ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા
છઠ્ુું સત્ર, ૨૦૨૦
તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી
ગુરૂિાર, ૫મી માચચ, ૨૦૨૦
જિાબ આપનાર મુંત્રીશ્રીઓઃ
(૧) માનનીય મુંત્રીશ્રી

(૨) માનનીય મુંત્રીશ્રી
(૩) માનનીય મુંત્રીશ્રી
(રાજ્યિક્ષા) (સ્િતુંત્ર િિાલો)

: વિક્ષણ (પ્રાથવમિ, માધ્યવમિ અને પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટે િવનિલ વિક્ષણ, િાયદો અને
ન્યાયતુંત્ર, િૈધાવનિ અને સુંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌ-સુંિધચન, નાગકરિ
ઉડ્ડયન
: આકદજાવત વિિાસ, િન, મકિલા અને બાળ િલ્યાણ
: પુંચાયત, પયાચિરણ

૧
આકદજાવત પ્રયોજના િિીિટદારશ્રી દ્વારા દાિોદ વજલ્લાને ગ્રાન્ટ
* ૨૪૯૫૬ શ્રી િજવે સુંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
આદદજાસ્ત પ્રયોજના વહીવટદારશ્રી દ્વારા દાહોદ સ્જલ્લામાાં ક્યા
અ.નું.
યોજનાનો િે તુ
હે તુસર કે ટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, અને
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

(૨) ઉક્ત ફાળવવામાાં આવેલ ગ્રાન્ટમાાંિી કયા-કયા
કામો માટે કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો ?

(૨)
અ.નું.

યોજનાનો િે તુ

૧
૨
૩
૪
૫

ન્યુ ગુજરાત પેટનષ
ખાસ કે ન્રીય સહાય
બોર્ષ ર સ્વલેજ
બાંધારણની કલમ ૨૭૫(૧)
૧૦% ન્યુ ગુજરાત પેટનષ (બીજરૂપ
અાંદાજપત્ર)
ન્યુ. બજેટ (બીજરૂપ અાંદાજપત્ર)
દુધ સાંજીવની યોજના
વન અસ્ધકાર અસ્ધસ્નયમ-૨૦૦૬
િુ લ..

૬
૭
૮

--------એર્બી-૮૦૯

ગ્રાન્ટ ફાળિણી
(રૂ।.લાખમાું)
ન્યુ ગુજરાત પેટનષ
૨૦૩૩૯.૫૧
ખાસ કે ન્રીય સહાય
૨૬૧૯.૪૭
બોર્ષ ર સ્વલેજ
૨૨૮૫.૦૯
બાંધારણની કલમ ૨૭૫(૧)
૧૫૮.૪૦
૧૦% ન્યુ ગુજરાત પેટનષ (બીજરૂપ
૭૧૩.૭૯
અાંદાજપત્ર)
ન્યુ. બજેટ (બીજરૂપ અાંદાજપત્ર)
૫૨૮.૮૨
દુધ સાંજીવની યોજના
૫૫૪૬.૯૯
વન અસ્ધકાર અસ્ધસ્નયમ-૨૦૦૬
૯૭.૦૦
િુ લ.. ૩૨૨૮૯.૦૭
િુ લ ખચચ
(રૂ।.લાખમાું)
૧૮૪૩૭.૬૯
૨૦૩૦.૧૫
૧૨૫૫.૩૪
૧૫૮.૪૦
૭૧૩.૭૯
૫૧૪.૮૩
૪૬૯૫.૫૩
૯૭.૦૦
૨૭૯૦૨.૭૩
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૨
ઉચ્છલ તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૪૦૧ શ્રીમતી ઝુંખના પટે લ (ર્ોયાષસી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
તાપી સ્જલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૩૯૦
૩૨૬

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૨૯૨.૭૭
૧૩૩.૮૧

૩
ઉમરગામ તાલુિામાું સામુકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૩૭૮ શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૦૪ હે ક્ટર સ્વથતારમાાં શરૂ, નીલગીરી, બાંગાળી
૨૦માાં વલસાર્ સ્જલ્લાના ઉમરગામ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
બાવળ, આાંબા, ગુલમહોર, પેલ્ટટર ોફોમષ, રે ઈનટર ી, લીમર્ા, કાજુ
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા સ્વથતારમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના
વગેરે પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે .
રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
(૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૨) રૂ.૯૧.૨૩ લાખ
આવેલ છે ?
---------

૪
આણુંદ અને ખેડા વજલ્લાની િાળામાું વસન્ટે ક્ષના ઓરડાઓ
* ૨૪૯૩૯ શ્રી વનરું જન પટે લ (પેટલાદ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને
(૧)
ખેર્ા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
વજલ્લો
વસન્ટે ક્ષના ઓરડાની સુંખ્યા
સીન્ટે ક્ષના કે ટલા ઓરર્ાઓ છે ,
આણાંદ
૩૭૮
ખેર્ા
૬૭૪
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ
(૨)
કાયષરત/વપરાશલાયક છે અને સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ બાંધ
વજલ્લો
િાયચરત ઓરડાની બુંધ િાલતિાળા
હાલતમાાં છે , અને
સુંખ્યા
ઓરડાની સુંખ્યા
આણાંદ
૨૬૬
૧૧૨
ખેર્ા
૪૮૮
૧૮૬
(૩) ઉક્ત ઓરર્ાઓ બાંધ હાલતમાાં હોવાના શા કારણો
(૩) જજષદરત હોવાને કારણે
છે ?
---------
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૫
સાણુંદ તાલુિામાું સામુકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૧૨ શ્રી િનુભાઇ પટે લ (સાણાંદ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૯,૦૦૦ રોપાનુાં
૨૦માાં અમદાવાદ સ્જલ્લાના સાણાંદ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે ,
(૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં
(૨) લીમર્ા, પેલ્ટટોફોમષ, કાશીદ, કણજી, ગુલમહોર,
આવેલ છે , અને
ગરમાળો, બોરસલ્લી, નીલગીરી, દેશી બાવળ
(૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૩) રૂસ્પયા ૩૩.૫૧ લાખ
આવેલ છે ?
---------

૬
પાટણ અને મિે સાણા વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૮૪૭ શ્રી રઘુભાઇ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
પાટણ અને મહે સાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ કલ્ટયાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો ?

૧

પાટણ

૨

મહે સાણા

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાની સુંખ્યા
૧
૦
૧
૦

(૨)
ક્રમ

વજલ્લાનુું નામ

૧

પાટણ

૨

મહે સાણા

િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

---------

૭
સુરત વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૬ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં
(૧) હા,જી.
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૭,૬૩૫
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૩,૯૯,૧૬૭.૦૦
૦૦
૩,૫૦,૪૮૪.૦૦
૦૦
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૮
ભક્ત િવિ નરવસુંિ મિે તા યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૬૯ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કે શોદ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ભક્ત કસ્વ
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
નરસ્સાંહ મહે તા યુસ્નવસ્સષટી, જુ નાગઢ મારફત કુ લ કે ટલા
લાભાિીઓની
૧૬૧૬૨
૧૬૫૪૭
૧૬૭૦૫
સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૮૯૦.૮૦ ૧૧૨૪.૬૭ ૧૧૧૩.૭૨
(રૂ.લાખમાાં)
---------

૯
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું નિા પુંચાયત ઘર બનાિિાની દરખાસ્તો
* ૨૬૪૬૯ શ્રી મિે િિુ માર પટે લ (પાલનપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર જજષરીત અને ઘટતા પાંર્ાયત ઘર નવા
પડતર દરખાસ્તની સુંખ્યા
ક્રમ
તાલુ
િ
ો
બનાવવાની કે ટલી દરખાથત સરકાર સમક્ષ પર્તર છે ,
જજચરીત ગ્રા.પું. ધર ઘટતા ગ્રા.પું.ઘર
૧ પાલનપુર
૧૮
૦
૨ વર્ગામ
૧૦
૦
૩ દાાંતા
૫
૦
૪ અમીરગઢ
૦
૦
૫ ર્ીસા
૧૬
૦
૬ દાાંતીવાર્ા
૮
૦
૭ ધાનેરા
૪
૦
૮ િરાદ
૧૧
૦
૯ વાવ
૭
૦
૧૦ ભાભર
૨
૦
૧૧ દદયોદર
૨
૦
૧૨ કાાંકરે જ
૨૪
૦
૧૩ લાખાણી
૧૦
૦
૧૪ સુઈગામ
૨
૦
િુ લ..
૧૧૯
૦
(૨) ઉક્ત દરખાથત પર્તર રહે વાના કારણો શાાં છે , અને
(૨) તબક્કાવાર માંજૂરી આપવાનુાં આયોજન કરે લ
હોવાિી.
(૩) ક્યાાં સુધી ઉક્ત પાંર્ાયત ઘરનુાં બાાંધકામ કરવામાાં
(૩) તા.૦૩-૦૬-૨૦૦૬ના ઠરાવ અન્વયે તબક્કાવાર
આવનાર છે ?
કાયષવાહી કરવામાાં આવશે.
---------
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૧૦
ખેડબ્રહ્મા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૭૭ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાચ (સ્નકોલ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લાના ખેર્બ્રહ્મા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
૨૦૧૮-૧૯
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
૨૦૧૯-૨૦
છે , અને

જિાબ
િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૧૮૩
૯૩

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )

(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૧૨૮.૧૨
૪૯.૬૪

---------

૧૧
તાપી વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૩૫૯ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તાપી સ્જલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે કે
(૧) હા,
કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૫૭,૯૭૫
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કે ટલા બાળકોને આ
યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો?
---------

૧૨
રાજ્યમાું વસુંિ, વસુંિબાળ, કદપડા અને કદપડાના બચ્ચાના મૃત્યુ
* ૨૪૯૦૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) છે લ્લા બે વર્ષમાાં સ્સાંહ, સ્સાંહબાળ, દદપર્ા અને
વર્ષવાર રાજ્યમાાં સ્સાંહ, સ્સાંહબાળ, દદપર્ા અને દદપર્ાના
દદપર્ાના બચ્ર્ાના મૃત્યુની વર્ષવાર સ્વગત નીર્ે મુજબ છે .
િર્ચ
વસુંિ
વસુંિ બાળ કદપડા
કદપડાના બચ્ચા
બચ્ર્ાના મૃત્યુ િયા, અને
૨૦૧૮
૨૦૧૯

(૨) ઉકત મૃત્યુમાાં અકુ દરતી રીતે કે ટલા સ્સાંહ, સ્સાંહબાળ,
દદપર્ા અને દદપર્ાના બચ્ર્ાના મૃત્યુ િયા, અને

૫૪
૬૯

૧૧૬
૧૩૪

૪૫
૪૫

(૨) અકુ દરતી રીતે સ્સાંહ, સ્સાંહબાળ, દદપર્ા અને
દદપર્ાના બચ્ર્ાના મૃત્યુની વર્ષવાર સ્વગત નીર્ે મુજબ છે .
િર્ચ
૨૦૧૮
૨૦૧૯

(૩) અકુ દરતી મૃત્યુ રોકવા સરકારે શા પગલાાં લીધાાં?

