨ની જગ્યાઓ સીર્ી ભરિીથી 

ભરવાની કાયધવાહી પ્રગષિ હેઠળ છે. 

--------- 
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૫૯ 
મહીસાગર વજલ્લામાં સ્િચ્છ ભારત વમશન(ગ્રામીણ) 

* ૩૨૦૯ શ્રી માનવસંહ ર્ૌહાણ (બાલાષસનોર) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાચણ અને ગ્રામવિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા એક 

વિધમાં મહીસાગર ષજલ્લામાં ્વચ્છ ભારિ ષમશન યોજના 

અંિગધિ િાલુકાવાર કેટલા કુટંુબો માટે વ્યષતિગિ શૌચાલય 

બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

ક્રમ 
તાલુિાનંુ 

 નામ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વસ્ર્થવતએ છેલ્લા 

એિ િિચમાં મહીસાગર વજલ્લામાં સ્િચ્છ 

ભારત વમશન(ગ્રામીણ) યોજના 

અંતગચત તાલુિાિાર બનાિિામાં આિેલ 

વ્યવક્તગત શૌર્ાલય. 

૧ બાલાષશનોર ૧૯૪ 

૨ કડાણા ૨૧૮૨ 

૩ ખાનપુર ૧૨૩૧ 

૪ લુણાવાડા ૮૧૫ 

૫ સંિરામપુર ૮૦૭ 

૬ ષવરપુર ૭૬૫ 
 

 (૨) િે માટે કેટલો ખચધ કરવામાં આવ્યો ?   (૨) િે અંગે ઉતિ ષ્થષિએ નીચે મુજબ ખચધ કરવામાં 

આવ્યો. 

ક્રમ 
તાલુિાનંુ 

 નામ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની વસ્ર્થવતએ છેલ્લા 

એિ િિચમાં મહીસાગર વજલ્લામાં સ્િચ્છ 

ભારત વમશન યોજના અંતગચત તાલુિાિાર 

બનેલ વ્યવક્તગત શૌર્ાલય માટેનો ખર્ચ 

(રૂા.લાખમાં). 

૧ બાલાષશનોર ૨૩.૨૮ 

૨ કડાણા ૨૬૧.૮ 

૩ ખાનપુર ૧૪૭.૭ 

૪ લુણાવાડા ૯૭.૮ 

૫ સંિરામપુર ૯૬.૮૪ 

૬ ષવરપુર ૯૧.૮  
--------- 

૬૦ 
અરિલ્લી વજલ્લામાં મનરેગા યોજના 

* ૩૨૦૧ શ્રી પી. સી. બરંડા (ષભલોડા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહવનમાચણ અને ગ્રામવિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ વિધ ૨૦૨૧-૨૨ 

અને ૨૦૨૨-૨૩માં અરવલ્લી ષજલ્લામાં મનરેગા યોજના 

અંિગધિ વિધવાર કેટલા માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 

કરાવવાની હિી, 

  (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ વિધ ૨૦૨૧-૨૨ 

અને ૨૦૨૨-૨૩માં અરવલ્લી ષજલ્લામાં મનરેગા યોજના 

અંિગધિ વિધવાર નીચેની ષવગિે માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ 

કરાવવાની હિી. 

ઉપલબ્ધ િરાિિાની માનિકદન રોજગારી 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

૨૨૩૧૧૨૩ ૨૪૮૮૫૩૭ 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લામાં વિધવાર કેટલા 

માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લામાં વિધવાર નીચેની ષવગિે 

માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે. 

ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 
િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

(તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૩ અંવતત) 

૨૮૭૫૫૪૮ ૨૨૦૨૧૮૪  
 (૩) િે પૈકી ઉતિ ષ્થષિએ વિધવાર મદહલાઓ માટે 
કેટલા માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવેલ છે ? 

  (૩) િે પૈકી ઉતિ ષ્થષિએ વિધવાર મદહલાઓ માટે 
નીચેની ષવગિે માનવદિન રોજગારી ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં 
આવેલ છે. 

મકહલાઓ માટે ઉપલબ્ધ િરાિેલ માનિકદન રોજગારી 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 
િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

(તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૩ અંવતત) 

૧૩૦૮૮૫૪ ૮૭૩૭૬૬  
--------- 

૬૧ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં ગુણોત્સિ-૨ અંતગચત પ્રાર્થવમિ શાળાઓનું મૂલયાંિન 

* ૩૧૯૨ શ્રી િેશાજી ર્ૌહાણ (દિયોિર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધ 
િરષમયાન ગુણોત્સસવ-૨ અંિગધિ બનાસકાંઠા ષજલ્લાની 
પ્રાથષમક શાળાઓના મૂલ્યાંકનની શું ષ્થષિ છે, અને 

  (૧) છેલ્લાં બે વિધ િરષમયાન ગુણોત્સસવ-૨ અંિગધિ 
બનાસકાંઠા ષજલ્લાની  પ્રાથષમક શાળાઓમાં મૂલ્યાંકનની ષ્થષિઃ 

શૈક્ષવણિ િિચ 

મૂલયાંિન 

(અકે્રકડટેશન) માટે 

વનયત ર્થયેલ શાળાઓ 

મૂલયાંિનની િામગીરી 

પૂણચ ર્થયેલ શાળાઓ 

૨૦૨૧-૨૨ ૨૩૯૨ ૨૩૯૨ 

૨૦૨૨-૨૩ ૨૪૦૭ ૧૪૮૪ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં મૂલ્યાંકન સંિભે 
સરકાર દ્વારા શાં પગલાં લેવામાં આવ્યા ?  

 (૨) બે વિધમાં સરકારશ્રી દ્વારા લેવામાં આવેલાં પગલાંઃ- 

       ૧.  મૂલ્યાંકન થયેલ િમામ શાળાઓને ગુણોત્સસવ-૨ 
અંિગધિ રીપોટધ  કાડધ  આપવામાં આવ્યા છે. જમેાં 
મુખ્યક્ષેત્ર અને પેટાક્ષેત્ર પ્રમાણે િેમની શાળાની 
સારી બાબિો અને શાળાની સુર્ારાત્સમક બાબિો 
ઉપરાંિ શાળાને પ્રાપ્ત થયેલ ગ્રેડ અને ટકા પણ 
િશાધવવામાં આવે છે.  

 ૨. રાજ્ય કક્ષાએથી રાજ્યના િમામ ષજલ્લાઓના ષજલ્લા 
પ્રાથષમક ષશક્ષણાષર્કારીશ્રી, પ્રાચાયધશ્રી, ડાયટ, 
બી.આર.સી. કૉ.-ઓદડધ નેટર, સી.આર.સી. 
કો-ઓદડધ નેટરને મૂલ્યાંકન થયેલ શાળાઓની 
ગુણાત્સમક સુર્ારણા માટે માગધિશધન આપવામાં 
આવ્યું. સમયાંિરે ષજલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએથી 
રીવ્યુ કરવામાં આવે છે.  

 ૩. ગુણોત્સસવ-૨ અંિગધિ ષવદ્યાથીઓની હાજરી એક 
માપિંડ છે. ષવદ્યા સષમક્ષા કેન્ર દ્વારા રાજ્ય 
કક્ષાએથી હાજરી અંિગધિ અષનયષમિિા માટે 
મોનીટરીંગ દ્વારા સુર્ારાત્સમક પગલાં માટે 
શાળાઓને માગધિશધન આપવામાં આવે છે.  
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 ૪. ષવદ્યા સષમક્ષા કેન્ર પાસેથી મેળવેલ ષવિયવાર 

સામષયક કસોટીના ગુણની ષવગિો રીપોટધ  કાડધમાં 
લેવામાં આવે છે. જનેાથી સિિ અને સવધગ્રાહી 
મૂલ્યાંકન કરીને ઉપચારાત્સમક કાયધ થાય છે.  

--------- 
૬૨ 

પંર્મહાલ વજલ્લામાં આકદજાવત વિસ્તાર પેટા યોજના 
* ૩૨૦૫ શ્રી ફતેવસંહ ર્ૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
આદિજાષિ ષવ્િાર પેટા યોજના અંિગધિ પંચમહાલ ષજલ્લામાં 
કુલ કેટલા કે્ષત્રીય ષનિશધન ગોઠવવામાં આવ્યા, અને  

  (૧) ૧૪૪૧ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે માટે કેટલી સહાય ચૂકવવામાં 
આવી છે ? 

  (૨) રૂ.૪૬,૯૮,૯૯૬/- 

--------- 

૬૩ 
સાબરિાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૧૦ ડૉ. તુિાર ર્ૌધરી (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ સાબરકાંઠા અને 
અરવલ્લી ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 
શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  
(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

સાબરકાંઠા 
ગુજરાિી ૧૧૬૩ ૧૯ ૦૧ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અરવલ્લી 
ગુજરાિી ૧૧૯૨ ૦૩ ૦૪ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

સાબરકાંઠા 
ગુજરાિી ૪૦ ૯૦ ૧૩૯ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અરવલ્લી 
ગુજરાિી ૧૬ ૮૦ ૧૧૪ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

સાબરકાંઠા 
ગુજરાિી ૧૬૬ ૪૬ - ૩૪ 

અંગ્રેજી ૬૫ ૨૪ - ૧૫ 

અરવલ્લી 
ગુજરાિી ૯૪ ૨૮ - ૧૭ 

અંગ્રેજી ૩૮ ૧૦ - ૦૫ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ. 
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 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 

ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

સાબરકાંઠા 
ગુજરાિી ૫૯૮ ૫૯૧૯ ૩૧ ૨૩૪ ૦૨ ૫૭ ૦૫ ૧૪ ૦૯ ૦૪ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અરવલ્લી 
ગુજરાિી ૩૦૫ ૫૦૦૬ ૧૮ ૧૧૩ ૦૫ ૨૨ ૦૮ ૧૭ ૦૦ ૦૪ 

અંગ્રેજી ૧૬ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

સાબરકાંઠા 
ગુજરાિી ૬૩ ૧૫૩ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળાઓમાં 

આચાયધની જોગવાઇ 

નથી. 