૫૯
૭૯

વસુંિ
૬
૫

વસુંિ બાળ
૪
૨

કદપડા
૩૪
૪૫

કદપડાના બચ્ચા
૧૦
૬

(૩) તાત્કાસ્લક સારવાર માટે વેટરનરી ઓદફસરની
સ્નમણૂક, વન્યપ્રાણી સ્મત્રોની સ્નમણૂક, ટરે ક્ટરોની સ્નમણૂક,
કૂ વા ફરતે પેરાપીટ વોલ બનાવવી, રે લ્ટવે લાઇનની આજુ બાજુ
ફે ન્સીંગ બનાવવી, સાઇનેજ બોર્ષ મૂકવા, વન સ્વથતાર અને
અભ્યારણ્ય સ્વથતારમાાંિી પસાર િતા રથતાઓ ઉપર થપીર્
બ્રેકર મૂકવા, સાસણ ખાતે અદ્યતન હોસ્થપટલ તિા લાયન
એમ્બબ્યુલન્સ કાયષરત, થટાફને વોકીટોકી ફાળવવી વગેરે પગલાાં
લેવામાાં આવેલ છે .
---------
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૧૩
અરિલ્લી વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૯ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ અરવલ્લી સ્જલ્લા માટે સને
(૨) રૂ.૨,૩૦,૯૫,૮૦૦/૨૦૧૯-૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ
ફાળવવામાાં આવેલ છે ?
---------

૧૪
ઉચ્છલ ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૪૩૬ શ્રી નરે િભાઈ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
ઉચ્છલ, સ્જ.તાપી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૩,૮૭,૯૦,૨૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૫
દાિોદ વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૨ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં
(૧) હા, જી.
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૨૨,૨૬૬
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------

૧૬
સુરત વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૪ શ્રી મુિેિભાઈ પટે લ (ઓલપાર્) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં
(૧) હા, જી.
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૭,૬૩૫
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------

માંજૂરી
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૧૭
દાિોદ અને પુંચમિાલ વજલ્લામાું આકદજાવત વિભાગ િસ્તિની િાળાઓમાું મુંજૂર જગ્યાઓ
* ૨૪૯૫૧ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને
(૧)
પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં આદદજાસ્ત સ્વભાગ હથતકની ઉત્તર
વજલ્લો
મુંજૂર જગ્યા
બુસ્નયાદી આશ્રમશાળાઓ અને આશ્રમશાળાઓમાાં કે ટલી
દાહોદ
૯૬૯
જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે .
પાંર્મહાલ
૨૬૫
(૨) તે પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ ભરે લી અને કે ટલી ખાલી
(૨)
છે , અને
વજલ્લો
ભરાયેલ જગ્યા
ખાલી જગ્યા
દાહોદ
૬૭૭
૨૯૨
પાંર્મહાલ
૧૭૨
૯૩
(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?
(૩) પ્રવતષમાન નીસ્ત મુજબ આ જગ્યાઓ ભરવાની
કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે .
---------

૧૮
અરિલ્લી વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૮ શ્રી રાિે િભાઈ િાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ અરવલ્લી સ્જલ્લા માટે સને
(૨) રૂ.૨,૩૦,૯૫,૮૦૦/૨૦૧૯-૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ
ફાળવવામાાં આવેલ છે ?
---------

૧૯
ગુજરાત નવસિંગ ઈન્સ્ટીટ્યુટ, અમદાિાદ મારફત ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૬ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ગુજરાત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
નસ્સિંગ કાઉસ્ન્સલ-નસ્સિંગ ઈન્થટીટ્યુટ, અમદાવાદ મારફત કુ લ
લાભાિીઓની
૫૪૯૩
૫૦૪૦
૦
કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૩૦૨.૭૬
૩૪૨.૫૬
૦
(રૂા. લાખમાાં)
---------
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૨૦
સાયલા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૩ શ્રી ધનજીભાઈ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
સુરેન્રનગર સ્જલ્લાના સાયલા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
િર્ચ
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
૨૦૧૮-૧૯
છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૨૫૫
૨૪૫

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૧૭૯.૧૧
૯૨.૯૬

૨૧
ઉમરગામ તાલુિામાું સામુકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૦૫ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટે લ (ધરમપુર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૦૪ હે ક્ટર સ્વથતારમાાં શરૂ, નીલગીરી, બાંગાળી
૨૦માાં વલસાર્ સ્જલ્લાના ઉમરગામ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
બાવળ, આાંબા, ગુલમહોર, પેલ્ટટર ોફોમષ, રે ઈનટર ી, લીમર્ા, કાજુ
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા સ્વથતારમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના
વગેરે પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે .
રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
(૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૨) રૂ.૯૧.૨૩ લાખ
આવેલ છે ?
---------

૨૨
સાગબારા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૭ શ્રી જગદીિભાઈ પટે લ (અમરાઈવાર્ી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
નમષદા સ્જલ્લાના સાગબારા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ર્
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર(િે ક્ટરમાું)
૯૫
૨૧૫

ખચચ(રૂ.લાખમાું)
૬૦.૮૦
૧૦૩.૪૬
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૨૩
મોરબી વજલ્લાની િાળામાું િૌચાલયની સુવિધા
* ૨૩૪૪૨ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્બય) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં
(૧)
કે ટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં કન્યાઓ અને કુ મારો માટે ના
સરકારી પ્રાિસ્મક શાળા
૫૯૭
શૌર્ાલયોની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ છે ,
સ્બન-અનુદાસ્નત પ્રાિસ્મક શાળા
૨૦૮
અનુદાસ્નત પ્રાિસ્મક શાળા
૦૧
(૨) કે ટલી શાળાઓમાાં શૌર્ાલયોની સુસ્વધા આપવાની
(૨) એકપણ નહીં.
બાકી છે , અને
(૩) બાકીની શાળાઓમાાં આ સુસ્વધા ક્યારે આપવામાાં
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવશે ?
---------

૨૪
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૮૦ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટે લ (લીંબર્ી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી(રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
(૧) (૨) અને
(૩)
અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની
ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
અાંસ્તમદક્રયા કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે ?
---------

૨૫
િે મચન્રાચાયચ ઉત્તર ગુજરાત યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૬૭ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટે લ (ઘાટલોદર્યા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
હે મર્ન્રાર્ાયષ ઉત્તર ગુજરાત યુસ્નવસ્સષટી પાટણ મારફત કુ લ
લાભાિીઓની ૩૭૦૪૯
૪૦૦૩૦
૦
કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો ?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૨૦૪૨.૦૨ ૨૭૨૦.૭૬
૦
(રૂ. લાખમાાં)
---------
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૨૬
આણુંદ અને મિીસાગર વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૪૦ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી(રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને
(૧) (૨) અને
(૩)
મહીસાગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે ?
---------

૨૭
સાયલા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૪ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
સુરેન્રનગર સ્જલ્લાના સાયલા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
િર્ચ
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
૨૦૧૮-૧૯
છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળમાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
િર્ચ
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમાાં)

િાિેતર(િે ક્ટર)
૨૫૫
૨૪૫

ખચચ(રૂ.લાખમાું)
૧૭૯.૧૧
૯૨.૯૬

---------

૨૮
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૮૯ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃરાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 મોરબી સ્જલ્લામાાં ૭૬૧ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧૩૭૩ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,

(૨)
 મોરબી સ્જલ્લામાાં ૫૭૬ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧૧૬૫ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .

(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને

(૩)
 મોરબી સ્જલ્લામાાં ૧૮૫ આાંગણવાર્ીઓને ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
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રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૨૦૮ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ા મકાન
કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શા
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા ?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૨૯
સાિળચુંદ પટે લ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૧૯ શ્રી િરિનભાઈ સોલુંિી (કર્ી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સાકળર્ાંદ
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
પટે લ યુસ્નવસ્સષટી, સ્વસનગર મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને
લાભાિીઓની
૯૭૫
૯૧૯
૩૩૫
ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો ?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ ૫૩.૭૪
૬૨.૪૬
૨૨.૩૩
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૩૦
જામનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૯૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી(રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને
(૧) (૨) અને
(૩)
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની
ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
અાંસ્તમદક્રયા કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે ?
---------

૩૧
નમચદા વજલ્લામાું ચેિડે મ અને િનતલાિડી બનાિિા બાબત
* ૨૩૩૯૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
નમષદા સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦માાં વન
િર્ચ
સ્વભાગ દ્વારા કે ટલા ર્ેકર્ે મ અને વનતલાવર્ીઓ બનાવવામાાં
૨૦૧૮-૧૯
આવી, અને
૨૦૧૯-૨૦માાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ

ચેિડે મ િન તલાિડી
૮
૦
૦
૫૭

12
(૨) તે અન્વયે કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો?

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦માાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ
---------

થયેલ ખચચ
(રૂા. લાખમાું)
ચેિડે મ
િન
તલાિડી
૪૮.૯૫ ૦.૦૦
૦.૦૦ ૧૦૦.૮૨

૩૨
ક્રાુંવતગુરૂ શ્યામજી િૃ ષ્ણ િમાચ િચ્છ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૪ ડૉ. વનમાબેન આચાયચ (ભૂજ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ક્રાાંસ્તગુરૂ
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
શ્યામજી કૃ ષ્ણ વમાષ કચ્છ યુસ્નવસ્સષટી, કચ્છ મારફત કુ લ કે ટલા
લાભાિીઓની
૬૨૧૬
૬૦૭૬
૫૫૯૯
સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૩૪૨.૬૧
૪૧૨.૯૭
૩૭૩.૨૯
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૩૩
આણુંદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોને તાિીદની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૩૧ શ્રી અજુ ન
ચ વસુંિ ચૌિાણ (મહે મદાવાદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) હા, જી.
વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં ગ્રામ પાંર્ાયતોને તાકીદના ખર્ષ માટે
કોઈ ગ્રાન્ટ આપવામાાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા,તો તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોને કે ટલી
(૨) છે લ્લા એક વર્ષમાાં નીર્ેની સ્વગતે સ્જલ્લાની તાલુકાવાર
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
ગ્રામ પાંર્ાયતોને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ છે .
ક્રમ તાલુિાનુું
ગ્રામ
સને ૨૦૧૯-૨૦ માું
નામ
પુંચાયતની
ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
સુંખ્યા
૧ આણાંદ
૪૪
૨૨૦૦૦૦/૨ ઉમરે ઠ
૩૯
૧૯૫૦૦૦/૩ બોરસદ
૬૫
૩૨૫૦૦૦/૪ આાંકલાવ
૩૨
૧૬૦૦૦૦/૫ પેટલાદ
૫૬
૨૮૦૦૦૦/૬ સોજીત્રા
૨૧
૧૦૫૦૦૦/૭ ખાંભાત
૫૬
૨૮૦૦૦૦/૮ તારાપુર
૩૮
૧૯૦૦૦૦/િુ લ
૩૫૧
૧૭૫૫૦૦૦/---------

13

૩૪
પાટણ વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૫ શ્રી અજમલજી ઠાિોર : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) શાળાદીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ પાટણ સ્જલ્લા માટે સને ૨૦૧૯(૨) રૂ.૧,૪૩,૧૦,૦૦૦/૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ
(અાંકે રૂ.એક કરોર્ તેતાળીસ લાખ દસ હજાર પુરા)
છે ?
---------

૩૫
ઉમરપાડા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૬ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
સુરત સ્જલ્લાના ઉમરપાર્ા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
િાિેતર
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
(િે ક્ટરમાું)
૨૦૧૮-૧૯
૫૬૬
૨૦૧૯-૨૦માાં
૩૯૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
ખચચ
(રૂ.લાખમાું)
૨૦૧૮-૧૯
૪૬૯.૬૮
૨૦૧૯-૨૦માાં
૪૨૨.૦૧
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ)
---------

૩૬
સાણુંદ તાલુિામાું સામૂકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૧૪ શ્રી બાબુભાઈ પટે લ (દસક્રોઈ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૯૦૦૦ રોપાનુાં
૨૦માાં અમદાવાદ સ્જલ્લાના સાણાંદ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે ,
(૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં
(૨) લીમર્ા, પેલ્ટટોફોમષ, કાશીદ, કણજી, ગુલમહોર,
આવેલ છે , અને
ગરમાળો, બોરસલ્લી, નીલગીરી, દેશી બાવળ
(૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૩) રૂસ્પયા ૩૩.૫૧ લાખ
આવેલ છે ?
---------
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૩૭
સોવજત્રા ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૪૩૫ શ્રીમતી સીમાબેન મોકિલે (અકોટા) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
સોસ્જત્રા, સ્જ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની વહીવટી માંજૂરી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

૩૮
સુરત અને નિસારી વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૭૩ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંર્વી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
ક્રમ
વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
સુરત અને નવસારી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ કલ્ટયાણ
નામ
મેળાની સુંખ્યા
મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો?

૧

સુરત

૨

નવસારી

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

૧
૦
૧
૦

િર્ચ

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૫,૮૦,૨૨૯=૦૦
૦૦
૪,૨૭,૪૬૬=૦૦
૦૦

(૨)
ક્રમ

વજલ્લાનુું
નામ

૧

સુરત

૨

નવસારી

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

---------

૩૯
બનાસિાુંઠા અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું તલાટી િમ મુંત્રીની ખાલી જગ્યા
* ૨૪૮૩૮ શ્રી નથાભાઈ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
ક્રમ
વજલ્લાનુું નામ
તલાટી િમ મુંત્રી (પુંચાયત) ની
અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તલાટી કમ માંત્રી (પાંર્ાયત)ની કે ટલી
ખાલી જગ્યાની સુંખ્યા
જગ્યાઓ ખાલી છે ,
૧
૨

(૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ
કરતા વધુ સમયિી ખાલી છે , અને

(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?

બનાસકાાંઠા
સાબરકાાંઠા

૧૧૦
૪૨

ક્રમ

વજલ્લાનુું નામ

૧
૨

બનાસકાાંઠા
સાબરકાાંઠા

૧ િર્ચ િરતાું િધુ સમયથી ખાલી
જગ્યાની સુંખ્યા
૦૪
૦૫

(૨)

(૩) ૧૦ વર્ીય ભરતી કે લેન્ર્ર મુજબ તબક્કાવાર
ભરતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાાં આવશે.
---------
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૪૦
મિે સાણા વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૨ શ્રી ઋવર્િે િ પટે લ (સ્વસનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) શાળાદીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ મહે સાણા સ્જલ્લા માટે સને
(૨) રૂ.૧,૭૯,૪૬,૦૦૦/૨૦૧૯-૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ
(અાંકે રૂ.એક કરોર્ અગણ્યાએસી લાખ છે તાળીસ
ફાળવવામાાં આવેલ છે ?
હજાર પુરા)
---------

૪૧
સુરત વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૫ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરે જ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં
(૧) હા, જી
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૭,૬૩૫
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------

૪૨
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૨૯ શ્રી િનુભાઈ બારૈ યા (તળાજા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃબોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૧૫૯૪ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે ,
 બોટાદ સ્જલ્લામાાં ૫૬૯ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૧૩૨૬ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 બોટાદ સ્જલ્લામાાં ૪૪૯ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 ભાવનગર સ્જલ્લામાાં ૨૬૮ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 બોટાદ સ્જલ્લામાાં ૧૨૦ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે ,
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(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
પગલાાં લીધા?

(૪)
 સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ
યોજનાઓ અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૪૩
સોવજત્રા ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૪૩૪ શ્રી સુરેિભાઈ પટે લ (મસ્ણનગર) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી.
સોસ્જત્રા, સ્જ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી તા.૨૨માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

૪૪
દાિોદ વજલ્લામાું સરિારી સાયન્સ િોલેજો
* ૨૪૯૫૮ શ્રીમવત ચુંકરિાબેન બાકરયા (ગરબાર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં
(૧)
ક્રમ
તાલુિો
તાલુકાવાર કે ટલી સરકારી સાયન્સ કોલેજો આવેલ છે ,
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

ઝાલોદ
ધાનપુર
લીમખેર્ા
દેવગઢ બારીયા
ફતેપુરા
ે ી
સાંજલ
ગરબાર્ા
દાહોદ
સીંગવર્

(૨) જે તાલુકામાાં સરકારી સાયન્સ કોલેજ ન હોય તે
(૨) શૂન્ય
તાલુકામાાં સરકારી સાયન્સ કોલેજ બનાવવા માટે છે લ્લા બે
વર્ષમાાં વર્ષવાર કે ટલી રજૂ આતો મળી,
(૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ મળેલ રજૂ આતો અન્વયે સરકારી
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સાયન્સ કોલેજ થિાપવા માટે શી કયષવાહી કરી?
---------

૪૫
તાપી વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૩૬૦ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુ વા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તાપી સ્જલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે
(૧) હા,
કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૯(૨) ૫૭,૯૭૫
૨૦માાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કે ટલા બાળકોને
આ યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો?
---------

િોલેજની સુંખ્યા
૧
૧
૧
૦
૦
૦
૦
૦
૦
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૪૬
િચ્છ વજલ્લામાું તલાટી િમ મુંત્રીની ખાલી જગ્યા
* ૨૪૮૨૯ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંિ જાડે જા (અબર્ાસા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લામાાં
(૧) ૧૩૨ જગ્યાઓ
તલાટી કમ માંત્રી (પાંર્ાયત)ની કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે ,
(૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ એક વર્ષ
(૨) ૭૩ જગ્યાઓ
કરતા વધુ સમયિી ખાલી છે , અને
(૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?
(૩) ૧૦ વર્ીય ભરતી કે લેન્ર્ર અાંતગષત તબક્કાવાર
ભરતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાાં આવશે.
---------

૪૭
ખેડા તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૬ િે સરીવસુંિ સોલુંિી (માતર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખેર્ા સ્જલ્લાના ખેર્ા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં
(૧) ખેર્ા સ્જલ્લાના ખેર્ા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં
૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં
૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૪૪૨.૧૧/- લાખની બેઝીક
આવી,
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૧૮૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૩૩૭.૩૭/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૪૮
ક્રાુંવતગુરૂ શ્યામજી િૃ ષ્ણ િમાચ િચ્છ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૫ શ્રીમતી માલતી મિે શ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮
૨૦૧૮-૧૯
વર્ષમાાં રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત
લાભાિીઓની
૬૨૧૬
૬૦૭૬
ક્રાાંસ્તગુરૂ શ્યામજી કૃ ષ્ણ વમાષ કચ્છ યુસ્નવસ્સષટી, કચ્છ
સાંખ્યા
મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં
આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
િયેલ
ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)

૨૦૧૭-૧૮
૩૪૨.૬૧

૨૦૧૮-૧૯
૪૧૨.૯૭

---------

૪૯
પાટણ વજલ્લામાું નિા પુંચાયત ઘર બનાિિાની દરખાસ્તો
* ૨૬૪૭૫ શ્રી િીરીટિુ માર પટે લ (પાટણ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાાં
(૧)
તાલુકાવાર જજષરીત અને ઘટતા પાંર્ાયતઘર નવા બનાવવાની

૨૦૧૯-૨૦
૫૫૯૯

૨૦૧૯-૨૦
૩૭૩.૨૯
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કે ટલી દરખાથત સરકાર સમક્ષ પર્તર છે ,

પડતર દરખાસ્તની સુંખ્યા
જજચરીત
ઘટતા
ગ્રામ.પું. ઘર ગ્રા.પું. ઘર
૧ પાટણ
૬
૦
૨ સરથવતી
૬
૦
૩ સ્સદ્ધપુર
૧૦
૦
૪ ર્ાણથમા
૧૨
૦
૫ હારીજ
૨
૦
૬ સમી
૨
૦
૭ શાંખેશ્વર
૫
૦
૮ રાધનપુર
૧
૦
૯ સાાંતલપુર
૩
૦
િુ લ
૪૭
૦
(૨) ઉક્ત દરખાથત પર્તર રહે વાના કારણો શાાં છે , અને
(૨) તબક્કાવાર માંજૂરી આપવાનુાં આયોજન કરે લ
હોવાિી.
(૩) ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત પાંર્ાયતઘરનુાં બાાંધકામ કરવામાાં
(૩) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ અન્વયે તબક્કાવાર
આવનાર છે ?
કાયષવાહી કરવામાાં આવશે.
--------ક્રમ

તાલુિો

૫૦
એગ્રીિલ્ચર યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૨ શ્રી કિતીવસુંિ િાઘેલા (કાાંકરે જ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સરદાર
લાભાિીઓની
૩૧૩
૫૪૧
કૃ સ્ર્નગર દાાંસ્તવાર્ા એગ્રીકલ્ટર્ર યુસ્નવસ્સષટીમાાં, બનાસકાાંઠા
સાં
ખ્
યા
મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં
આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)

૨૦૧૭-૧૮
૧૭.૨૫

૨૦૧૮-૧૯
૩૬.૭૭

૨૦૧૯-૨૦
૨૭૪

૨૦૧૯-૨૦
૧૮.૨૭

---------

૫૧
મોરબી વજલ્લાની િાળાઓમાું િૌચાલયની સુવિધા
* ૨૩૪૫૫ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટે લ (રાજકોટ દસ્ક્ષણ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં
(૧)
સરકારી પ્રાિસ્મક શાળા
કે ટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં કન્યાઓ અને કુ મારો માટે ના
સ્બન-અનુદાસ્નત પ્રાિસ્મક શાળા
શૌર્ાલયોની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ છે .
અનુદાસ્નત પ્રાિસ્મક શાળા

(૨) કે ટલી શાળાઓમાાં શૌર્ાલયોની સુસ્વધા આપવાની
(૨) એકપણ નહીં.
બાકી છે , અને
(૩) બાકીની શાળાઓમાાં આ સુસ્વધા ક્યારે આપવામાાં
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવશે?
---------

૫૯૭
૨૦૮
૦૧
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૫૨
અમરે લી અને બોટાદ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૨૪ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુ મ્મર (લાઠી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી અને
(૧) ના, જી.
બોટાદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૫૩
પુંચમિાલ વજલ્લામાું સુંિવલત ડે રી વિિાસ યોજના
* ૨૩૩૪૬ શ્રી સી.િે .રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંર્મહાલ
(૧) હા
સ્જલ્લામાાં સાંકસ્લત ર્ે રી સ્વકાસ યોજના અમલમાાં છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બે વર્ષમાાં કે ટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ?
૩૬૩ (ત્રણસો ત્રેસઠ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે .
---------

૫૪
ડાુંગ અને િલસાડ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૮૧ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (ર્ાાંગ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાાંગ અને
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
વલસાર્ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૫૫
તાપી વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૩૬૧ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તાપી સ્જલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે કે
(૧) હા,
કે મ, અને
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(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૫૭,૯૭૫
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કે ટલા બાળકોને આ
યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો?
---------

૫૬
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૫૭ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ ઠાિોર (મોર્ાસા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને
(૧) ના, જી.
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૫૭
મિે સાણા વજલ્લામાું જજચરીત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૫૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેર્રાજી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહે સાણા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ
મહે સાણા
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર આાંગણવાર્ીના કે ટલા મકાનો જજષરીત છે ,
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર આાંગણવાર્ીના જજષરીત મકાનો આ મુજબ
અને
છે .
તાલુિાનુું નામ
જજચરીત આુંગણિાડી િે ન્રો
કર્ી
૧૮
ખેરાલુ
૦
મહે સાણા
૦
સ્વસનગર
૦
જોટાણા
૦
સ્વજાપુર
૧
વર્નગર
૦
સતલાસણા
૧૧
ઊંઝા
૦
બેર્રાજી
૦
(૨) ઉક્ત જજષરીત મકાનો ક્યાાં સુધીમાાં નવા
(૨) બનતી ત્વરાએ.
બનાવવામાાં આવશે?
---------
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૫૮
મધ્યાિન ભોજન યોજનાના િમચચારીઓના િેતનમાું િધારો
* ૨૪૮૭૫ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મધ્યાહન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મધ્યાહન
ભોજન યોજનાના રસોઈઆ, સાંર્ાલક અને મદદનીશને કે ટલુાં
ભોજન યોજનાના રસોઈઆ, સાંર્ાલક અને મદદનીશને
વેતન આપવામાાં આવે છે , અને
સ્શક્ષણ સ્વભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૬ના ઠરાવ અનુસાર
નીર્ે મુજબ માનદ વેતન આપવામાાં આવે છે .
ક્રમ
િે ટેગરી
માવસિ માનદ િેતન દર
ગ્રામ્ય વિસ્તાર
(૧) ૨૫ સ્વદ્યાિીની સાંખ્યા સુધીના કે ન્રો માટે
સાંર્ાલક-કમ-કુ ક રૂ.૧૬૦૦
કુ ક-કમ-હે લ્ટપર
રૂ.૫૦૦
હે લ્ટપર
રૂ.૩૦૦
(૨) ૨૬ િી ૧૦૦ સ્વદ્યાિીની સાંખ્યા ધરાવતા કે ન્રો
માટે
સાંર્ાલક-કમ-કુ ક રૂ.૧૬૦૦
કુ ક-કમ-હે લ્ટપર
રૂ.૧૪૦૦
હે લ્ટપર
રૂ.૫૦૦
(૩) ૧૦૧ િી વધુ સ્વદ્યાિીની સાંખ્યા ધરાવતા કે ન્રો
માટે
સાંર્ાલક-કમ-કુ ક રૂ.૧૬૦૦
કુ ક-કમ-હે લ્ટપર
રૂ.૧૪૦૦
મ્યુવનવસપલ િોપોરે િન વિસ્તાર
સાંર્ાલક-કમ-કુ ક રૂ.૧૬૦૦
કુ ક-કમ-હે લ્ટપર
રૂ.૧૪૦૦
(૨) ઉક્ત વેતનમાાં છે લ્લે છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં ક્યારે કે ટલો
(૨) ઉક્ત માનદ વેતનમાાં છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં કોઈ વધારો
વધારો કરવામાાં આવેલ ?
કરવામાાં આવેલ નિી.
---------