૧૦૪ ૭૫૪ ૨૨૭ ૬૫૬ ૧૦૩ ૧૨૬ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અરવલ્લી 
ગુજરાિી ૧૭ ૭૨ ૧૯૯ ૮૬૨ ૨૭૮ ૬૧૯ ૭૦ ૧૨૫ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૬ ૦૧ ૦૮ ૦૧ ૦૦ 

--------- 

૬૪ 
મહીસાગર અને પંર્મહાલ વજલ્લામાં સરિારી અને ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૪૯૨ શ્રી ગુલાબવસંહ ર્ૌહાણ (લુણાવાડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ મહીસાગર અને 
પંચમહાલ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 
સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

મહીસાગર 
ગુજરાિી ૧૧૯૧ ૦૩ ૦૬ ૦૩ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પંચમહાલ 
ગુજરાિી ૧૩૭૦ ૦૪ ૦૮ ૦૪ 

અંગ્રેજી ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

મહીસાગર 
ગુજરાિી ૧૨ ૮૧ ૧૦૭ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પંચમહાલ 
ગુજરાિી ૨૨ ૮૮ ૧૧૦ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 
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ખાનગી શાળાઓ 

મહીસાગર 
ગુજરાિી ૪૬ ૨૫ - ૧૩ 

અંગ્રેજી ૧૫ ૦૪ - ૦૪ 

પંચમહાલ 
ગુજરાિી ૯૩ ૫૯ - ૪૧ 

અંગ્રેજી ૪૫ ૨૦ - ૧૭ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

મહીસાગર 
ગુજરાિી ૬૯૨ ૪૪૮૨ ૨૨ ૧૪૬ ૦૭ ૨૮ ૨૪ ૨૧ ૦૧ ૦૮ 

અંગ્રેજી ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પંચમહાલ 
ગુજરાિી ૫૭૭ ૭૧૩૨ ૫૭ ૨૭૦ ૦૬ ૪૫ ૦૧ ૧૦ ૨૧ ૩૮ 

અંગ્રેજી ૧૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

મહીસાગર 
ગુજરાિી ૨૨ ૪૦ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણૂકંની જોગવાઇ 

નથી. 

૧૭૮ ૬૬૭ ૧૭૩ ૪૧૧ ૭૦ ૧૧૮ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પંચમહાલ 
ગુજરાિી ૧૫ ૯૦ ૧૬૦ ૮૧૮ ૨૦૫ ૪૯૪ ૭૧ ૧૨૭ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

--------- 

૬૫ 
રાજ્યની પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં એિ જ વશક્ષિ 

* ૨૯૦૬ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ રાજ્યની કેટલી 
પ્રાથષમક શાળાઓમાં માત્ર એક ષશક્ષક જ ફરજ બજાવિાં હોય 
છે, અને 

  (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં કુલ 
૯૦૬ પ્રાથષમક શાળામાં માત્ર એક ષશક્ષક જ ફરજ બજાવે છે. 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ શાળાઓમાં માત્ર એક જ 
ષશક્ષક ફરજ બજાવિાં હોવાના કારણો શાં છે ? 

  (૨)  

 વયષનવૃષત્તના કારણે 

 બિલી થવાના કારણે 

 અવસાન થવાના કારણે 

 સી.આર.સી.કો.ઓ. િથા બી.આર.સી.કો.ઓ.ની 
પ્રષિષનયુષતિના કારણે.  

--------- 
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૬૬ 
િલસાડ વજલ્લામાં ખેડૂતોને તાલીમ 

* ૩૨૦૪ શ્રી અરવિંદ પટેલ (ર્રમપુર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા. ૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
કૃષિલક્ષી કૌશલ્ય ષવકાસ િાલીમ કાયધક્રમ અંિગધિ વલસાડ 
ષજલ્લામાં કેટલા ખેડૂિોએ સં્થાકીય િાલીમમાં ભાગ લીર્ો,  

  (૧) ૧૨૧૫ 

 (૨) િે પૈકી કેટલી મદહલા િાલીમાથી અને કેટલા પુરૂિ 
િાલીમાથીઓએ ભાગ લીર્ો, અને 

  (૨) ૭૧૪ મદહલા અને ૫૦૧ પુરૂિ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િે પેટે કેટલો ખચધ થયો ?   (૩) રૂ. ૧૪,૪૨,૧૦૨/- 
--------- 

૬૭ 
પંર્મહાલ વજલ્લામા ંટેલેન્દ્ટપુલ યોજના 

* ૩૨૧૮ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોર્રા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પંચમહાલ 
ષજલ્લામાં અનુસૂષચિ જનજાષિના ષવદ્યાથીઓ ઉચ્ચ 
ગુણવત્તાયુતિ ખાનગી શાળાઓમાં રહી અભ્યાસ કરી શકે િે 
માટે ટેલેન્ટપુલ યોજના તયારથી અમલમાં છે, અને  

  (૧) અનુસૂષચિ જનજાષિના ષવદ્યાથીઓ ઉચ્ચ 
ગુણવત્તાયુતિ ખાનગી શાળાઓમાં રહી અભ્યાસ કરી શકે િે 
માટે ટેલેન્ટપુલ યોજના વિધ ૨૦૦૮-૦૯ થી અમલમાં છે. 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ આ યોજના અંિગધિ ઉતિ ષજલ્લામાં 
િાલુકાવાર કેટલા ષવદ્યાથી/ષવદ્યાષથધનીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા 
છે ? 

  (૨) પંચમહાલ ષજલ્લામાં ૪૧ ષવદ્યાથીઓ ટેલેન્ટપુલ ્કૂલ 
વાઉચર યોજના અંિગધિ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, જનેી 
િાલુકાવાર ષવગિ નીચે િશાધવેલ કોષ્ટક મુજબ છેઃ 

ક્રમ 
તાલુિાનું 

નામ 
િુમાર િન્દ્યા િુલ 

૧ ઘોઘંબા ૩ ૫ ૮ 

૨ શહેરા ૩ - ૩ 

૩ 
મોરવા 
(હડફ) 

૧૮ ૯ ૨૭ 

૪ હાલોલ - ૩ ૩ 

૫ કાલોલ - - - 

૬ ગોર્રા - - - 

૭ જાંબુઘોડા - - - 

િુલ ૨૪ ૧૭ ૪૧  
--------- 

૬૮ 
આણંદ અને િડોદરા વજલ્લામાં સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 

* ૩૪૯૫ શ્રી અમીત ર્ાિડા (આંકલાવ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ આણંિ અને 
વડોિરા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓ 
આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો 
સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાની 

સંખ્યા 

આણંિ ૧૦૧૮ 

વડોિરા ૧૦૫૧ 
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 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 

શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 
વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઘટતા ઓરડાિાળી 

શાળાની સંખ્યા 

િંપાઉન્દ્ડ િોલ વિનાની 

શાળાની સંખ્યા 

આણંિ ૧૦૨ ૧૨૮ 

વડોિરા ૧૪૨ ૧૩૨ 
 

 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 
સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

--------- 

૬૯ 
બનાસિાંઠા અને ભરૂર્ વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૨૨ શ્રી અમૃતજી ઠાિોર (કાંકરેજ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ બનાસકાંઠા 

અને ભરૂચ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 

સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 

ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૨૩૪૫ ૭૨ ૫૯ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ભરૂચ 
ગુજરાિી ૮૭૭ ૨૧ ૦૭ ૦૪ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૧૭ ૨૩ ૧૬૪ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

ભરૂચ 
ગુજરાિી ૧૮ ૪૭ ૮૪ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૨૪૫ ૨૦૦ - ૧૮૦ 

અંગ્રેજી ૯૭ ૩૩ - ૨૩ 

ભરૂચ 
ગુજરાિી ૧૭૧ ૮૧ - ૬૦ 

અંગ્રેજી ૧૬૪ ૫૫ - ૪૮ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 

ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 

જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 

ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 
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પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૮૬૫ ૧૩૪૨૦ ૧૨૭ ૬૪૬ ૭૦ ૩૬૦ ૧૫૮ ૧૩૪ ૭૪ ૨૪ 

અંગ્રેજી ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ભરૂચ 
ગુજરાિી ૫૫૭ ૩૯૭૬ ૨૫ ૧૦૭ ૧૨ ૮૦ ૨૦ ૩૧ ૧૧ ૦૫ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

બનાસકાંઠા 
ગુજરાિી ૩૪ ૬૦ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળાઓમાં 
આચાયધની જોગવાઇ 

નથી. 

૨૮૩ ૧૦૧૩ ૨૮૮ ૧૦૨૫ ૭૨ ૧૧૫ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૪ ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૧ 

ભરૂચ 
ગુજરાિી ૩૩ ૬૮ ૮૫ ૭૧૨ ૯૮ ૪૬૬ ૪૬ ૯૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૨ ૦૬ ૦૨ ૦૦ 

--------- 

૭૦ 
બનાસિાંઠા વજલ્લામાં ખેડૂતોને ફળપાિોના િાિેતર માટે સહાય 

* ૩૧૭૩ શ્રી અવનિેત ઠાિર (પાલનપુર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
ખેડૂિોને ઘષનષ્ટ ખેિીથી વાવેલ ફળપાકોના વાવેિર માટે 
બાગાયિ ખાિા દ્વારા સહાય આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો િે માટે વિધ ૨૦૨૨-૨૩માં બનાસકાંઠા 
ષજલ્લામાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને કુલ કેટલી રકમની સહાય 

ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) કુલ-૨૮૫ લાભાથીઓને રૂ.૬૮,૩૩,૮૦૭/- 
રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી. 

--------- 

૭૧ 
ગાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાં સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૧૩ ડૉ. સી.જ.ેર્ાિડા (ષવજાપુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ ગાંર્ીનગર અને 
અમિાવાિ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક 
શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાની સંખ્યા 

ગાંર્ીનગર ૬૦૪ 

અમિાવાિ ૬૮૭ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 
શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 
વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઘટતા ઓરડાિાળી  

શાળાની સંખ્યા 
િંપાઉન્દ્ડ િોલ વિનાની 

શાળાની સંખ્યા 

ગાંર્ીનગર ૨૪ ૫૨ 

અમિાવાિ ૬૧ ૦૭  
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 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 

સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

--------- 
૭૨ 

સુરત અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 
* ૩૪૯૮ શ્રી વર્રાગિુમાર પટેલ (ખંભાિ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ સુરિ અને 
છોટાઉિેપુર ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી 
માધ્યમની સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક 
અને ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

સુરિ 
ગુજરાિી ૯૩૩ ૧૬ ૦૫ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

છોટાઉિેપુર 
ગુજરાિી ૧૨૫૧ ૨૬ ૦૫ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

સુરિ 
ગુજરાિી ૨૧ ૩૫ ૧૩૫ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦ ૦૭ ૧૨ ૦૦ 

છોટાઉિેપુર 
ગુજરાિી ૧૨ ૧૯ ૪૧ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

સુરિ 
ગુજરાિી ૫૨૧ ૩૩૪ - ૩૨૮ 

અંગ્રેજી ૬૦૪ ૨૨૨ - ૧૯૭ 

છોટાઉિેપુર 
ગુજરાિી ૫૩ ૧૮ - ૧૪ 

અંગ્રેજી ૨૧ ૦૯ - ૦૬ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 
અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 
ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 
ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 
ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

સુરિ 
ગુજરાિી ૫૧૮ ૪૦૩૬ ૧૭ ૧૨૭ ૦૨ ૭૪ ૧૨ ૩૨ ૦૦ ૧૩ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

છોટાઉિેપુર 
ગુજરાિી ૪૦૭ ૪૪૨૧ ૬૮ ૫૫ ૨૧ ૭૨ ૨૩ ૩૫ ૦૯ ૦૬ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ 
માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

માધ્યવમિ અને 

ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

સુરિ 
ગુજરાિી ૪૩ ૧૧૦ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 

ષનમણૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૧૩૬ ૧૫૧૧ ૨૫૯ ૨૫૮૩ ૬૮ ૧૦૨ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦૬ ૧૯ ૦૬ ૧૮ ૧૨ ૦૭ 

છોટાઉિેપુર 
ગુજરાિી ૧૮ ૨૬ ૪૫ ૩૫૩ ૬૫ ૨૫૧ ૨૧ ૩૯ 

અંગ્રેજી ૦ ૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૭૩ 
પોરબંદર વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં િોમ્પ્યુટર લેબ અને વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા 

* ૩૨૮૨ શ્રી અજુચનભાઈ મોઢિાડીયા (પોરબંિર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પોરબંિર 

ષજલ્લામાં િાલુકાવાર કઈ સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં 

કોમ્પ્યુટર લેબ અને ષવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુષવર્ા નથી, અને 

  (૧)  

તાલુિો 

િોમ્પ્યુટર લેબની 

સુવિધા ન હોય તેિી 

શાળાઓની સંખ્યા 

વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની 

સુવિધા ન હોય તેિી 

શાળાઓની સંખ્યા 

કુષિયાણા ૪૨ ૫૩ 

પોરબંિર ૯૩ ૧૧૩ 

રાણાવાવ ૪૫ ૫૪ 

િુલ ૧૮૦ ૨૨૦ 

ઉતિ ૧૮૦ શાળાઓની યાિી *પત્રક-૧ 

ઉતિ ૨૨૦ શાળાઓની યાિી *પત્રક-૨ 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ શાળાઓમાં તયાં સુર્ીમાં 

કોમ્પ્યુટર લેબ અને ષવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ 

કરાવવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૨) જમે બને િેમ ઝડપથી 

(*પત્રકો સષચવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 

--------- 

૭૪ 
બનાસિાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાં મનરેગા યોજના અંતગચત ગ્રાન્દ્ટ 

* ૩૦૫૦ શ્રી િાન્દ્તીભાઈ ખરાડી (િાંિા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને ગ્રામ વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૧-૨૦૨૩ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 

બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી ષજલ્લામાં મનરેગા યોજના અંિગધિ 

િાલુકાવાર કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવેલ છે, અને  

  (૧) મનરેગા યોજના અંિગધિ ભારિ સરકાર દ્વારા મળેલ 

ગ્રાન્ટ અન્વયે રાજ્ય કક્ષાએથી કોઈપણ પ્રકારની ગ્રાન્ટ 

ષજલ્લાવાર ફાળવવામાં આવિી નથી, પરંિુ ષજલ્લાવાર 

લાભાથીના ખાિામાં રકમ સીર્ી જ ફંડ ટર ાન્સફર ઓડધ ર (FTO) 

દ્વારા જમા થાય છે. 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ િે પૈકી િાલુકાવાર કેટલો ખચધ થયો 

અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ છે ? 

  (૨) ષજલ્લાવાર લાભાથીના ખાિામાં રકમ સીર્ી જ ફંડ 

ટર ાન્સફર ઓડધ ર (FTO) દ્વારા જમા થાય છે િે પૈકી ઉતિ 
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ષજલ્લાઓમાં િાલુકાવાર નીચે મુજબનો ખચધ કરવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લો 
તાલુિાનું 

નામ 

ર્થયેલ ખર્ચની વિગત 

(રિમ રૂ.લાખમાં) 

િિચ  

૨૦૨૧-૨૨ 

િિચ  

૨૦૨૨-૨૩ 
(તા.૩૧-

૦૧-૨૦૨૩ 

અંવતત) 

િુલ 

૧ બનાસકાંઠા 

અમીરગઢ ૨૧૪.૨૩ ૧૮૨.૨૬ ૩૯૬.૪૯ 

ભાભર ૩૬૯.૭૭ ૨૭૯.૪૨ ૬૪૯.૧૯ 

િાંિા ૩૦૩.૬૬ ૧૭૩.૬૯ ૪૭૭.૩૫ 

િાંિીવાડા ૫૭૬.૮૪ ૪૦૩.૨૪ ૯૮૦.૦૮ 

ડીસા ૪૭૪.૯૯ ૩૬૮.૨૮ ૮૪૩.૨૭ 

દિયોિર ૧૫૫.૯૯ ૧૧૯.૪૬ ૨૭૫.૪૫ 

ર્ાનેરા ૮૪૦.૦૮ ૮૭૧.૪૭ ૧૭૧૧.૫૫ 

કાંકરેજ ૩૯૬.૭૨ ૧૭૯.૬૯ ૫૭૬.૪૧ 

લાખની ૩૧૭.૪૦ ૨૧૩.૦૬ ૫૩૦.૪૬ 

પાલનપુર ૮૮૪.૧૨ ૬૦૭.૬૩ ૧૪૯૧.૭૫ 

સુઈગામ ૪૩૯.૩૮ ૫૧૯.૩૧ ૯૫૮.૬૯ 

થરાિ ૨૬૮.૯૯ ૩૨૮.૦૬ ૫૯૭.૦૫ 

વડગામ ૭૦૬.૦૬ ૩૫૪.૨૯ ૧૦૬૦.૩૫ 

વાવ ૫૫૮.૧૮ ૪૬૪.૦૭ ૧૦૨૨.૨૫ 

૨ અરવલ્લી 

બાયડ ૩૦૭.૫૪ ૮૫૫.૬૩ ૧૧૬૩.૧૭ 

ષભલોડા ૧૧૯૫.૨૪ ૬૫૮.૨૨ ૧૮૫૩.૪૬ 

ર્નસુરા ૨૦૨.૧૦ ૧૭૦.૭૩ ૩૭૨.૮૩ 

માલપુર ૪૭૭.૦ ૫૬૮.૨૨ ૧૦૪૫.૨૨ 

મેર્રજ ૩૫૨૩.૭૯ ૩૩૫૮.૦૫ ૬૮૮૧.૮૪ 

મોડાસા ૯૦૮.૮૩ ૯૭૪.૬૩ ૧૮૮૩.૪૬ 

લાભાથીના ખાિામાં રકમ સીર્ી જ ફંડ ટર ાન્સફર ઓડધ ર (FTO) 

દ્વારા જમા થિી હોવાથી વણવપરાયેલ રકમનો પ્રશ્ન ઉપષ્થિ 

થિો નથી. 

નોંધઃ- મનરેગા સોફ્ટમાં નાણાંકીય વિધ મુજબ માદહિી 

ઉપલબ્ર્ હોઈ, નાણાંકીય વિધ પ્રમાણે માદહિી િૈયાર કરવામાં 

આવેલ છે. 

--------- 

૭૫ 
પાટણ વજલ્લામાં ટીસ્યુિલર્ર ખારેિના િાિેતર માટે પ્રોત્સાહન બાબત 

* ૩૨૦૬ શ્રી લિીંગજી સોલંિી (રાર્નપુર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 

ખેડૂિોને ટી્યુકલ્ચર ખારેકના વાવેિર માટે સરકાર દ્વારા 

પ્રોત્સસાહન આપવામાં આવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો ટી્યુકલ્ચર ખારેકના વાવેિર માટે વિધ 

૨૦૨૨-૨૩માં પાટણ ષજલ્લામાં કુલ કેટલા લાભાથીઓને કુલ 

કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) કુલ-૨ લાભાથીઓને રૂ.૯૪,૦૦૦/- રકમની 

સહાય ચૂકવવામાં આવી. 

--------- 
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૭૬ 
આટીિલ ૨૭૫(૧) સ્પેશીયલ આવસસ્ટન્દ્ટ અંતગચત રાજ્ય સરિારને મળેલ રિમ  

* ૩૪૮૯ શ્રી અનંતિુમાર પટેલ (વાસંિા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
વિધવાર કેન્ર સરકાર િરફથી આટીકલ ૨૭૫(૧) અને 
્પેશીયલ સેન્ટરલ આસી્ટન્ટ હેઠળ કેટલી રકમ મળી, અને 

  (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
વિધવાર કેન્ર સરકાર િરફથી આટીકલ ૨૭૫(૧) અને 
્પેશીયલ સેન્ટરલ આસી્ટન્ટ *(પ્રર્ાનમંત્રી આદિ આિશધ 
ગ્રામ યોજના (PMAAGY) હેઠળ નીચે મુજબની રકમ મળીઃ 

ક્રમ િિચ 

આટીિલ 

૨૭૫(૧) 
અંતગચત મળેલ 

રિમ 
(રૂ.લાખમાં) 

સ્પેવશયલ સેન્દ્ટરલ 

આવસસ્ટન્દ્સ 
*(PMAAGY) 
અંતગચત મળેલ રિમ 

(રૂ.લાખમાં) 

૧ 
િા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 

િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 
૮૦૮.૦૦ ૩૬૩૬.૮૮ 

૨ 
િા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ થી 

િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 
૧૩૫૪૯.૭૫ ૧૫૯૨૨.૭૮ 

 
 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ રકમ વિધવાર કયા આદિજાષિ 
ષજલ્લાઓમાં કેટલી ફાળવવામાં આવી ? 

  (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ રકમ વિધવાર આદિજાષિ 
ષજલ્લાઓમાં નીચે મુજબ ફાળવવામાં આવી. 