૫૯
વભલોડા તાલુિાની ગ્રામ પુંચાયતોમાું નાણાિીય ગેરરીવત
* ૨૪૯૭૫ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૧(એક)
વર્ષમાાં અરવલ્લી સ્જલ્લાની સ્ભલોર્ા તાલુકાની ગૃપ ગ્રામ
પાંર્ાયતોમાાં નાણાકીય ગેરરીસ્ત િવા અાંગેની તપાસ કરવા માટે
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારી અરવલ્લીને કે ટલી ફદરયાદો મળી છે ,
(૨) આ ફદરયાદો પૈકી કે ટલામાાં તપાસ કરવામાાં આવી,
(૨) ૧(એક)
(૩) તપાસ કરે લ પૈકી કટે લી ગૃપ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૩) ના
નાણાકીય ગેરરીસ્ત િયાનુાં માલુમ પર્ે લ છે ,
(૪) નાણાકીય ગેરરીસ્તઓ કરવા બદલ જવાબદારો સામે
(૪) ગેરરીસ્ત િયેલ ન હોઈ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉક્ત સ્થિસ્તએ શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી?
---------
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૬૦
ખેડા અને આણુંદ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૪૬ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપર્વાંજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેર્ા અને
(૧) ના, જી.
આણાંદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૬૧
િાુંવતગુરૂ શ્યામજી િૃ ષ્ણ િમાચ િચ્છ યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૩ શ્રી વિરે ન્રવસુંિ જાડે જા (માાંર્વી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત કાાંસ્તગુરૂ
લાભાિીઓની
૬૨૧૬
૬૦૭૬
શ્યામજી કૃ ષ્ણ વમાષ કચ્છ યુસ્નવસ્સષટી, કચ્છ મારફત કુ લ કે ટલા
સાંખ્યા
સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)

૨૦૧૭-૧૮
૩૪૨.૬૧

૨૦૧૮-૧૯
૪૧૨.૯૭

૨૦૧૯-૨૦
૫૫૯૯

૨૦૧૯-૨૦
૩૭૩.૨૯

---------

૬૨
સાબરિાુંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાું આકદજાતી વિભાગ િસ્તિની િાયચરત િાળાઓ
* ૨૪૮૫૩ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેર્બ્રહ્મા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા અને
(૧) સાબરિાુંઠા વજલ્લો
તાલુિાનુું
પ્રાથવમિ
માધ્યવમિ
અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર આદદજાસ્ત સ્વભાગ હથતકની
નામ
કે ટલી પ્રાિસ્મક અને કે ટલી માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યસ્મક
ખેર્બ્રહ્મા
૧૦
૧૦
શાળાઓ કાયષરત છે ,
પોશીના
સ્વજયનગર
ઇર્ર

અરિલ્લી વજલ્લો
તાલુિાનુું
નામ
સ્ભલોર્ા
મેધરજ

૦૯
૧૧
૦૨

૦૩
૦૮
૦૦

પ્રાથવમિ

માધ્યવમિ

૧૦
૧૨

૧૧
૦૫

ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
૦૮
૦૧
૦૦
૦૦

ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
૦૫
૦૦
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(૨) ઉક્ત તાલુકાવાર શાળાઓમાાં માંજૂર િયેલ મહે કમ
કે ટલુાં છે ,

(૨) સાબરિાુંઠા વજલ્લો
તાલુિાનુું નામ મુંજૂર થયેલ મિે િમ
ખેર્બ્રહ્મા
૧૨૨
પોશીના
૫૩
સ્વજયનગર
૮૮
ઇર્ર
૧૨
અરિલ્લી વજલ્લો
તાલુિાનુું નામ મુંજૂર થયેલ મિે િમ
સ્ભલોર્ા
૧૩૯
મેધરજ
૬૮
(૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને
(૩) સાબરિાુંઠા વજલ્લો
કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે ,
તાલુિાનુું નામ
ભરાયેલ
ખાલી જગ્યાઓ
જગ્યાઓ
ખેર્બ્રહ્મા
૯૦
૩૨
પોશીના
૩૯
૧૪
સ્વજયનગર
૪૬
૪૨
ઇર્ર
૦૬
૦૬
અરિલ્લી વજલ્લો
તાલુિાનુું નામ
ભરાયેલ
ખાલી
જગ્યાઓ
જગ્યાઓ
સ્ભલોર્ા
૧૦૨
૩૭
મેઘરજ
૪૨
૨૬
(૪) ઉક્ત શાળાઓમાાં ગસ્ણત, સ્વજ્ઞાન અને અાંગ્રેજી
(૪) સાબરકાાંઠા સ્જલ્લાની ઉક્ત શાળાઓમાાં ગસ્ણત,
સ્વર્યના સ્શક્ષકોની કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કે ટલી
સ્વજ્ઞાન અને અાંગ્રેજી સ્વર્યના સ્શક્ષકોની ૬૩ જગ્યાઓ ભરાયેલ
જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
છે અને ૫૪ જગ્યાઓ ખાલી છે .
અરવલ્લી સ્જલ્લાની ઉક્ત શાળાઓમાાં ગસ્ણત, સ્વજ્ઞાન અને
અાંગ્રેજી સ્વર્યના સ્શક્ષકોની ૫૬ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને ૩૧
જગ્યાઓ ખાલી છે .
(૫) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં
(૫) આદશષ સ્નવાસી શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ દસ
આવશે?
વર્ીય ભરતી કે લેન્ર્ર અનુસાર ભરવામાાં આવે છે .
આશ્રમશાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ની કાયષવાહી
ર્ાલુ છે .
GSTES હથતકની શાળાઓમાાં શૈક્ષસ્ણક વ્યવથિાના ભાગ રૂપે
કરાર આધાદરત તિા કાયમી સ્શક્ષકો ભરાયેલ છે તિા નામદાર
વર્ી અદાલત દ્વારા આપવામાાં આવેલ ર્ુકાદા મુજબ
પીટીશનરોની જગ્યા બાદ રાખી બાકી રહે તી જગ્યાઓ માટે
કાયમી સ્શક્ષકોની ભરતી પ્રદક્રયા કાયષવાહી હે ઠળ છે .
---------

૬૩
દાિોદ વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૩ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેર્ા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં
(૧) હા, જી
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૨૨,૨૬૬
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------
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૬૪
નમચદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૬૯ શ્રી પ્રેમવસુંિભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને
(૧) ના, જી
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૬૫
વભલોડા અને મેઘરજ તાલુિાના ગામોને બોડચ ર વિલેજમાું સમાિિા બાબત
* ૨૫૨૦૪ ડૉ. અવનલભાઈ જોવર્યારા (સ્ભલોર્ા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી
(૧) આ અાંગે બન્ને તાલુકાઓના સ્વસ્વધ ગામોની મળેલ
સ્જલ્લામાાં સ્ભલોર્ા અને મેઘરજ તાલુકામાાં બોર્ષ ર સ્વલેજમાાં
રજૂ આતો સ્વસ્વધ કક્ષાએ ર્કાસણી હે ઠળ છે .
આવતા હોવા છતાાં કયા કયા ગામોનો સમાવેશ બોર્ષ ર સ્વલેજમાાં
કરવામાાં આવેલ નિી, અને
(૨) આ ગામોને ક્યાાં સુધીમાાં બોર્ષ ર સ્વલેજમાાં સમાવી
(૨) ઘટતી ર્કાસણી પૂણષ િયેિી બનતી ત્વરાએ.
એમને બોર્ષ ર સ્વલેજ માટે ની ગ્રાન્ટમાાંિી પાયાની સુસ્વધાઓ
આપવામાાં આવશે?
---------

૬૬
પુંચમિાલ વજલ્લામાું સુંિવલત ડે રી વિિાસ યોજના
* ૨૩૩૪૭ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંર્મહાલ
(૧) હા
સ્જલ્લામાાં સાંકસ્લત ર્ે રી સ્વકાસ યોજના અમલમાાં છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બે વર્ષમાાં કે ટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ?
૩૬૩ (ત્રણસો ત્રેસઠ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે .
---------

૬૭
એગ્રીિલ્ચર યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૧ શ્રી િિીિાન્ત પુંડ્યા (ર્ીસા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮
૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સરદાર
લાભાિીઓની
૩૧૩
૫૪૧
કૃ સ્ર્નગર દાાંસ્તવાર્ા એગ્રીકલ્ટર્ર યુસ્નવસ્સષટી, બનાસકાાંઠા
સાંખ્યા
મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં

૨૦૧૯-૨૦
૨૭૪
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આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)

૨૦૧૭-૧૮

૨૦૧૮-૧૯

૨૦૧૯-૨૦

૧૭.૨૫

૩૬.૭૭

૧૮.૨૭

---------

૬૮
અમદાિાદ અને મિે સાણા વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૭૦ શ્રી કિું મતવસુંિ પટે લ (બાપુનગર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃમહે સાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
 અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૧૫૨૭ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે ,
છે ,
 મહે સાણા સ્જલ્લામાાં ૧૯૨૦ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૧૨૨૭ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 મહે સાણા સ્જલ્લામાાં ૧૭૯૬ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ૩૦૦ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 મહે સાણા સ્જલ્લામાાં ૧૨૪ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શા
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વવધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૬૯
રાજ્ય સરિાર દ્વારા િે વલિોપ્ટરની ખરીદી
* ૨૪૮૭૨ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દદરયાપુર) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક પ્લેનની ખરીદી
વર્ષવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા કે ટલા પ્લેન અન હે સ્લકોપ્ટરની
મે.બોમ્બબાર્ીયર આઈએનસી, કે નેર્ા એજન્સી પાસેિી USD
ખરીદી કઈ એજન્સી પાસેિી કે ટલા ખર્ે ક્યારે -ક્યારે કરવામાાં
૨૭,૬૪૭,૭૦૦ની સમકક્ષ રૂ. ૧૯૭,૯૦,૨૨,૩૬૬/આવી, અને
(રૂસ્પયા એકસો સત્તાણુ કરોર્ નેવુાં લાખ બાવીસ હજાર ત્રણસો
છાસઠ પુરા) ના ખર્ે તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૯ના રોજ કરવામાાં
આવી છે .
(૨) ઉક્ત પ્લેન અને હે સ્લકોપ્ટરના મેઇન્ટે નન્સ,
(૨) ઉક્ત પ્લેનના મેઇન્ટે નન્સ, પાયલોટ અને અન્ય
પાયલોટ અને અન્ય થટાફ માટે કે ટલો ખર્ષ કયો?
થટાફ માટે રૂ. ૬,૬૭,૮૩૮/- (રૂસ્પયા છ લાખ સર્સઠ હજાર
આઠસો આર્ત્રીસ પુરા) નો ખર્ષ કયો.
---------
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૭૦
અમરે લી વજલ્લામાું િાળાઓના વબલ્ડીંગોના મરામત માટે રિમ
* ૨૪૯૨૭ શ્રી અુંબરીર્ ડે ર (રાજુ લા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) ગ્રાન્ટે ર્ પ્રાિસ્મક શાળાઓની માદહતીઃ
વર્ષવાર અમરે લી સ્જલ્લામાાં આવેલ ગ્રાન્ટે ર્ પ્રાિસ્મક, માધ્યસ્મક
ગ્રાન્ટે ર્ પ્રાિસ્મક શાળાઓના મકાન બાાંધકામ અને મરામત
અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓના સ્બલ્ટર્ીંગોના મરામત અને
માટે સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટ આપવાની કોઈ જોગવાઈ નિી.
નવા બાાંધકામ માટે કે ટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી,
ગ્રાન્ટે ર્ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓની
માદહતીઃ શૂન્ય
(૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં અપાતી ઉક્ત રકમના દર
(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ક્યારિી અમલમાાં છે , અને
(૩) ઉક્ત દરમાાં છે લ્લે ક્યારે કે ટલો વધારો કરવામાાં
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવેલ?
---------

૭૧
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૮૪ શ્રી બલરાજવસુંિ ચૌિાણ (દહે ગામ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે ,
ક્રમ

૧
૨
૩
૪

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને

તાલુિાનુું નામ

દહે ગામ
ગાાંધીનગર
કલોલ
માણસા

ગ્રામ પુંચાયતની સુંખ્યા
૦૬
૦૮
૦૨
૦૪

(૨) દહે ગામ તાલુકાની બે ગ્રામ પાંર્ાયતો સ્સવાય તમામ
તાલુકાની તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે .
(૩) સત્વરે આ સુસ્વધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે.