ક્રમ િિચ 
આટીિલ 

૨૭૫(૧) હેઠળ 

ફાળિેલ રિમ 

સ્પેવશયલ સેન્દ્ટરલ 

આવસસ્ટન્દ્સ 
*(PMAAGY) 

હેઠળ ફાળિેલ રિમ 

૧ િા.૦૧-૦૧-૨૦૨૧ થી 

િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૧ 

પત્રક-૧ મુજબ પત્રક-૨ મુજબ 

૨ િા.૦૧-૦૧-૨૦૨૨ થી  

િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ 

પત્રક-૩ મુજબ પત્રક-૪ મુજબ 

*ભારિ સરકાર દ્વારા વિધ ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૫-૨૬ 
િરષમયાન SCA TO TSS (Special Central Assistance 

to Tribal Sub Plan) યોજનાનંુ નામ સુર્ારીને પ્રર્ાનમંત્રી 
આદિ આિશધ ગ્રામ યોજના (PMAAGY) કરવામાં આવેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ વજલ્લાનું નામ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૧ રાજપીપળા-નમધિા ૪૦૦.૦૦ 

૨ બનાસકાંઠા, ભરૂચ, િાપી ૪૦૮.૦૦ 

િુલ  ૮૦૮.૦૦ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ વજલ્લાનું નામ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૧ ડી-સેગ (ગાંર્ીનગર) ૧૭૨૦.૨૨ 

૨ જી.એસ.ટી.ઈ.એસ. (ગાંર્ીનગર) ૧૫૭૫.૪૯ 

૩ એફ.આર.એ. (ગાંર્ીનગર અને 
અન્ય ષજલ્લા) 

૩૪૧.૧૭ 

િુલ  ૩૬૩૬.૮૮ 

પત્રિ-૩ 

ક્રમ વજલ્લાનું નામ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૧ ગાંર્ીનગર (એફ.આર.એ. અને 
ટી.આર.ટી.આઈ.) 

૨૫૦.૦૦ 

૨ મોડાસા-અરવલ્લી ૧૦૨.૩૭ 
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ક્રમ વજલ્લાનું નામ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૩ લુણાવાડા-મદહસાગર ૩૦૩.૭૨ 

૪ વાંસિા-નવસારી ૨૦૨.૭૭ 

૫ વલસાડ ૭૫૧.૮૬ 

૬ ભરૂચ ૧૩૦.૧૮ 

૭ પાલનપુર-બનાસકાંઠા ૩૯૫.૮૨ 

૮ િાહોિ ૧૮૯૨.૮૬ 

૯ ડાંગ-આહવા ૬૧૪.૩૧ 

૧૦ ખેડબ્રહ્મા-સાબરકાંઠા ૨૪૦.૩૧ 

૧૧ માંડવી-સુરિ ૨૮૬.૧૩ 

૧૨ રાજપીપળા-નમધિા ૨૨૬.૯૬ 

૧૩ ગોર્રા-પંચમહાલ ૨૪૫.૦૯ 

૧૪ છોટાઉિેપુર ૨૨૩૨.૯૦ 

૧૫ સોનગઢ-િાપી ૪૬૪.૭૧ 

૧૬ ડી-સેગ (ગાંર્ીનગર) ૩૨૭૯.૦૦ 

૧૭ જી.એસ.ટી.ઈ.એસ. (ગાંર્ીનગર) ૧૯૧૪.૯૦ 

૧૮ ગીર સોમનાથ 
(જી.એસ.ટી.ઈ.એસ. દ્વારા) 

૧૫.૮૬ 

િુલ ૧૩૫૪૯.૭૫ 

પત્રિ-૪ 

ક્રમ વજલ્લાનું નામ ફાળિેલ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૧ રાજપીપળા-નમધિા ૩૪૦૦.૭૮ 

૨ માંડવી-સુરિ ૩૭૨૬.૬૧ 

૩ સોનગઢ-િાપી ૩૬૬૫.૫૨ 

૪ િાહોિ ૫૧૧૧.૩૬ 

િુલ  ૧૫૯૦૪.૨૭ 

--------- 

૭૭ 
નિસારી વજલ્લામાં અનુ.જનજાવતની વિદ્યાર્થીનીઓને સાયિલ આપિાની યોજના 

* ૩૨૧૪ શ્રી આર. સી. પટેલ (જલાલપોર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 

ર્ોરણ-૯માં અભ્યાસ કરિી અનુસૂષચિ જનજાષિની 

ષવદ્યાથીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 

છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં આ 

યોજના અંિગધિ નવસારી ષજલ્લામાં કેટલી ષવદ્યાથીનીઓને 

સાયકલ ભેટ આપવામાં આવી છે, અને  

  (૨) કુલ ૬૧૭૬ ષવદ્યાથીનીઓ. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િેની પાછળ કેટલો ખચધ થયો ?   (૩) કુલ ખચધઃ રૂ. ૨૭૦.૩૫ લાખ. 

--------- 
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૭૮ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાં ગુજરાતી અને અંગે્રજી માધ્યમની પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૦૦ શ્રી વિમલભાઈ ર્ુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ ભાવનગર અને 

બોટાિ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી માધ્યમની 

સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને 

ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 

શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  

(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

ભાવનગર 
ગુજરાિી ૯૩૦ ૪૫ ૩૦ ૧૧ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બોટાિ 
ગુજરાિી ૨૨૫ ૩૩ ૧૫ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

ભાવનગર 
ગુજરાિી ૦૫ ૩૫ ૯૯ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

બોટાિ 
ગુજરાિી ૦૧ ૧૧ ૨૦ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

ભાવનગર 
ગુજરાિી ૨૪૨ ૧૬૭ - ૧૫૭ 

અંગ્રેજી ૫૭ ૨૫ - ૨૧ 

બોટાિ 
ગુજરાિી ૯૧ ૫૬ - ૫૬ 

અંગ્રેજી ૧૨ ૦૫ - ૦૩ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 

ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 

જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 

ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-૧  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

ભાવનગર 
ગુજરાિી ૫૦૩ ૬૬૭૩ ૪૧ ૩૦૨ ૧૬ ૧૦૪ ૩૨ ૭૨ ૧૧ ૨૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

બોટાિ 
ગુજરાિી ૨૪૨ ૧૮૬૯ ૩૫ ૯૧ ૦૨ ૧૦૬ ૩૩ ૫૩ ૦૧ ૧૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 

વશક્ષિોની જગ્યા 
આર્ાયચની જગ્યા 

વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

ભાવનગર 
ગુજરાિી ૨૭ ૩૦ ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 

ષનમણૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૧૧૮ ૮૨૪ ૧૭૦ ૪૮૭ ૫૨ ૮૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૭ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૦ 

બોટાિ 
ગુજરાિી ૦૧ ૦૨ ૧૬ ૧૭૬ ૨૮ ૧૦૩ ૧૧ ૨૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૭૯ 
રાજ્યમાં બી.પી.એલ યાદી બનાિિા બાબત 

* ૩૪૭૪ શ્રી પ્રિાશભાઈ િરમોરા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય ગ્રામ ગૃહ વનમાચણ અને ગ્રામ વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા ૨૦ વિધથી 
સરકાર દ્વારા બી.પી.એલ. લાભાથીની યાિી અદ્યિન કરવામાં 

આવેલ નથી, િે હકીકિ સાચી છે, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ યાિીને અદ્યિન 
કરવાનંુ સરકારનંુ શું આયોજન છે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપષ્થિ થિો નથી. 

--------- 

૮૦ 
રાષ્ટ્ર ીય વશક્ષણ નીવત-૨૦૨૦ના અમલીિરણ માટે ટાસ્િ ફોસચની રર્ના િરિા બાબત 

* ૩૫૦૭ શ્રી શૈલેિ પરમાર (િાણીલીમડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાષ્ટર ીય ષશક્ષણ 
નીષિ-૨૦૨૦ના અમલીકરણ માટે ટા્ક ફોસધની રચના 
કરવામાં આવેલ છે િે હકીકિ સાચી છે, 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ટા્ક ફોસધની રચના તયારે કરવામાં 

આવેલ છે, 

  (૨) રાષ્ટર ીય ષશક્ષણ નીષિ-૨૦૨૦ના અમલીકરણ માટે 

ટા્ક ફોસધની રચના િા.૦૭-૦૯-૨૦૨૦થી ષશક્ષણ 
ષવભાગના ઠરાવથી કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ટા્ક ફોસધમાં કયા પિાષર્કારી અને 
અષર્કારીઓનો સમાવેશ થયેલ છે, અને 

  (૩) આ સાથે સામેલ પત્રક-અ મુજબ. 

 (૪) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ ટા્ક ફોસધ 
દ્વારા કયા પ્રકારનંુ માગધિશધન પુરૂ પાડવામાં આવ્યંુ ?  

  (૪) આ સાથે સામેલ પત્રક-બ મુજબ. 

પત્રિ-અ 

- ઉતિ ષ્થષિએ ટા્ક ફોસધમાં નીચેના પિાષર્કારીઓ અને અષર્કારીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. 
1. માન. મંત્રીશ્રી (ષશક્ષણ) 
2. માન.રા.કા. મતં્રીશ્રી (પ્રાથષમક ષશક્ષણ) 

3. અગ્રસષચવશ્રી, સામાષજક ન્યાય અને અષર્કારીિા ષવભાગ 
4. સષચવશ્રી, પ્રાથષમક અને માધ્યષમક ષશક્ષણ 
5. સષચવશ્રી, મદહલા અને બાળ ષવકાસ ષવભાગ 
6. સષચવશ્રી, આદિજાષિ ષવકાસ ષવભાગ 
7. ષનયામકશ્રી, જીસીઈઆરટી, સેતટર-૧૨, ગાંર્ીનગર 
8. કુલપષિ, ભારિીય ષશક્ષક પ્રષશક્ષણ સં્થાન, ગાંર્ીનગર 
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9. શ્રી આર.સી.રાવલ, પૂવધ ષનયામકશ્રી, પ્રાથષમક ષશક્ષણ 

10. શ્રી જયેન્રષસંહ જાિવ, મિિનીશ પ્રાધ્યાપક, અમિાવાિ કોમધસ કોલેજ, અમિાવાિ 

11. શ્રી ષગજુભાઈ ભરાડ, ભરાડ ષવદ્યામંદિર, રાજકોટ 

12. શ્રી વી.બી.ભેંસિડીયા, ષનવૃત્ત ગુજરાિ ષશક્ષણ સેવા વગધ-૧, રાજકોટ 

13. ડૉ. ચેિનાબેન વ્યાસ, ષનવૃત્ત ગુજરાિ ષશક્ષણ સેવા વગધ-૧, રાજકોટ  

14. શ્રી ષવવેકભાઈ પટેલ, મેનેજીંગ ટર્ટી, આનંિષનકેિન ગૃપ ઓફ ્કૂલ્સ, અમિાવાિ 

15. શ્રી રૂપેશભાઈ ભાટીયા, પ્રષિષનષર્, ષવદ્યાભારિી સં્થા  

16. ડૉ. અશોકભાઈ ઠક્કર, આચાયધશ્રી, સરકારી માધ્યષમક (RMSA) શાળા, મોટા નાયિા, િા.સર્વિી, ષજ.પાટણ. 

17. અધ્યક્ષ, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડ્ટર ીઝ એન્ડ એસોશીએશન (ગુજરાિ)  

પત્રિ-બ 

- ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ ટા્ક ફોસધ દ્વારા નીચેની ષવગિેથી માગધિશધન પૂરૂ પાડવામાં આવેલ છે. 

 હાલના ૧૦+૨ ના શાળાકીય માળખામાં બિલાવ લાવીને રાષ્ટર ીય ષશક્ષણ નીષિ ૨૦૨૦માં ભલામણ કરવામાં આવેલ 

૫+૩+૩+૪ ના માળખાના અમલીકરણ અંગે. 

 પૂવધપ્રાથષમક િેમજ બાલવાદટકા સંિભે િેની અમલવારી, બાળકોનો પ્રવેશ, િથા અભ્યાસક્રમ અંગે. 

 રાજ્યમાં પૂવધપ્રાથષમક િેમજ આંગણવાડી માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુતિ પ્રારંષભક બાળસંભાળ અને ષશક્ષણના ષશક્ષકો િૈયાર 

કરવા અંગે. 

 રાજ્યમાં પૂવધપ્રાથષમક સં્થાઓના ષનયમન માટે ્ટેટ પ્રાયમરી રેગ્યુલેટરી બોડીની રચના અંગે. 

 NEP 2020 અનુસાર રાજ્યમાં સાવધજષનક ્વષનભધર અને અનુિાષનિ સદહિની િમામ પૂવધપ્રાથષમકથી ઉચ્ચિર માધ્યષમક 

ષશક્ષણની સં્થાઓમાં આવશ્યક વ્યવસાષયક અને ગુણવત્તા માનાંકોના અનુપાલનને સુષનષિિ કરવા માટે State School 

Standards Authority (SSSA) ની રચના કરવા અંગે. 

 NEP 2020 સંિભે રાજ્યમાં ન્યાષયક, રીિે શાળાઓનું એકત્રીકરણ કરવા અંગે. 

 NEP 2020 અન્વયે ર્ોરણ ૧૦ અને ૧૨ની બોડધ  પરીક્ષાઓના પદરરૂપમાં ફેરફાર લાવવા માટે રાજ્ય ્િરની સષમષિની 

રચના કરવા અંગે. 

 NEP 2020 સંિભે હવેથી પ્રાથષમકથી ઉચ્ચિર માધ્યષમક શાળાઓમાં ષશક્ષકોની ભરિી માટે ૩ ્િદરય પસંિગી પ્રદક્રયા 

યોજવા અંગે. 

 રાજ્યના ષશક્ષકોને પોિાના વ્યવસાષયક ષવકાસ માટે િર વિે ઓછામાં ઓછા ૫૦ કલાક Continuous Professional 

Development (CPD) માટે િાલીમ કોસીસ કરવા અંગે. 

 ર્ોરણ ૩, પ અને ૮ના અંિે બાળકો માટે ર્ોરણ ૧૦ અને ૧૨ની જમે પરીક્ષાઓનંુ આયોજન રાજ્યકક્ષાએથી કરવા અંગે. 

 NEP 2020 અનુસાર રાજ્યના વંષચિ ષવ્િારોમાં ઉચ્ચ ગુણવત્તાની શૈક્ષષણક િકો વર્ારવા માટે ષવશેિ ષશક્ષણ ઝોન 

(SEZ) ની રચના અંગે. 

 NEP 2020માં િશાધવેલ ષત્રભાિા સૂત્ર અમલીકરણ અન્વયે ર્ોરણ ૧ થી ગુજરાિી ભાિાની સાથે Introductory English 

િરીકે અંગ્રેજી ષવિયની શરૂઆિ કરવા અંગે. 

 ર્ોરણ ૬ થી ૮માં ગષણિ અને ષવજ્ઞાન ષવિયના દદ્વભાિી પાઠ્યપુ્િકોના અમલ કરવા અંગે. 

--------- 

૮૧ 
અમરેલી વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં ઓરડાઓ અને વશક્ષિોની ઘટ 

* ૩૩૯૭ શ્રી કહરાભાઈ સોલંિી (રાજુલા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ અમરેલી 
ષજલ્લાની પ્રાથષમક શાળાઓમાં ઓરડા િથા ષશક્ષકોની ઘટ છે િે 
હકીકિ સાચી છે, અને 

  (૧) હા. 
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 (૨) જો હા, િો િાલુકાવાર કેટલા ઓરડાઓની િેમજ 

કેટલા ષશક્ષકોની ઘટ છે ?  

  (૨)  

ક્રમ તાલુિો 
વશક્ષિોની ઘટની 

સંખ્યા 

ઘટતા ઓરડાની 

સંખ્યા 

૧ અમરેલી ૫૩ ૧૩ 

૨ લાઠી ૪૯ ૦૨ 

૩ લીલીયા ૨૨ ૦૪ 

૪ બાબરા ૪૭ ૦૮ 

૫ કંુકાવાવ ૩૪ ૨૨ 

૬ બગસરા ૩૮ ૦૬ 

૭ ર્ારી ૩૯ ૨૯ 

૮ ખાંભા ૬૮ ૨૦ 

૯ રાજુલા ૧૧૧ ૧૫ 

૧૦ જાફરાબાિ ૯૭ ૧૮ 

૧૧ સાવરકંુડલા ૧૦૫ ૩૮ 
 

--------- 
૮૨ 

જામનગર વજલ્લાના ખેડૂતોને ડરમ ખરીદી સહાય યોજના 
* ૩૨૮૬ શ્રી હેમંતભાઈ આકહર (જામજોર્પુર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યના 
ખેડૂિોને મલ્ટીપપધઝ ઉપયોગ માટે ડરમ િેમજ બે ્લા્ટીકના 
ટોકર(ટબ) ખરીિી માટે સહાય આપવાની યોજના તયારથી 
અમલમાં છે,  

  (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યના ખેડૂિોને 
મલ્ટીપપધઝ ઉપયોગ માટે ડરમ િેમજ બે ્લા્ટીકના ટોકર 
(ટબ) ખરીિી માટે સહાય આપવાની યોજના વિધ ૨૦૨૧-૨૨ 
થી અમલમાં છે. 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ યોજના હેઠળ 
સહાય મેળવવા વિધવાર જામનગર અને િેવભૂષમ દ્વારકા 
ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી અરજીઓ મળી,  

  (૨) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
ઉતિ યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા વિધવાર જામનગર અને 
િેવભૂષમ દ્વારકા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર નીચે મુજબની અરજીઓ 
મળેલ છે. 

વજલ્લો 
િિચ  

૨૦૨૧-૨૨ 

િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ ની 

વસ્ર્થવતએ) 

જામનગર ૪૬૮૮૬ ૦ 

િેવભૂષમ દ્વારકા ૨૭૭૭૦ ૦  
 (૩) ઉતિ મળેલ અરજીઓ પૈકી ઉતિ વિધવાર ષજલ્લાવાર 
કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરી કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં 
આવી, અને 

  (૩) ઉતિ મળેલ અરજીઓ પૈકી ઉતિ વિધવાર ષજલ્લાવાર 
નીચે મુજબની અરજીઓ મંજૂર કરી સહાય ચૂકવેલ છે.  
વિધ ૨૦૨૧-૨૨ 

વજલ્લો 
મંજૂર િરેલ 
અરજીઓ 

ર્ૂિિેલ સહાયની રિમ 
(રૂ.) 

જામનગર ૦ ૦ 

િેવભૂષમ દ્વારકા ૦ ૦ 

વિધ ૨૦૨૨-૨૩, િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ 

વજલ્લો 
મંજૂર િરેલ 
અરજીઓ 

ર્ૂિિેલ સહાયની રિમ 
(રૂ.) 

જામનગર ૧૩૮૩૯ ૦ 

િેવભૂષમ દ્વારકા ૧૨૫૮૬ ૦  
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 (૪) ઉતિ ષ્થષિએ કેટલી અરજીઓ તયા કારણોસર 

પડિર છે ?  

  (૪) ઉતિ ષ્થષિએ નીચે મુજબની અરજીઓ પડિર છે.  

વજલ્લો 
િિચ  

૨૦૨૧-૨૨ 

િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ ની 

વસ્ર્થવતએ) 

જામનગર ૦ ૩૨૩૦૧ 

િેવભૂષમ દ્વારકા ૦ ૧૫૦૯૪ 

 પડિર અરજીઓને પૂવધ મંજૂરી આપવાની કાયધવાહી 
પ્રગષિમાં છે.  

--------- 

૮૩ 
રાજ્યમાં સરિારી શાળાઓમાં વ્યાયામ વશક્ષિો  

* ૩૫૧૭ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 

સરકારી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 

શાળાઓમાં વ્યાયામ ષશક્ષકની ભરિી છેલે્લ તયારે કરવામાં 

આવેલ, અને 

  (૧) સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં વિધ ૨૦૦૯માં, અને 

  સરકારી માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 

શાળાઓમાં છેલ્લે વિધ ૨૦૨૦-૨૧માં વ્યાયામ ષશક્ષકની ભરિી 

કરવામાં આવેલ.  

 (૨) ઉતિ ભરિી ષનયષમિ ન કરવામાં આવિી હોય િો 
િેના કારણો શાં છે ?  

  (૨) સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં મફિ અને ફરજીયાિ 
ષશક્ષણનો અષર્કાર અષર્ષનયમ-૨૦૦૯ અમલમાં આવ્યા બાિ 
અષર્ષનયમની અનુસૂષચમાં અંશકાલીન વ્યાયામ ષશક્ષકની 
જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હોઈ ષનયષમિ ભરિી કરવામાં 
આવિી નથી.  
  સરકારી માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 
શાળાઓમાં કેન્રીયકૃિ ભરિી પ્રદક્રયા અન્વયે ષજલ્લા ષશક્ષણ 
અષર્કારી કચેરીઓ દ્વારા કાયધબોજ આર્ાદરિ જટેલી ખાલી 
જગ્યા ભરવા માંગણી કરવામાં આવે િે મુજબ ભરિી કરવામાં 
આવે છે.  