(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનુાં શુાં આયોજન છે ?
---------

૭૨
અમદાિાદ અને ગાુંધીનગર વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૬૬ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને
(૧) ના, જી.
ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાાં આવ્યા
છે ,
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(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૭૩
ભરૂચ વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૮ શ્રી દુષ્યુંતભાઇ પટે લ (ભરૂર્) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં
(૧) હા,જી.
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૫,૬૭૯
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------

૭૪
તારાપુર ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૪૩૨ શ્રી મિે િિુ માર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી.
તારાપુર, સ્જ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૬,૨૬,૦૦,૦૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજુરી

૭૫
જુ નાગઢ વજલ્લાના સક્કરબાગ પ્રાણી સુંગ્રિાલયમાું નાણાિીય ગેરરીવત બાબત
* ૨૪૯૦૩ શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુ નાગઢ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) આ અાંગે તા.૧૬-૯-૨૦૧૮ના દૈસ્નક વતષમાન
જુ નાગઢ ખાતે આવેલ સક્કરબાગ પ્રાણી સાંગ્રહાલયમાાં
પત્રમાાં સમાર્ાર પ્રસ્સધ્ધ િયેલ.
નાણાકીય ગેરરીસ્ત અાંગેની કે ટલી ફદરયાદો મળી,
(૨) મળેલ ફદરયાદો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં
(૨), (૩) અને (૪) જે સાંદભષમાાં તપાસ ર્ાલુ છે .
આવી,
(૩) તેમાાં કે ટલા કમષર્ારીઓ, અસ્ધકારી દોસ્ર્ત
જણાયા, અને
(૪) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શા પગલાાં લેવામાાં
આવ્યા અને કે ટલી રકમની ગેરરીસ્ત સામે આવી?
---------
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૭૬
મિારાજા િૃ ષ્ણિુ મારવસુંિજી ભાિનગર યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૦ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુ વા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત મહારાજા
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
કૃ ષ્ણકુ મારસ્સાંહજી ભાવનગર યુસ્નવસ્સષટી, ભાવનગર મારફત
લાભાિીઓની
૧૩૪૫૮
૧૩૨૪૭
૧૧૦૨૯
કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૭૪૧.૭૬
૯૦૦.૩૭
૭૩૫.૩૦
(રૂ.લાખમાાં)
---------

૭૭
સુંતરામપુર તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૯ શ્રી િુ બેરભાઇ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) મહીસાગર સ્જલ્લાના સાંતરામપુર તાલુકામાાં વર્ષ
(૧) મહીસાગર સ્જલ્લાના સાંતરામપુર તાલુકામાાં વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક
૨૦૧૮-૧૯માાં
૧૪માાં
નાણાપાંર્
અાંતગષત
કુ લ
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી,
રૂ.૧૫,૮૯,૩૮,૫૪૭/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૧૦૯૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ.૧૫,૪૮,૬૦,૫૪૭/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૭૮
જુ નાગઢ અને અમરે લી વજલ્લામાું કદપડાની િત્યા
* ૨૪૯૦૫ શ્રી િર્ચદિુ માર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૧. જુ નાગઢ સ્જલ્લામાાં કોઇ માનવભક્ષી દદપર્ાને
વર્ષમાાં જુ નાગઢ અને અમરે લી સ્જલ્લામાાં કે ટલા માનવભક્ષી
મારવામાાં આવેલ નિી.
દીપર્ાને મારી નાાંખવામાાં આવેલ છે ,
૨. અમરે લી સ્જલ્લામાાં એક માનવભક્ષી દદપર્ાને મારવામાાં
આવેલ છે .
(૨) ઉક્ત મોત નીપજેલ દીપર્ાના બ્લર્ સેમ્બપલ
(૨) બ્લર્ સેમ્બપલ રીપોટષ માાં આવુાં જાણી શકાયેલ નિી.
દરપોટષ માાં હુ મલા કરે લ કે ટલા વ્યસ્ક્તઓના સેમ્બપલ મેર્ િયા,
(૩) ઉક્ત મારવામાાં આવેલ દીપર્ાઓને મારવાના
(૩) વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ અસ્ધસ્નયમ-૧૯૭૨ની કલમઆદેશો કઈ કક્ષાએિી આપવામાાં આવેલ, અને
૧૧(૧)(એ) હે ઠળ મળેલ સત્તાની રૂએ સક્ષમ અસ્ધકારી દ્વારા
આદેશ આપવામાાં આવેલ છે .
(૪) દીપર્ાને મારવામાાં ક્યા પ્રકારનુાં હસ્િયાર ઉપયોગમાાં
(૩) દદપર્ાને મારવા માટે પરવાનાવાળુ અસ્િઅસ્ત્ર
લેવામાાં આવેલ?
વાપરવામાાં આવેલ છે .
---------
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૭૯
િે મચન્રાચાયચ ઉત્તર ગુજરાત યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૬૬ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ ચાિડા (દહાંમતનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
હે મર્ન્રાર્ાયષ ઉત્તર ગુજરાત યુસ્નવસ્સષટી, પાટણ મારફત કુ લ
લાભાિીઓની
૩૭૦૪૯
૪૦૦૩૦
૦
કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૨૦૪૨.૦૨ ૨૭૨૦.૭૬
૦
(રૂ.લાખમાાં)
---------

૮૦
ઉચ્છલ તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૪૦૩ શ્રી િર્ચ સુંઘિી (મજુ રા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
તાપી સ્જલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
૨૦૧૮-૧૯
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને

જિાબ

૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )

(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૩૯૦
૩૨૬

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૨૯૨.૭૭
૧૩૩.૮૧

---------

૮૧
રાજ્યની યુવનિવસચટીઓના સત્તામુંડળોમાું અનામત પ્રથા
* ૨૬૪૬૫ શ્રી વજગ્નેિિુ માર મેિાણી (વર્ગામ) : ૧૩મી ગુજરાત સ્વધાનસભા આઠમા સત્રમાાં તા.૩૦-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ
સભાગૃહમાાં રજુ િયેલ તારાાંસ્કત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ૨૬૫૫૯ (અગ્રતા ૧૦૫)ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે
કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) રાજ્યમાાં આવેલ યુસ્નવસ્સષટીઓના સત્તામાંર્ળો
(૧) આ અાંગે UGCએ તા.૨૫-૦૮-૨૦૦૬ના પત્રિી
(સેનેટ, સીન્ર્ીકે ટ અને એકે ર્ેસ્મક કાઉન્સીલ)માાં
યુસ્નવસ્સષટીઓને અનામત નીસ્તનો અમલ કરવા માટે પત્ર
એસસી/એસટી માટે અનામત પ્રિા લાગુ કરવાની િાય છે તેવો
લખેલ પાઠવેલ છે .
યુજીસીએ ક્યારે મળેલ છે ,
(૨) રાજ્યની તમામ યુસ્નવસ્સષટીઓના સક્ષમ સત્તા
(૨) તા.૧૧-૦૩-૨૦૧૬ના પત્રિી.
માંર્ળોની ભલામણ મેળવવા સરકારે ક્યારે ક્યારે
યુસ્નવસ્સષટીઓને જાણ કરી કે પત્ર લખ્યા,
(૩) તે અન્વયે કઈ-કઈ યુસ્નવસ્સષટીઓના સક્ષમ સત્તા
(૩) પત્રક-અ મુજબ
માંર્ળો દ્વારા રાજ્ય સરકારને ભલામણ મળી અને કઈ કઈ
યુસ્નવસ્સષટીઓને ભલામણ મળવાની બાકી છે , અને
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(૪) જે યુસ્નવસ્સષટીના સક્ષમ સત્તામાંર્ળ ભલામણ
મોકલતા ન હોય તો તેની સામે શા પગલાાં લીધાાં?

(૪) આ નીસ્તનો અમલ કરવા બાબતે કાયદાકીય સલાહ
તિા માગષદશષન મેળવવા સ્વભાગના તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯ના
ઠરાવ ક્રમાાંકઃવસપ/૨૦૧૬ તા.પ્ર.૧૨/ખ-૧ િી નામ.
ગુજરાત હાઈકોટષ ના સ્નવૃત્ત જજશ્રીની અધ્યક્ષતામાાં એક ઉચ્ર્
કક્ષાની સસ્મસ્તની રર્ના કરવામાાાં આવેલ છે . આિી પગલા
લેવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
પત્રિ-અ
નીચેની યુવનિવસચટીઓ દ્વારા ભલામણ મળેલ છે .
 ગુજરાત યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ
 સરદાર પટે લ યુસ્નવસ્સષટી, વલ્લભ સ્વદ્યાનગર
 સૌરાષ્ટ્ર યુસ્નવસ્સષટી, રાજકોટ
 મહારાજ કૃ ષ્ણકુ મારસ્સાંહજી ભાવનગર યુસ્નવસ્સષટી
 ક્રાાંસ્તગુરૂ શ્યામજી કૃ ષ્ણવમાષ કચ્છ યુસ્નવસ્સષટી
 ગુજરાત ટે કનોલોજીકલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ
 ઈન્ર્ીયન ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ ટીર્સષ એજ્યુકેશન, ગાાંધીનગર
 I.I.T.R.A.M. અમદાવાદ
નીચેની યુવનિવસચટીઓની ભલામણ મળેલ નથી.
 મહારાજા સયાજીરાવ યુસ્નવસ્સષટી, વર્ોદરા
 વીર નમષદ દસ્ક્ષણ ગુજરાત યુસ્નવસ્સષટી, સુરત
 હે મર્ાંરાર્ાયષ ઉત્તર ગુજરાત યુસ્નવસ્સષટી, પાટણ
 ર્ૉ. બાબા સાહે બ આાંબેર્કર ઓપન યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ
 શ્રી સોમનાિ સાંથકૃ ત યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ
 સ્ર્લ્ટર્ર ન યુસ્નવસ્સષટી, ગાાંધીનગર
---------