--------- 

૮૪ 
રાજ્યના ખેડૂતોને મગફળી અને િપાસના પોિણક્ષમ ભાિ  

* ૩૫૦૫ શ્રી અરવિંદભાઈ લાડાણી (માણાવિર) : માનનીય િૃવિ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 

રાજ્યના ખેડૂિોને મગફળી અને કપાસના પોિણક્ષમ ભાવોમાં 

વર્ારો કરવા માટે વિધવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્ર સરકારને 

તયારે રજૂઆિ/િરખા્િ કરી,  

  (૧) રાજ્ય સરકારશ્રીનંુ ગુજરાિ કૃષિ ભાવ પંચ િર વિે 

ભારિ સરકારશ્રીની સં્થા કૃષિ ખચધ અને ભાવ પંચ, નવી 

દિલ્હીને ટેકાના ભાવોની ભલામણ કરે છે. િા.૩૧-૧૨-

૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભારિ 

સરકારશ્રીની સં્થા કૃષિ ખચધ અને ભાવ પંચ, નવી દિલ્હીને 

નીચેની ષવગિે ખરીફ પાકોના ટેકાના ભાવ માટે િરખા્િ 

કરવામાં આવી.  

િિચ તારીખ 

ખરીફ-૨૦૨૧ ૧૦-૦૨-૨૦૨૧ 

ખરીફ-૨૦૨૨ ૨૧-૦૨-૨૦૨૨ 
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 (૨) િે અન્વયે કેન્ર સરકાર િરફથી રાજ્ય સરકારને 

તયારે અને શો પ્રષિભાવ મળ્યો, અને 

  (૨) છેલ્લા બે વિધમાં કેન્ર સરકારશ્રી દ્વારા મગફળી અને 

કપાસના ટેકાના ભાવો નીચે મુજબ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.  

પાિનું નામ 

ટેિાનો ભાિ (રૂ.પ્રવત કિિન્દ્ટલ) 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 
તા.૧૧-૦૬-૨૦૨૧ 

િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 
તા.૨૧-૦૬-૨૦૨૨ 

મગફળી ૫૫૫૦ ૫૮૫૦ 

કપાસ (લંબિારી) ૬૦૨૫ ૬૩૮૦ 

કપાસ 
(મધ્યમિારી) 

૫૭૨૬ ૬૦૮૦ 
 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં વિધવાર કપાસ  
અને મગફળીના પોિણક્ષમ ભાવોમાં કેટલો વર્ારો કરવામાં  
આવ્યો ? 

  (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં વિધવાર કપાસ અને 
મગફળીના ટેકાના ભાવોમાં નીચે મુજબનો વર્ારો કરવામાં 
આવેલ છે.  

પાિનું નામ 

ટેિાના ભાિમાં અગાઉના િિચની 
સરખામણીએ િરેલ િધારો 

(રૂ.પ્રવત કિિન્દ્ટલ) 

િિચ ૨૦૨૧-૨૨ િિચ ૨૦૨૨-૨૩ 

મગફળી ૨૭૫ ૩૦૦ 

કપાસ (લંબિારી) ૨૦૦ ૩૫૫ 

કપાસ (મધ્યમિારી) ૨૧૧ ૩૫૪  
--------- 

૮૫ 
સાબરિાંઠા વજલ્લામાં જળસંગ્રહના િામો  

* ૩૨૧૦ શ્રી વિનેન્દ્રવસંહ ઝાલા (દહંમિનગર) : માનનીય ગ્રામ, ગૃહ વનમાચણ અને ગ્રામ વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૦૩-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં 
વિધવાર સાબરકાંઠા ષજલ્લામાં પ્રર્ાનમંત્રી કૃષિ ષસંચાઈ યોજના 
(વોટરશેડ કમ્પપોનન્ટ) અંિગધિ જળસંગ્રહ માટે કયા કયા કામ 
હાથ ર્રવામાં આવેલ છે,  

  (૧)  

હાર્થ ધરિામાં આિેલ િામ  
િિચ ૨૦૨૦-૨૧ િિચ ૨૦૨૧-૨૨ 

ચેકડેમ ડીસીલ્ટીંગ, િળાવ ઉંડા 
કરવા િથા ચેકડેમ રીપેરીંગ 

ચેકડેમ ડીસીલ્ટીંગ અને 
િળાવ ઉંડા કરવા  

 

 (૨) િે પૈકી ઉતિ ષ્થષિએ જળસંગ્રહના કુલ કેટલા કામ 
પૂણધ કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ૮૦ કામો 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ િે અન્વયે કેટલો ખચધ થયેલ છે ?    (૩) રૂ.૧૦૯.૯૬ લાખ. 
--------- 

૮૬ 
રાજ્યમાં સરિારી શાળાઓમાં વ્યાયામ વશક્ષિો  

* ૩૫૨૦ શ્રી કદનેશભાઈ ઠાિોર (ચાણ્મા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
સરકારી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 
શાળાઓમાં વ્યાયામ ષશક્ષકની ભરિી છેલે્લ તયારે કરવામાં 
આવેલ, અને 

  (૧) સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં વિધ ૨૦૦૯માં, અને 
  સરકારી માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 
શાળાઓમાં છેલ્લે વિધ ૨૦૨૦-૨૧માં વ્યાયામ ષશક્ષકની ભરિી 
કરવામાં આવેલ.  

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ભરિી ષનયષમિ ન કરવામાં 
આવિી હોય િો િેના કારણો શાં છે ?  

  (૨) સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં મફિ અને ફરજીયાિ 
ષશક્ષણનો અષર્કાર અષર્ષનયમ-૨૦૦૯ અમલમાં આવ્યા બાિ 
અષર્ષનયમની અનુસૂષચમાં અંશકાલીન વ્યાયામ ષશક્ષકની 
જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હોઈ ષનયષમિ ભરિી કરવામાં 
આવિી નથી.  
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  સરકારી માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 

શાળાઓમાં કેન્રીયકૃિ ભરિી પ્રદક્રયા અન્વયે ષજલ્લા ષશક્ષણ 
અષર્કારી કચેરીઓ દ્વારા કાયધબોજ આર્ાદરિ જટેલી ખાલી 
જગ્યા ભરવા માંગણી કરવામાં આવે િે મુજબ ભરિી કરવામાં 
આવે છે.  

--------- 

૮૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાં સરિારી છાત્રાલયો  

* ૩૨૧૩ શ્રી પી. સી. બરંડા (ષભલોડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ અરવલ્લી 
ષજલ્લામાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરિાં આદિજાષિ ષવદ્યાથીઓ માટે 
કેટલાં સરકારી છાત્રાલયો કાયધરિ છે, અને િે પૈકી કુમાર અને 
કન્યા માટેના છાત્રાલયોની સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) ૦૬ સરકારી છાત્રાલયો 
  ૩ કુમાર અને ૩ કન્યા 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ આદિજાષિ ષવદ્યાથીઓ માટે ઉતિ 
કાયધરિ સરકારી છાત્રાલયોમાં કેટલા ષવદ્યાથી/ષવદ્યાષથધનીઓ 
અભ્યાસ કરે છે, અને 

  (૨) ૩૦૪  

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ ષજલ્લામાં 
આદિજાષિ ષવદ્યાથીઓ માટે કાયધરિ સરકારી છાત્રાલયોની 
સંખ્યામાં કેટલો વર્ારો મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે ?  

  (૩) ૦૧  

--------- 

૮૮ 
આટીિલ ૨૭૫(૧) સ્પેશીયલ આવસસ્ટન્દ્ટ અંતગચત રાજ્ય સરિારને મળેલ રિમ 

* ૩૫૧૧ ડૉ. તુિાર ર્ૌધરી (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
વિધવાર આટીકલ ૨૭૫(૧) અને ્પેશીયલ સેન્ટરલ 
આસી્ટન્ટ અંિગધિ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્ર સરકાર સમક્ષ 
કેટલી રકમની માંગણી કરવામાં આવી, અને 

  (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં 
વિધવાર આટીકલ ૨૭૫(૧) અને ્પેશીયલ સેન્ટરલ 
આસી્ટન્ટ *(પ્રર્ાનમંત્રી આદિ આિશધ ગ્રામ યોજના 
(PMAAGY) અંિગધિ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્ર સરકાર સમક્ષ 

નીચે મુજબની રકમની માંગણી કરવામાં આવી.  
(૧) આટીિલ ૨૭૫(૧)  

ક્રમ િિચ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૧ ૨૦૨૧-૨૨ ૧૩૪૯૨.૮૬ 

૨ ૨૦૨૨-૨૩ ૧૧૯૬૧.૮૩ 

(૨) સ્પેવશયલ સેન્દ્ટરલ આસીસ્ટન્દ્સ *(PMAAGY) 

ક્રમ િિચ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૧ ૨૦૨૧-૨૨ ૩૧૮૩૩.૫૬ 

૨ ૨૦૨૨-૨૩ ૧૩૯૩૯.૯૨   
 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ પૈકી વિધવાર 
આદિજાષિ ષવકાસ ષવભાગને તયા હેિુ માટે કેટલી રકમ 
ફાળવવામાં આવી ?  

  (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં ઉતિ પૈકી વિધવાર 
આદિજાષિ ષવકાસ ષવભાગને નીચે મુજબની રકમ ફાળવવામાં 
આવી. 
(૧) આટીિલ ૨૭૫(૧)  

ક્રમ િિચ ફાળિેલ રિમ  

૧ ૨૦૨૧-૨૨ *પત્રક-૧ મુજબ 

૨ ૨૦૨૨-૨૩ *પત્રક-૨ મુજબ  
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(૨) સ્પેવશયલ સેન્દ્ટરલ આસીસ્ટન્દ્સ *(PMAAGY) 

ક્રમ િિચ ફાળિેલ રિમ 

૧ ૨૦૨૧-૨૨ *પત્રક-૩ મુજબ 

૨ ૨૦૨૨-૨૩ *પત્રક-૩ મુજબ 

*ભારિ સરકાર દ્વારા વિધ ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૫-૨૬ 
િરષમયાન SCA TO TSS (Special Central Assistance 

to Tribal Sub Plan) યોજનાનંુ નામ સુર્ારીને પ્રર્ાનમંત્રી 
આદિ આિશધ ગ્રામ યોજના (PMAAGY) કરવામાં આવેલ છે. 