૮૨
ગીર અભ્યારણમાું વસુંિોની િસ્તી
* ૨૪૯૧૧ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ગીર
(૧) વર્ષ-૨૦૧૫ની છે લ્લી વથતી અાંદાજ મુજબ કુ લઅભ્યારણ્યમાાં સ્સાંહોની કુ લ વથતી કે ટલી છે ,
૩૦૪ સ્સાંહો નોંધાયેલ છે .
(૨) સ્સાંહોની કુ લ વથતીમાાં નર, માદા અને બચ્ર્ાઓની
(૨) ગીર અભ્યારણ્યમાાં સ્સાંહોની કુ લ વથતી
વથતી કે ટલી છે ,
નર
માદા
બચ્ર્ા
િુ લ
૮૭
૧૩૩
૮૪
૩૦૪
(૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં કે ટલા સ્સાંહોના
(૩) છે લ્લા બે વર્ષમાાં ગીર અભ્યારણ્યમાાં અકથમાત અને
અકથમાતિી અને કે ટલી સ્સાંહોના સ્શકારિી અને કે ટલા સ્સાંહોના
સ્શકારિી કોઈ સ્સાંહોના મૃત્યુ િયેલ નિી. જ્યારે ૧૧૭ સ્સાંહોના
કુ દરતી મૃત્યુ િયા છે , અને
કુ દરતી મૃત્યુ િયા છે .
(૪) સ્સાંહોના સ્શકાર અને અપમૃત્યુના બનાવો રોકવા
(૪) સ્સાંહોના સ્શકાર અને અપમૃત્યુના બનાવો રોકવા
માટે સરકારે શાાં પગલાાં લીધાાં છે ?
સરકાર દ્વારા નીર્ેની સ્વગતે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે .
૧. સ્બમારી અકથમાત વખતે તાત્કાલીક સારવાર માટે વેટરનરી
ઓફીસરની સ્નમણુાંક કરવામાાં આવેલ છે .
૨. વન્યપ્રાણી સ્મત્રોની તિા ટરે કસષની સ્નમણુક કરવામાાં આવેલ
છે .
૩. રે થકયુ માટે ટરે કસષ પાટીની રર્ના કરવામાાં આવેલ છે .
૪. ગીર સ્વથતારમાાં સાસણ, જામવાળા,જસાધાર ખાતે તિા
સક્કરબાગ ઝૂ, જુ નાગઢ ખાતે વન્યપ્રાણી સારવાર કે ન્રોની
વ્યવથિા ઉભી કરવામાાં આવેલ છે .
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૫. અભ્યારણ્યમાાંિી પસાર િતા જાહે ર માગો પર થપીર્ બ્રેકરો
મુકવામાાં આવેલ છે .
૬. લોકજાગૃસ્તના ભાગરૂપે વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણમાાં સહકાર
આપવા માટે જાહે ર માગો પર સાઈન બોર્ષ મુકવામાાં આવેલ છે .
૭. સ્સાંહ તિા અન્ય વન્યપ્રાણીની હત્યાનાાં કે સમાાં વન્યપ્રાણી
સાંરક્ષણ અસ્ધસ્નયમ ધારા-૧૯૭૨ હે ઠળ ગુન્હે ગારોની સામે
નામ.કોટષ માાં કે સ કરવામાાં આવે છે .
૮. સ્શકાર અટકાવવા ક્ષેસ્ત્રય થટાફ દ્વારા સતત ફે રણા અને
નાઈટ પેટરોલીંગ કરવામાાં આવે છે તિા થટાફને વાહન,
હસ્િયાર,વોકીટોકી સ્વગેરેિી સુસજજ કરવામાાં આવેલ છે .
૯. સમયાાંતરે પોલીસ સ્વભાગ, વન સ્વભાગ અને
પી.જી.વી.સી.એલ. સ્વભાગ દ્વારા સાંયુક્ત પેટરોલીંગ પણ
કરવામાાં આવે છે .
૧૦. રે વન્યુ સ્વથતારોમાાં અસુરસ્ક્ષત ખુલ્લા કુ વાઓને પારાપેટ
વોલ બાાંધી સુરસ્ક્ષત કરવામાાં આવેલ છે .
૧૧. અદ્યતન લાયન અમ્બબ્યુલન્સ વસાવવામાાં આવેલ છે .
૧૨. સક્કરબાગ ખાતે કોરે ન્ટાઈન ઝોન બનાવવામાાં આવેલ છે .
૧૩. થટાફને ટે બ્લેટ પુરા પાર્વામાાં આવેલ છે .
૧૪. સ્સાંહોને રે દર્યો કોલરીંગ કરવામાાં આવેલ છે .
૧૫. સાસણ ખાતે હાઈટે ક મોનીટરીંગ યુસ્નટની થિાપના
કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૮૩
ખાનપુર તાલુિામાું ૧૪માું નાણાુંપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૮ શ્રી જીગ્નેિિુ માર સેિિ (લુણાવાર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) મહીસાગર સ્જલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાાં વર્ષ
(૧) મહીસાગર સ્જલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાાં વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી,
રૂ.૪,૦૫,૦૫,૩૪૪/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૨૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૩,૯૩,૨૩,૫૦૦/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૮૪
અમરે લી વજલ્લામાું નિા પુંચાયત ઘર બનાિિાની દરખાસ્તો
* ૨૬૪૭૨ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકુાં ર્લા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ અમરે લી
(૧)
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર જજષરીત અને ઘટતા પાંર્ાયત ઘર નવા
પડતર દરખાસ્તની સુંખ્યા
ક્રમ
તાલુિો
બનાવવાની કે ટલી દરખાથત સરકાર સમક્ષ પર્તર છે ,
જજચરીત ગ્રા.પું. ધર ઘટતા ગ્રા.પું.ઘર
૧ અમરે લી
૯
૧૦
૨ લાઠી
૫
૦
૩ લીલીયા
૮
૦
૪ બાબરા
૫
૦
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૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧

કુાં કાવાવ
૭
૦
જાફરાબાદ
૧૬
૦
રાજુ લા
૧૫
૦
ધારી
૧૪
૩
બગસરા
૧૦
૦
ખાાંભા
૨૧
૧
સાવરકુાં ર્લા
૨૦
૦
િુ લ..
૧૩૦
૧૪
(૨) ઉક્ત દરખાથત પર્તર રહે વાના કારણો શાાં છે ,
(૨) તબક્કાવાર માંજૂરી આપવાનુાં આયોજન કરે લ
અને
હોવાિી.
(૩) ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત પાંર્ાયત ઘરનુાં બાાંધકામ
(૩) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવ અન્વયે તબક્કાવાર
કરવામાાં આવનાર છે ?
કાયષવાહી કરવામાાં આવશે.
---------

૮૫
સોવજત્રા ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૪૩૩ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
સોસ્જત્રા, સ્જ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ
માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૮૬
ઉમરગામ તાલુિામાું સામુકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૦૬ શ્રી ભરતભાઈ પટે લ (વલસાર્) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૦૪ હે ક્ટર સ્વથતારમાાં શરૂ, નીલગીરી, બાંગાળી
૨૦માાં વલસાર્ સ્જલ્લાના ઉમરગામ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
બાવળ, આાંબા, ગુલમહોર, પેલ્ટટર ોફોમષ, રે ઈનટર ી, લીમર્ા, કાજુ
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા સ્વથતારમાાં મુખ્યત્વે ક્યા
વગેરે પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે .
પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
(૨) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૨) રૂ.૯૧.૨૩ લાખ
આવેલ છે
---------

૮૭
બનાસિાુંઠા અને મિે સાણા વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૩૫ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
અને મહે સાણા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતાના મૃત પશુઓ માટે
અાંસ્તમદક્રયા કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન
બનાવવાના બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૮૮
િડોદરા અને નમચદા વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૬૬ શ્રી જિપાલવસુંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ોદરા અને
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
નમષદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન
બનાવવાના બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૮૯
સાિળચુંદ પટે લ યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૨૦ શ્રી રમણભાઈ પટે લ (સ્વજાપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮
૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સાાંકળર્ાંદ
લાભાિીઓની
૯૭૫
૯૧૯
પટે લ યુસ્નવસ્સષટી, સ્વસનગર મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને
સાંખ્યા
ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
િયેલ
ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)

૨૦૧૭-૧૮
૫૩.૭૪

૨૦૧૮-૧૯
૬૨.૪૬

૨૦૧૯-૨૦
૩૩૫

૨૦૧૯-૨૦
૨૨.૩૩

---------

૯૦
ખેડબ્રહ્મા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૧ શ્રી કિતુ િનોડીયા (ઈર્ર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લાના ખેર્બ્રહ્મા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
૨૦૧૮-૧૯
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
૨૦૧૯-૨૦
છે , અને

જિાબ

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )

(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ
કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૧૮૩
૯૩

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

---------

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૧૨૮.૧૨
૪૯.૬૪
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૯૧
ભાિનગર અને બોટાદ જીલ્લામાું િાળાઓ બુંધ િરિા બાબત
* ૨૪૯૩૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં
(૧) બાંધ કરવામાાં આવેલ સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાની
ભાવનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં કે ટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓ બાંધ
સાંખ્યા
કરી દેવામાાં આવી, અને
વજલ્લો
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯
થી
થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
ભાવનગર
૦૧
૦૨
બોટાદ
૦૦
૦૦
(૨) બાંધ કરે લ પ્રાિસ્મક શાળાઓના સ્વદ્યાિીઓ માટે
(૨) નજીકની સરકારી પ્રાિસ્મક શાળામાાં પ્રવેશ આપેલ છે .
અન્ય શી વૈકસ્લ્ટપક વ્યવથિા કરવામાાં આવી?
---------

૯૨
ખેડબ્રહ્મા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૩ શ્રી ગજન્ે રવસુંિ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લાના ખેર્બ્રહ્મા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
િર્ચ
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
૨૦૧૮-૧૯
છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૧૮૩
૯૩
ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૧૨૮.૧૨
૪૯.૬૪

૯૩
બનાસિાુંઠા અને પાટણ વજલ્લામાું વિક્ષિોનુું મુંજૂર મિે િમ
* ૨૪૮૩૬ શ્રી ગુલાબવસુંિ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
અને પાટણ સ્જલ્લામાાં પ્રાિસ્મક સ્શક્ષકોનુાં માંજૂર મહે કમ કે ટલુાં છે ,
વજલ્લો
સરિારી પ્રાથવમિ વિક્ષિોનુું મુંજૂર મિે િમ
બનાસકાાંઠા
૧૫૧૪૨
પાટણ
૫૩૭૨
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર કે ટલી
(૨)
જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
વજલ્લો
ખાલી જગ્યાની સુંખ્યા
બનાસકાાંઠા
૪૧૨
પાટણ
૦૦
(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે?
(૩) જેમ બને તેમ જલ્ટદી
---------
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૯૪
બનાસિાુંઠા અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૪૪ શ્રી િીિાભાઈ ભૂરીયા (દદયોદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃઅને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ
 બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૩૩૬૫ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
કાયષરત છે ,
છે ,
 સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૧૯૨૨ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૩૧૬૩ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૧૬૧૮ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૨૦૨ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં ૩૦૪ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શા
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વવધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધાાં?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૯૫
તાલાલાના િકરપુર(ગીર)માું સરિારી િાળાના મિાન બાુંધિામની િામગીરી
* ૨૪૯૧૪ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ગીર સોમનાિ સ્જલ્લાના તાલાલા તાલુકાના
(૧) ગીર સોમનાિ સ્જલ્લાના તાલાલા તાલુકાના
હદરપુર(ગીર)માાં સરકારી માધ્યસ્મક શાળાના મકાન
હદરપુર(ગીર)માાં સરકારી માધ્યસ્મક શાળાના મકાન બાાંધકામ
બાાંધકામની કામગીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કયા
માટે કલેક્ટરશ્રીની કર્ેરી, જૂ નાગઢ દ્વારા ફાળવવામાાં આવેલ
તબક્કે છે ,
જમીન અપૂરતી હોવાિી તેમજ આ ગામમાાં અન્યત્ર જગ્યા ન
હોવાના કારણે આ શાળાના નકશાની ટાઈપ દર્ઝાઈનમાાં ફે રફાર
કરવાની જરૂર છે , જે બાબત સરકારશ્રીની સ્વર્ારણા હે ઠળ છે .
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત શાળાના
(૨) રૂ.૨૦૯.૩ લાખ
મકાન બાાંધકામ માટે કે ટલી રકમ માંજૂર કરવામાાં આવી, અને
(૩) ઉક્ત મકાનની કામગીરી કઈ એજન્સી દ્વારા ક્યાાં
(૩) ખાંર્(૧)ની સ્વગતે હાલ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં આવશે?
---------

૯૬

ખેડા અને પુંચમિાલ વજલ્લામાું ગૌ અને ગોિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૪૪ શ્રી ઈન્રજીતવસુંિ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેર્ા અને
(૧), (૨) અને (૩)
પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌવાંશની અાંસ્તમદક્રયા
ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૯૭
રાજ્યમાું િન અવધિાર અવધવનયમ-૨૦૦૬ અન્િયે દાિાઓ
* ૨૪૯૬૦ શ્રી મોિનવસુંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં વન
(૧) છોટાઉદેપુર પ્રાાંતકક્ષાની કસ્મદટમાાં ૫૧૨૦ દાવાઓ
અસ્ધકાર અસ્ધસ્નયમ ૨૦૦૬ અન્વયે છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં
અને બોર્ે લી પ્રાાંતકક્ષાની કસ્મદટમાાં ૨૮૩૫ દાવાઓ પર્તર છે .
કે ટલા દાવાઓ પ્રાાંત કક્ષાની કસ્મદટમાાં માંજૂર િવાના બાકી છે ,
આમ, છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં પ્રાાંત કક્ષાની કસ્મદટમાાં કુ લ-૭૯૫૫
દાવાઓ પર્તર છે .
(૨) ઉક્ત દાવાઓના સ્નકાલ માટે છે લ્લા બે વર્ષમાાં સ્જલ્લા
(૨) ઉક્ત દાવાઓના સ્નકાલ માટે છે લ્લા બે વર્ષમાાં સ્જલ્લા
કક્ષાની કસ્મદટઓ ક્યારે -ક્યારે મળી,
કક્ષાની ૯ બેઠકો મળેલ છે .
અ.નું.
તારીખ
૧.
૨૮-૦૩-૨૦૧૭
૨.
૨૬-૦૯-૨૦૧૭
૩.
૧૨-૦૩-૨૦૧૮
૪.
૨૬-૦૩-૨૦૧૮
૫.
૦૫-૦૬-૨૦૧૮
૬.
૨૩-૧૦-૨૦૧૮
૭.
૧૧-૧૨-૨૦૧૮
૮.
૨૬-૦૮-૨૦૧૯
૯.
૧૦-૧૨-૨૦૧૯
(૩) તે પૈકી કે ટલા દાવાઓનો સ્નકાલ િયો, અને
(૩) જેમાાં ૧૨૬ દાવાઓ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે .
(૪) બાકી દાવાઓનો ક્યાાં સુધીમાાં સ્નકાલ કરવામાાં
(૪) શક્ય તેટલુાં જલદી.
આવશે?
---------

૯૮
ભરૂચ વજલ્લાની િાળાઓ બુંધ/મજચ િરિા બાબત
* ૨૪૯૭૨ શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જબ
ાં ુસર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ષવાર ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કે ટલી સરકારી પ્રાિસ્મક
તાલુિો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯
શાળાઓ બાંધ કે મજષ કરવામાાં આવી,
થી
થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
બુંધ િરે લ મજચ િરે લ બુંધ િરે લ મજચ િરે લ
સરિારી સરિારી સરિારી સરિારી
પ્રાથવમિ પ્રાથવમિ પ્રાથવમિ પ્રાથવમિ
િાળાની િાળાની િાળાની િાળાની
સુંખ્યા
સુંખ્યા
સુંખ્યા
સુંખ્યા
જબ
૦
૧
૦
૦
ાં ુસર
આમોદ
૦
૦
૦
૦
વાગરા
૦
૦
૦
૦
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ભરૂર્
૦
૦
૦
અાંકલેશ્વર
૦
૦
૦
હાાંસોટ
૦
૦
૦
વાલીયા
૦
૦
૦
ઝઘર્ીયા
૦
૦
૦
નેત્રાંગ
૦
૦
૦
(૨) સ્વદ્યાિી સાંખ્યા ઓછી હોવાના કારણે

૦
૦
૦
૦
૦
૦

(૨) ઉક્ત શાળાઓ બાંધ કે મજષ કરવાના કારણો શાાં છે ,
અને
(૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં અભ્યાસ કરતા બાળકોનુાં સ્શક્ષણ
(૩) નજીકની શાળામાાં પ્રવેશ આપેલ છે .
ન બગર્ે તે માટે શી વ્યવથિા કરવામાાં આવી?
---------

૯૯
પાટણ વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૭ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) શાળાદીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ પાટણ સ્જલ્લા માટે સને ૨૦૧૯(૨) રૂ.૧,૪૩,૧૦,૦૦૦/૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ
(અાંકે રૂસ્પયા એક કરોર્ તેતાળીસ લાખ દસ હજાર
છે ?
પુરા.)
---------

૧૦૦
ભરૂચ વજલ્લામાું વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ આપિા બાબત
* ૨૩૩૫૭ શ્રી અરૂણવસુંિ રણા (વાગરા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં
(૧) હા, જી.
અનુસૂસ્ર્ત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં
છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ
(૨) ૫,૬૭૯
છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં
આવી?
---------

૧૦૧
સુરેન્રનગર અને પોરબુંદર વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૭૭ શ્રી નૌિાદ સોલુંિી (દસાર્ા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃઅને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ
 સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં ૧૩૫૫ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
કાયષરત છે ,
છે ,
 પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં ૪૮૯ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
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(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,

(૨)
 સુરેન્રનગર
સ્જલ્લામાાં ૮૧૨ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં ૪૨૪ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 સુરેન્રનગર સ્જલ્લામાાં ૫૪૩ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં ૬૫ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શા
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૦૨
સાગબારા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૮ શ્રીમતી મવનર્ાબેન િિીલ (વર્ોદરા-શહે ર) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
નમષદા સ્જલ્લાના સાગબારા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર
(િે ક્ટરમાું)
૯૫
૨૧૫

ખચચ
(રૂ.લાખમાું)
૬૦.૮૦
૧૦૩.૪૬

૧૦૩
િડોદરા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૮૬ શ્રી િે તનભાઈ ઈમાનદાર (સાવલી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં વર્ોદરા સ્જલ્લાાાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે , અને
ક્રમ તાલુિાનુું
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ
નામ
ગ્રામ પુંચાયતોની સુંખ્યા
૧
ર્ભોઈ
૦૧
૨
ર્ે સર
૦૦
૩
કરજણ
૧૩
૪
પાદરા
૦૨
૫
સાવલી
૦૪
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૬
સ્શનોર
૭
વર્ોદરા
૮ વાઘોર્ીયા
(૨) એક પણ નહીં.

૦૦
૦૯
૧૬

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી?
---------

૧૦૪
પોરબુંદર વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાની જગ્યા
* ૨૩૪૯૦ શ્રી બાબુભાઈ બોખરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પોરબાંદર
(૧) ૧૧ જગ્યાઓ
સ્જલ્લામાાં પાંર્ાયત સેવામાાં મુખ્યસેસ્વકા સાંવગષની સીધી ભરતીની
કે ટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સીધી ભરતીની માંજૂર
(૨) ૦૯ જગ્યાઓ ભરે લી તિા ૦૨ જગ્યાઓ ખાલી છે .
જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ ભરે લી તિા ખાલી છે , અને
(૩) ઉક્ત ખાલી રહે લ જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર દ્વારા
(૩) ૧૦ વર્ીય ભરતી કે લેન્ર્ર મુજબ તબક્કાવાર
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે ?
ભરતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાાં આવશે.
---------

૧૦૫
િલસાડ વજલ્લાના ગામોમાું રૂબચન યોજના અુંતગચત ભૂગભચ ગટર યોજના
* ૨૪૪૦૨ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાર્
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાર્ સ્જલ્લાના
સ્જલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના ૧૦ હજારિી વધુ વથતી ધરાવતા
ઉમરગામ તાલુકાના ૧૦ હજારિી વધુ વથતી ધરાવતા (૧)
ગામોની રૂબષન યોજના અાંતગષત ભુગભષ ગટર યોજના માંજૂર
સરીગામ (૨) સાંજાણ અને (૩) સોળસુાંબા ગામોનો રૂબષન
કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાર્ી છે ,
યોજના અાંતગષત ભૂગભષ ગટર યોજનાના બીજા તબક્કાના
કામોમાાં સમાવેશ કરે લ છે . રૂબષન યોજનાના પ્રિમ તબક્કાના
કામો પૂણષ િયા બાદ બીજા તબક્કાના કામો અાંગે સ્વર્ારણા
કરવામાાં આવશે.
(૨) જો હા,તો ઉક્ત યોજનાને ક્યારે વહીવટી માંજૂરી
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આપવામાાં આવેલ,
(૩) ઉક્ત યોજનાને વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં ન આવી
હોય તો તેના કારણો શુાં છે , અને
(૪) ક્યાાં સુધીમાાં યોજનાને વહીવટી માંજૂરી આપી કામ
શરૂ કરવામાાં આવશે?
---------

૧૦૬
િીંખલોડ ગામમાું સરિારી અને ગામતળની જમીનમાું દબાણ
* ૨૪૯૩૫ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લાના
(૧) કોઈ દબાણ િયેલ નિી.
બોરસદ તાલુકાના કીંખલોર્ ગામમાાં સરકારી ગામતળની કે ટલી
જમીનોમાાં સ્બનસ્ધકૃ ત દબાણો િયેલા છે , તે હકીકત સાર્ી છે ,
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(૨) ઉક્ત દબાણો દૂર કરવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં ક્યારે શુાં
કાયષવાહી કરવામાાં આવી અને તે અન્વયે કે ટલી જમીન ખુલ્લી
િઈ, અને
(૩) બાકી દબાણો ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે ?

(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

---------

૧૦૭
મિારાજા િૃ ષ્ણિુ મારવસુંિજી ભાિનગર યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૨ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત મહારાજા
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
કૃ ષ્ણકુ મારસ્સાંહજી ભાવનગર યુસ્નવસ્સષટી, ભાવનગર મારફત
લાભાિીઓની ૧૩૪૫૮
૧૩૨૪૭
૧૧૦૨૯
કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૭૪૧.૭૬
૯૦૦.૩૭
૭૩૫.૩૦
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૧૦૮
ગાુંધીનગર અને અરિલ્લી વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૬૩ શ્રી સુરેિિુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃઅરવલ્લી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ૧૦૬૮ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે ,

(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,

(૨)
 ગાાંધીનગર
સ્જલ્લામાાં ૯૭૦ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,


(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને

અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં ૧૪૫૦ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .

અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં ૧૨૩૮ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .

(૩)
 ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ૯૮ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને


અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં ૨૧૨ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શા
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વવધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------
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૧૦૯
માણાિદર તાલુિામાું સામૂકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૦૮ શ્રી અરવિુંદ રૈ યાણી (રાજકોટ-પૂવષ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૮,૪૦૦ રોપા
૨૦માાં જુ નાગઢ સ્જલ્લાના માણાવદર તાલુકામાાં સામૂદહક વન
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે ,
(૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં
(૨) નીલગીરી, શરૂ, લીમર્ા, કરાંજ, અરર્ુ સો, ગુલમહોર,
આવેલ છે , અને
કાશીદ, દેશીબાવળ, વર્, પીપળ, ખાટી આાંબલી વગેરે
(૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૩) રૂ. ૯.૬૯ લાખ
આવેલ છે ?
---------

૧૧૦
િધઈ તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૯ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારર્ી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
ર્ાાંગ સ્જલ્લાના વધઈ તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ હે ઠળ
િર્ચ
કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર
(િે ક્ટરમાું)
૧૭૦૫
૧૨૨૫

ખચચ
(રૂ.લાખમાું)
૫૭૯.૫૧
૪૧૧.૮૭

૧૧૧
વભલોડા તાલુિાની ગ્રામ પુંચાયતોમાું નાણાિીય ગેરરીવત
* ૨૪૯૬૩ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જેતપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૧(એક)
વર્ષમાાં અરવલ્લી સ્જલ્લાની સ્ભલોર્ા તાલુકાની ગૃપ ગ્રામ
પાંર્ાયતોમાાં નાણાકીય ગેરરીસ્ત િવા અાંગેની તપાસ કરવા માટે
સ્જલ્લા સ્વકાસ અસ્ધકારી અરવલ્લીને કે ટલી ફદરયાદો મળી છે ,
(૨) આ ફદરયાદો પૈકી કે ટલામાાં તપાસ કરવામાાં આવી,
(૨) ૧(એક)
(૩) તપાસ કરે લ પૈકી કરે લી ગૃપ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૩) ના
નાણાકીય ગેરરીસ્ત િયાનુાં માલુમ પર્ે લ છે ,
(૪) નાણાકીય ગેરરીસ્તઓ કરવા બદલ જવાબદારો સામે
(૪) ગેરરીસ્ત િયેલ ન હોઈ, પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉક્ત સ્થિસ્તએ શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી?
---------
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૧૧૨
ગીર સોમનાથ અને અમરે લી વજલ્લામાું કદપડાઓ દ્વારા નાગરીિ પર િુ મલા
* ૨૪૯૧૭ શ્રી પુુંજાભાઇ િુંિ (ઉના) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
વર્ષવાર ગીર સોમનાિ અને અમરે લી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર
હુ મલાના બનાવો નીર્ે મુજબ નોંધાયેલ છે .
નાગરીિો પર િુ મલા
દદપર્ાઓ દ્વારા કે ટલા નાગરીકો પર હુ મલાઓ કરવામાાં આવ્યા,
વજલ્લાનુું નામ

ગીર સોમનાિ
અમરે લી

(૨) તે અન્વયે કે ટલા નાગરીકોને ઇજાઓ િઈ અને
કે ટલા નાગરીકોના મૃત્યુ િયા,

૨૦૧૮
૨૦૧૯
૨૦૧૮
૨૦૧૯

િરિામાું આવ્યા
૨૫
૨૮
૧૭
૩૪

(૨) ઇજા અને મૃત્યુના બનાવો નીર્ે મુજબ બનેલ છે .
વજલ્લાનુું નામ
ગીર સોમનાિ
અમરે લી