(*પત્રકો સષચવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૮૯ 
મહીસાગર અને પંર્મહાલ વજલ્લામાં સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ  

* ૩૪૯૩ શ્રી ગુલાબવસંહ ર્ૌહાણ (લુણાવાડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ મહીસાગર અને 
પંચમહાલ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક 
શાળાઓ આવેલી છે,  

  (૧)  

વજલ્લો સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાની સંખ્યા 

મહીસાગર ૧૧૯૧ 

પંચમહાલ ૧૩૮૪ 
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 
શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 

વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
ઘટતા ઓરડાિાળી 

શાળાની સંખ્યા 
િંપાઉન્દ્ડ િોલ વિનાની 

શાળાની સંખ્યા 

મહીસાગર ૧૬૮ ૩૪૧ 

પંચમહાલ ૧૧૦ ૨૩૫  
 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 
સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ?  

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી.  

--------- 

૯૦ 
રાજ્યની પ્રાર્થવમિ શાળાઓના પુસ્તિાલયો માટે બજટેમાં ફાળિણી 

* ૩૪૯૬ શ્રી અમીત ર્ાિડા (આંકલાવ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા બે 
નાણાંકીય વિધમાં રાજ્યની પ્રાથષમક શાળાઓના પુ્િકાલયોમાં 
પુ્િકો વસાવવા માટે બજટેમાં કેટલી જોગવાઈ કરવામાં આવેલ 
હિી,  

  (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ સમગ્ર ષશક્ષાના 
કેન્ર સરકારના બજટે અંિગધિ છેલ્લા બે નાણાંકીય વિધમાં 
રાજ્યની પ્રાથષમક શાળાઓના પુ્િકાલયોમાં પુ્િકો વસાવવા 
માટે વિધવાર નીચે મુજબની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હિી. 

િિચ રિમ (રૂ.લાખમાં) 

૨૦૨૧-૨૨ ૨૭૭૭.૦૫ 

૨૦૨૨-૨૩ ૨૬૮૩.૭૫  
 

 (૨) ઉતિ જોગવાઈ પૈકી વિધવાર કેટલી રકમનો ખચધ 
થયો અને કેટલી રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨)  

િિચ 
ર્થયેલ ખર્ચ રિમ 

(રૂ.લાખમાં) 

િણિપરાયેલ રિમ 

(રૂ.લાખમાં) 

૨૦૨૧-૨૨ ૨૭૭૭.૦૫ ૦.૦૫ 

૨૦૨૨-૨૩ ૦.૦૦ ૨૬૮૩.૭૫   
 (૩) ઉતિ થયેલ ખચધ બજટેના તયા હેડ હેઠળ 
ઉર્ારવામાં આવેલ ?  

  (૩) સમગ્ર ષશક્ષાના કેન્ર સરકારના બજટે હેડ ૧૨૦.૦ 
અંિગધિ ઉર્ારવામાં આવે છે.  

--------- 
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૯૧ 
બનાસિાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામા ંસરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ  

* ૩૫૨૩ શ્રી અમૃતજી ઠાિોર (કાંકરેજ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ બનાસકાંઠા 
અને કચ્છ ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક 
શાળાઓ આવેલી છે,  

  (૧)  

વજલ્લો શાળાની સંખ્યા 

બનાસકાંઠા ૨૩૪૭ 

કચ્છ ૧૬૮૯  
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 
શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 

વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો ઘટતા ઓરડાિાળી 
શાળાઓ 

િંપાઉન્દ્ડ િોલ 
વિનાની શાળાઓ 

બનાસકાંઠા ૩૨૬ ૬૮૨ 

કચ્છ ૧૯૬ ૩૯૭   
 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 
સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ?  

  (૩) આગામી વિોમાં િબક્કાવાર ઝડપથી.  

--------- 
૯૨ 

બનાસિાંઠા વજલ્લામાં દૂધ સંજીિની યોજના 
* ૩૧૯૯ શ્રી અવનિેત ઠાિર (પાલનપુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 
પોિણ યોજના હેઠળ બનાસકાંઠા ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની 
યોજના અમલમાં છે કે કેમ,  

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, િો ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાના તયા 
િાલુકામાં અમલમાં છે, અને 

  (૨) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ પ્રર્ાનમંત્રી 
પોિણ યોજના હેઠળ બનાસકાંઠા ષજલ્લાના કાંકરેજ, થરાિ, 
વાવ, સૂઈગામ, ભાભર અને દિયોિર એમ કુલ ૬ િાલુકામાં િૂર્ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે.  

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લાં એક વિધમાં આ અંગે કેટલો 
ખચધ થયો ?  

  (૩) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લા એક વિધમાં 
બનાસકાંઠા ષજલ્લામાં િૂર્ સંજીવની યોજના હેઠળ 
રૂ.૧૧,૦૧,૫૯,૪૩૮/- નો ખચધ થયેલ છે.  

--------- 

૯૩ 
રાજ્યમાં સરિારી શાળાઓમાં વ્યાયામ વશક્ષિો  

* ૩૫૧૪ ડૉ. સી. જ.ે ર્ાિડા (ષવજાપુર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
સરકારી પ્રાથષમક, માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 
શાળાઓમાં વ્યાયામ ષશક્ષકની ભરિી છેલે્લ તયારે કરવામાં 

આવેલ, અને 

  (૧) સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં વિધ ૨૦૦૯માં, અને
  સરકારી માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 
શાળાઓમાં છેલ્લે વિધ ૨૦૨૦-૨૧માં વ્યાયામ ષશક્ષકની ભરિી 

કરવામાં આવેલ.  
 (૨) ઉતિ ભરિી ષનયષમિ ન કરવામાં આવિી હોય િો 
િેના કારણો શાં છે ?  

  (૨) સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં મફિ અને ફરજીયાિ 
ષશક્ષણનો અષર્કાર અષર્ષનયમ-૨૦૦૯ અમલમાં આવ્યા બાિ 
અષર્ષનયમની અનુસૂષચમાં અંશકાલીન વ્યાયામ ષશક્ષકની 
જોગવાઈ કરવામાં આવેલ હોઈ ષનયષમિ ભરિી કરવામાં 
આવિી નથી.  
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  સરકારી માધ્યષમક અને ઉચ્ચિર માધ્યષમક 

શાળાઓમાં કેન્રીયકૃિ ભરિી પ્રદક્રયા અન્વયે ષજલ્લા ષશક્ષણ 
અષર્કારી કચેરીઓ દ્વારા કાયધબોજ આર્ાદરિ જટેલી ખાલી 
જગ્યા ભરવા માંગણી કરવામાં આવે િે મુજબ ભરિી કરવામાં 
આવે છે.  

--------- 

૯૪ 
આણંદ અને ખેડા વજલ્લામાં સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાઓ  

* ૩૪૯૯ શ્રી વર્રાગિુમાર પટેલ (ખંભાિ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ આણંિ અને 

ખેડા ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓ 

આવેલી છે,  

  (૧)  

વજલ્લો સરિારી પ્રાર્થવમિ શાળાની સંખ્યા 

આણંિ ૧૦૧૮ 

ખેડા ૧૩૫૦  
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર, ઉતિ કેટલી 

શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ છે અને કેટલી શાળામાં કંપાઉન્ડ 

વોલની સુષવર્ા ઉપલબ્ર્ નથી, અને 

  (૨)  

વજલ્લો ઘટતા ઓરડાિાળી 

શાળાની સંખ્યા 

િંપાઉન્દ્ડ િોલ વિનાની 

શાળાની સંખ્યા 

આણંિ ૧૦૨ ૧૨૮ 

ખેડા ૨૩૮ ૨૨૦  
 

 (૩) ઉતિ ખૂટિા ઓરડાઓ અને કંપાઉન્ડ વોલની 

સુષવર્ા તયાં સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવામાં આવશે ?  

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી.  

--------- 

૯૫ 
પોરબંદર વજલ્લાની પ્રાર્થવમિ શાળાઓમાં સ્માટચ  િગચખંડ  

* ૩૨૮૩ શ્રી અજુચનભાઈ મોઢિાડીયા (પોરબંિર) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ છેલ્લાં બે વિધમાં 
પોરબંિર ષજલ્લામાં િાલુકાવાર કઈ અને કેટલી સરકારી પ્રાથષમક 
શાળાઓને જ્ઞાનકંુજ પ્રોજતેટ અંિગધિ ્માટધ  વગધખંડો ઉપલબ્ર્ 
કરાવવામાં આવેલ છે,  

  (૧)  

તાલુિા 
સ્માટચ  િલાસ ધરાિતી 

શાળાઓની સંખ્યા 

સ્માટચ  િલાસની 

સંખ્યા 

કુષિયાણા ૦૧ ૦૧ 

પોરબંિર ૨૦ ૬૬ 

રાણાવાવ ૦૭ ૧૪ 

િુલ ૨૮ ૮૧  

ઉતિ ૨૮ શાળાઓની યાિી *પત્રક-૧ 
 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ િાલુકાવાર કઈ અને કેટલી 
કેટલી સરકારી પ્રાથષમક શાળાઓમાં ્માટધ  વગધખંડો ઉપલબ્ર્ 
કરાવવાના બાકી છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લો 
સ્માટચ  િલાસ બનાિિાના બાિી હોય તેિી 

શાળાઓની સંખ્યા 

કુષિયાણા ૨૪ 

પોરબંિર ૪૫ 

રાણાવાવ ૨૪ 

િુલ ૯૩  

 ઉતિ ૯૩ શાળાઓની યાિી *પત્રક-૨  
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 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ બાકી ્માટધ  વગધખંડો તયાં 

સુર્ીમાં ઉપલબ્ર્ કરાવવાનંુ આયોજન છે ?  

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી.  

(*પત્રકો સષચવશ્રીની કચેરીમાં રાખવામાં આવેલ છે.) 
--------- 

૯૬ 
અનુસૂવર્ત જનજાવત પેટા યોજના હેઠળ અંદાજપત્રની ફાળિણી   

* ૩૪૯૦ શ્રી અનંતિુમાર પટેલ (વાંસિા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ રાજ્યમાં 
અનુસૂષચિ જનજાષિ પેટા યોજના હેઠળ રાજ્યમાં અનુસૂષચિ 
જનજાષિઓની વ્િીના પ્રમાણમાં અંિાજપત્રમાં ફાળવણી 
અંષકિ કરવાની હોય છે િે હકીતિ સાચી છે કે કેમ,  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ છેલ્લા બે વિધમાં વિધવાર અનુસૂષચિ 
જનજાષિ માટે અંિાજપત્રમાં કેટલા ટકા અને કેટલી રકમની 
ફાળવણી કરવામાં આવી, અને 

  (૨)  

(રૂ.િરોડમાં)  

િિચ રાજ્ય આયોજન 
TASP હેઠળ 

જોગિાઈ 
ટિાિારી 

૨૦૨૧-૨૨ ૧૦૮૩૬૫.૫૯ ૧૪૧૫૨.૭૭ ૧૩.૦૬% 

૨૦૨૨-૨૩ ૧૧૮૩૦૫.૫૭ ૧૪૬૩૮.૨૯ ૧૨.૩૭% 

 TASP ઉપરાંિ સરકારની અનેક સામાન્ય યોજનાઓનો 
લાભ આદિજાષિના લોકોને આપવામાં આવે છે. વર્ુમાં, નાણા 
ષવભાગ અને ષવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ષવભાગ દ્વારા ગુજરાિના 
િમામ લોકો માટે જોગવાઈ કરવામાં આવે છે. જનેો લાભ 
આદિજાષિના લોકોને આપવામાં આવે છે. આમ, રાજ્ય 
આયોજનના આશરે ૧૪.૭૫% કરિા વર્ારે જોગવાઈ 
આદિજાષિઓ માટે ફાળવવામાં આવે છે.  

 (૩) જો ઉતિ વ્િીના પ્રમાણમાં અંિાજપત્રમાં 
ફાળવણી અંષકિ કરવામાં ન આવિી હોઈ િો િેના કારણો શાં 
છે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપષ્થિ થિો નથી.  

--------- 

૯૭ 
ગીર સોમનાર્થ અને અમરેલી વજલ્લામાં સરિારી અને ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાર્થવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમિ શાળાઓ 

* ૩૫૦૨ શ્રી વિમલભાઈ ર્ુડાસમા (સોમનાથ) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િા.૩૧-૧૨-૨૦૨૨ની ષ્થષિએ ગીર સોમનાથ 
અને અમરેલી ષજલ્લામાં ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને અંગ્રેજી 
માધ્યમની સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથષમક, માધ્યષમક 
અને ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક કેટલી શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
 

 

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 
પ્રાર્થવમિ 
શાળાઓ 

માત્ર માધ્યવમિ શાળા  
(ધો.૯-૧૦) 

માધ્યવમિ અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
શાળા (ધો.૯ ર્થી ૧૨) 

માત્ર ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
શાળા (ધો.૧૧-૧૨) 

ગીર 
સોમનાથ 

ગુજરાિી ૫૪૩ ૧૮ ૧૧ ૦૧ 

અંગ્રેજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમરેલી 
ગુજરાિી ૭૫૮ ૩૧ ૧૨ ૦૫ 

અંગ્રેજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

ગીર 
સોમનાથ 

ગુજરાિી ૦૦ ૩૭ ૫૦ ૦૦ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

અમરેલી 
ગુજરાિી ૦૪ ૫૩ ૭૫ ૦૨ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ખાનગી શાળાઓ 

ગીર 
સોમનાથ 

ગુજરાિી ૨૧૮ ૧૦૦ - ૮૧ 

અંગ્રેજી ૬૯ ૨૭ - ૧૯ 

અમરેલી 
ગુજરાિી ૨૦૪ ૯૫ - ૭૯ 

અંગ્રેજી ૪૫ ૧૭ - ૧૩  
 

 (૨) ઉતિ ષ્થષિએ ઉતિ ષજલ્લાવાર ગુજરાિી અને 

અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉતિ શાળાઓમાં 

ષશક્ષકો અને આચાયધની કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 

જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-અ મુજબ 

 (૩) ઉતિ ષ્થષિએ ખાલી જગ્યાઓ તયાં સુર્ીમાં 

ભરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જમે બને િેમ ઝડપથી. 

પત્રિ-અ  

સરિારી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

ગીર 

સોમનાથ 

ગુજરાિી ૪૩૧ ૩૫૭૩ ૦૨ ૧૮૯ ૧૨ ૧૦૦ ૩૪ ૨૯ ૧૦ ૦૭ 

અંગ્રેજી ૦૭ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

અમરેલી 
ગુજરાિી ૬૬૨ ૪૪૧૨ ૩૭ ૧૩૫ ૪૫ ૧૦૩ ૩૬ ૪૪ ૧૯ ૦૭ 

અંગ્રેજી ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ગ્રાન્દ્ટેડ શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યમ 

પ્રાર્થવમિ માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

ઉચ્ર્ત્તર માધ્યવમિ 
વશક્ષિોની જગ્યા 

આર્ાયચની જગ્યા 
વશક્ષિ આર્ાયચ 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

ગીર 

સોમનાથ 

ગુજરાિી ૦૦ ૦૦ 
ગ્રાન્ટેડ પ્રાથષમક 

શાળામાં આચાયધની 
ષનમણંૂકની 

જોગવાઇ નથી. 

૯૨ ૪૫૬ ૧૫૯ ૨૭૧ ૪૦ ૪૫ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

અમરેલી 
ગુજરાિી ૦૯ ૧૨ ૫૮ ૫૭૬ ૨૭૦ ૩૫૧ ૫૭ ૭૧ 

અંગ્રેજી ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૯૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાં પ્રાર્થવમિ શાળામાં પ્રશ્નપત્રોની ર્ોરી  

* ૩૫૦૮ શ્રી શૈલેિ પરમાર (િાણીલીમડા) : માનનીય વશક્ષણ મંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) એષપ્રલ-૨૦૨૨માં ભાવનગર ષજલ્લાના િળાજા 

િાલુકાના નેસવડ ગામની સરકારી પ્રાથષમક શાળામાંથી ર્ોરણ 

૭ અને ૮ના પ્રશ્નપત્રોની ચોરી થઈ છે િે હકીતિ સાચી છે,  

  (૧) હા.  
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 (૨) જો હા, િો ઉતિ પરીક્ષામાં ર્ોરણવાર કેટલા 

ષવદ્યાથીઓ પરીક્ષા આપનાર હિા, 

  (૨)  

ધોરણ 
પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાર્થીની 

સંખ્યા 

૩ ૧૭ 

૪ ૧૪ 

૫ ૧૪ 

૬ ૧૪ 

૭ ૧૦ 

૮ ૧૩  
 (૩) ઉતિ ર્ોરણવાર કેટલા પેપરની ચોરી થયાનંુ સામે 
આવ્યું, અને 

  (૩)  

ધોરણ ર્ોરી ર્થયેલ પેપરની સંખ્યા 

૩ ૦૦ 

૪ ૦૦ 

૫ ૦૦ 

૬ ૦૦ 

૭ ૨૧ 

૮ ૦૧   

 (૪) ઉતિ ર્ોરણના ષવદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફરી તયારે 
લેવામાં આવી હિી ?  

  (૪) ર્ોરણ ૭ના ગણીિ, દહન્િી, અંગ્રેજી, સં્કૃિ 
ષવિયની પરીક્ષા નવા પ્રશ્નપત્રો સાથે અગાઉ જાહેર થયેલ 
ષનયિ સમયપત્રક મુજબ િા.૨૫-૦૪-૨૦૨૨ થી  
િા.૨૮-૦૪-૨૦૨૨ના રોજ લેવામાં આવેલ હિી. 

  ર્ોરણ-૭ના ષવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની પરીક્ષા 
િા.૨૨-૦૪-૨૦૨૨ના બિલે નવા પ્રશ્નપત્ર સાથે  
િા.૨૯-૦૪-૨૦૨૨ના રોજ ફરીથી લેવામાં આવેલ અને 
સામાષજક ષવજ્ઞાન ષવિયની પરીક્ષા િા.૨૩-૦૪-૨૦૨૨ના 
બિલે નવા પ્રશ્નપત્ર સાથે િા.૩૦-૦૪-૨૦૨૨ના રોજ ફરીથી 
લેવામાં આવેલ.  

  ર્ોરણ-૭ અને ર્ોરણ-૮ના ગુજરાિી ષવિયની 
પરીક્ષા િા.૨૧-૦૪-૨૦૨૨ના રોજ પૂણધ થયેલ હોઈ ફરીથી 
લેવામાં આવેલ ન હિી.   

---------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

સરકારી મધ્ય્થ મુરણાલય, ગાંર્ીનગર.  



 

પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભા 

બીજુ ંસત્ર, ૨૦૨૩  
તારાંવિત પ્રશ્નોત્તરી 

બુધિાર, તા.૨૯મી માર્ચ, ૨૦૨૩  

શુવધધપત્રિ 

અ.

નં. 

તારાંકિત 

પ્રશ્ન ક્રમાંિ 

અગ્રતા 

ક્રમ 

પેજ 

નં. 

વિગત અશુધ્ધ શુધ્ધ 

૧ ૩૧૯૩ ૨૩ ૧૨ 

જિાબ ખંડ-૨ની 

ર્ૌદમી લીટી 

વિદ્યા સવમક્ષા િેન્દ્ર વિદ્યા સમીક્ષા િેન્દ્ર 

જિાબ ખંડ-૨ની 

અઢારમી લીટી 

વિદ્યા સવમક્ષા િેન્દ્ર વિદ્યા સમીક્ષા િેન્દ્ર 

૨ ૩૧૮૦ ૫૧ ૩૦ જિાબ ખંડ-૨ની પ્રથમ 
લીટી 

રૂ।.૬૦,૧૬,૭૫૫/- રૂ।.૬૦,૧૬,૭૫૬/- 

૩ ૩૨૦૯ ૫૯ ૩૪ પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી 
લીટી 

સ્િચ્છ ભારત વમશન યોજના સ્િચ્છ ભારત વમશન(ગ્રામીણ) 
યોજના 

૪ ૩૪૯૦ ૯૬ ૫૭ 

પ્રશ્નનું વશર્ચિ અનુસૂવર્ત જનજાવત પેટા 

યોજના હેઠળ અંદાજપત્રની 
ફાળિણી  

અનુસૂવર્ત જનજાવત વિસ્તાર 

પેટા યોજના હેઠળ 
અંદાજપત્રની ફાળિણી 

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી 

લીટી 

અનુસૂવર્ત જનજાવત પેટા 

યોજના 

અનુસૂવર્ત જનજાવત વિસ્તાર 

પેટા યોજના 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 