(૩) દદપર્ાઓ દ્વારા નાગરીકો પર હુ મલો ઘટાર્વા શા
પગલાાંઓ લેવામાાં આવ્યા, અને

િર્ચ

િર્ચ
૨૦૧૮
૨૦૧૯
૨૦૧૮
૨૦૧૯

માનિ ઇજાની
સુંખ્યા
૨૩
૨૫
૧૫
૨૫

માનિ મૃત્યુની
સુંખ્યા
૦૨
૦૩
૦૨
૦૯

(૩) દદપર્ાઓ દ્વારા નાગદરકો પર હુ મલાઓ ઘટાર્વા માટે
નીર્ે મુજબના પગલાાંઓ લેવામાાં આવે છે .
(૧) લોક જાગૃસ્તના કાયષક્રમો કરવામાાં આવે છે .
(૨) વાર્ી સ્વથતારોમાાં ખુલ્લામાાં ન સુવા બાબતે જાણ કરવામાાં
આવે છે .
(૩) સ્સાંહ/દદપર્ા આવે ત્યારે તેને પકર્વા માટે નજીકના વન
સ્વભાગની કર્ેરીઓને જાણ િયેિી તાત્કાસ્લક બર્ાવ ટુ કર્ીઓ
દ્વારા વન્યપ્રાણીઓને ખસેર્વાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે .
(૪) વન્યપ્રાણીઓની આવન-જાવનવાળા સ્વથતારોના
ગામોમાાં વન્યપ્રાણી સ્મત્રો/ટરે કસષની સ્નમણુાંક કરવામાાં આવેલ
છે .
(૫) વન્યપ્રાણીઓિી સુરક્ષા મળે તે માટે ના પેમ્બપલેટ છપાવી
તેની પ્રસ્સસ્ધ્ધ કરવામાાં આવે છે .
(૬) બૃહદગીર સ્વથતારમાાં ખેર્ુતોના ખેતરમાાં મર્ાણ બાાંધવા
સહાય આપવામાાં આવે છે .
(૭) વન ખાતાના કમષર્ારીઓ/અસ્ધકારીશ્રીઓ દ્વારા જગ
ાં લ
સ્વથતારમાાં સતત ફે રણુાં કરવામાાં આવેલ છે .
(૪) ઇજાઓ અને મૃત્યુ પામેલ નાગરીકોના
(૪)
પરીવારજનોને કે ટલી રકમની સહાય ર્ૂકવવામાાં આવે છે ?
 માનવ મૃત્યુના સ્કથસામાાં રૂ।.૪,૦૦,૦૦૦/(ર્ાર લાખ) સહાય.
 ૪૦% િી ૬૦% સુધી અપાંગતાના સ્કથસામાાં
ઇજાગ્રથતને રૂ।.૫૯,૧૦૦/- (ઓગણ સાઈઠ હજાર
એકસો) સહાય.
 ૬૦% િી વધુ અપાંગતાના સ્કથસામાાં ઇજાગ્રથતને
રૂ।.૨,૦૦,૦૦૦/- (બે લાખ) સહાય.
 એક અઠવાર્ીયાિી ઓછો સમય હોસ્થપટલમાાં રહે તો
રૂ।.૪,૩૦૦/- (ર્ાર હજાર ત્રણસો) સહાય.
---------
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૧૧૩
પુંચમિાલ વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સિાયની અરજીઓ
* ૨૬૦૧૩ શ્રી જઠે ાભાઇ ભરિાડ (શહે રા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંર્મહાલ
(૧)
તાલુિો
મળેલ અરજીઓ
સ્જલ્લાના તાલુકાવાર છે લ્લા બે વર્ષમાાં સ્નરાધાર સ્વધવા સહાયની
ગોધરા
(ગ્રામ્બય)
૪૭૦૧
કે ટલી અરજીઓ મળી,
ગોધરા (શહે ર)
કાલોલ
હાલોલ
ઘોઘાંબા
જાાંબુઘોર્ા
શહે રા
મોરવા (હ)

(૨) તે પૈકી કે ટલી માંજુર કરી અને કે ટલી ના માંજુર કરી,
અને
(૩) અરજીઓ ના માંજુર િવાના કારણો શા છે ?

૫૬૮
૩૮૭૫
૩૦૦૯
૬૯૮
૮૬૮
૬૮૫૧
૨૯૬૨

(૨)
મુંજુર
૨૩૩૩૯

નામુંજુર
૧૨૫

(૩)
અરજીફોમચ સાથે પુરાિા/
વિગતો અધુરી િોિાથી
૭૬

આિિ િધુ
િોિાથી
૨૧

પુન:લગ્ન િરે લ
િોિાથી
૨૮

---------

૧૧૪
રાજિોટ અને ભાિનગર વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૯૨ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને
(૧) ના, જી
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાાં આવ્યા
છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૧૧૫
જોડીયા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૨ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટે લ (જામનગર-ગ્રામ્બય) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
જામનગર સ્જલ્લાના જોર્ીયા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
૨૦૧૮-૧૯
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૨૭૫
૧૦૫

44
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

(૨)
િર્ચ

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૧૧૦.૪૧
૩૪.૦૮

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

---------

૧૧૬
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું તળાિો, ચેિડે મો અને ખેતતલાિડીઓ બનાિિા બાબત
* ૨૪૮૪૧ શ્રી િાવન્તભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) સામેલ પત્રક-અ મુજબ.
બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર વન સ્વભાગ કે તેની તાબા
હે ઠળની કર્ેરીઓ રારા કે ટલા તળાવો, ર્ેકર્ે મો અને
ખેતતલાવર્ીઓ બનાવવામાાં આવી કે ઉંર્ા કરવામાાં આવ્યા,
અને
(૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુકાવાર કે ટલી રકમનો
(૨) સામેલ પત્રક-બ મુજબ.
ખર્ષ િયો?
પત્રિ-અ
િર્ચ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ)



તાલુિાનુું
નામ
પાલનપુર
દાાંતીવાર્ા
અમીરગઢ
દાાંતા
અમીરગઢ
દાાંતા

બનાિિામાું આિેલ
િન તલાિડી
ખેત તલાિડી
૧૦
૦
૭
૦
૧૩
૦
૪૨
૦
૦
૦
૦
૦

ચેિડે મ
૨
૪
૧૦
૨૭
૨
૦

ચેિડે મ
૨
૦
૧૧
૧૦
૫
૧૯

ઉંડા િરિામાું આિેલ
િન તલાિડી
ખેત તલાિડી
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના ઉપયુષક્ત સ્સવાયના અન્ય તાલુકામાાં ર્ેકર્ે મ, વન તલાવર્ી કે ખેતતલાવર્ી બનાવવામાાં આવેલ નિી
કે ઊંર્ા કરવામાાં આવેલ નિી.
પત્રિ-બ
િર્ચ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ)



તાલુિાનુું
નામ
પાલનપુર
દાાંતીવાર્ા
અમીરગઢ
દાાંતા
અમીરગઢ

ચેિડે મ
૫૨.૮૩
૧૮.૭૩
૭૫.૦૩
૧૯૯.૬૯
૯.૦૦

દાાંતા

૦.૦૦

થયેલ ખચચ (રૂ.લાખમાું)
િન તલાિડી
ખેત તલાિડી
૩૦.૮૭
૦.૦૦
૩૭.૭૩
૦.૦૦
૫૭.૭૭
૦.૦૦
૧૯૦.૯૫
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦

૦.૦૦

ચેિડે મ
૧.૯૦
૦.૦૦
૩.૪૦
૫.૯૩
૨.૮૦

થયેલ ખચચ (રૂ.લાખમાું)
િન તલાિડી
ખેત તલાિડી
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૬.૧૬
૦.૦૦
૦.૦૦
૦.૦૦

૭.૭૪

૦.૦૦

૦.૦૦

બનાસકાાંઠા સ્જલ્લાના ઉપયુષક્ત સ્સવાયના અન્ય તાલુકામાાં ર્ેકર્ે મ, વન તલાવર્ી કે ખેતતલાવર્ી બનાવવામાાં આવેલ નિી
કે ઊંર્ા કરવામાાં આવેલ નિી. આિી તેમાાં કોઈ ખર્ષ િયેલ નિી.
---------

૧૧૭
નમચદા વજલ્લામાું ચેિડે મ અને િનતલાિડી બનાિિા બાબત
* ૨૩૩૯૧ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિે તા (ર્ભોઈ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
ચેિડે મ
નમષદા સ્જલ્લામાાં વન સ્વભાગ દ્વારા કે ટલા ર્ેકર્ે મ અને
૨૦૧૮-૧૯
૮
વનતલાવર્ીઓ બનાવવામાાં આવી, અને
૨૦૧૯-૨૦માાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ

૦

િન તલાિડી
૦
૫૭
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(૨) તે અન્વયે કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો?

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦માાં
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ

થયેલ ખચચ
(રૂા. લાખમાું)
ચેિડે મ
િન તલાિડી
૪૮.૯૫
૦.૦૦
૦.૦૦
૧૦૦.૮૨

---------

૧૧૮
નિસારી અને ભરૂચ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૮૩ શ્રી અનુંતિુ માર પટે લ (વાાંસદા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને
(૧) ના, જી.
ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૧૧૯
સાગબારા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૯ શ્રી િાવન્તભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
નમષદા સ્જલ્લાના સાગબારા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
૨૦૧૮-૧૯
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )

(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૯૫
૨૧૫

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૬૦.૮૦
૧૦૩.૪૬

---------

૧૨૦
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૩૧ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃપાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૨૧૧૬ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 પાટણ સ્જલ્લામાાં ૧૪૨૭ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
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(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,

(૨)
 કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૧૫૧૩ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
 પાટણ સ્જલ્લામાાં ૧૨૬૦ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 કચ્છ સ્જલ્લામાાં ૬૦૩ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન
કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 પાટણ સ્જલ્લામાાં ૧૬૭ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શા
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૨૧
મિારાજા િૃ ષ્ણિુ મારવસુંિજી ભાિનગર યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૭૧ શ્રી િે િુભાઇ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત મહારાજા
લાભાિીઓની
કૃ ષ્ણકુ મારસ્સાંહજી ભાવનગર યુસ્નવસ્સષટી, ભાવનગર મારફત
૧૩૪૫૮
૧૩૨૪૭
સાંખ્યા
કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ.લાખમાાં)

૨૦૧૯-૨૦
૧૧૦૨૯

૨૦૧૭-૧૮

૨૦૧૮-૧૯

૨૦૧૯-૨૦

૭૪૧.૭૬

૯૦૦.૩૭

૭૩૫.૩૦

---------

૧૨૨
િડોદરા વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૩૮૨ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૧૮૩
વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી, અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૩,૬૬,૦૦૦/---------

૧૨૩
સાણુંદ તાલુિામાું સામુકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૧૩ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૯૦૦૦ રોપાનુાં
૨૦માાં અમદાવાદ સ્જલ્લાના સાણાંદ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે ,
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(૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં
(૨) લીમર્ા, પેલ્ટટોફોમષ, કાશીદ, કણજી, ગુલમહોર,
આવેલ છે , અને
ગરમાળો, બોરસલ્લી, નીલગીરી, દેશી બાવળ
(૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૩) રૂસ્પયા ૩૩.૫૧ લાખ
આવેલ છે ?
---------

૧૨૪
જૂ નાગઢ વજલ્લામાું નિીન પુંચાયત ઘર બનાિિા બાબત
* ૨૪૯૦૮ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે
(૧)
ક્રમ
તાલુિો
િર્ચ ૨૦૧૮ િર્ચ ૨૦૧૯ માું
વર્ષમાાં વર્ષવાર જુ નાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર નવીન પાંર્ાયત
માું મળેલ મળેલ દરખાસ્ત
ઘર બનાવવા કે ટલી દરખાથત સરકારને મળી,
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

જુ નાગઢ
માણાવદર
વાંિલી
ભેસાણ
કે શોદ
માાંગરોળ
માળીયા
મેંદરર્ા
સ્વસાવદર
િુ લ

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, તાલુકાવાર
કે ટલા નવીન પાંર્ાયત ઘર માંજુર કરવામાાં આવ્યા,

દરખાસ્ત
૨
૧
૬
૧
૧૦
૯
૧
૮
૫
૪૩

૭
૧૮
૧૪
૮
૪
૪
૬
૫
૧૬
૮૨

(૨)
ક્રમ

તાલુિો

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

જુ નાગઢ
માણાવદર
વાંિલી
ભેસાણ
કે શોદ
માાંગરોળ
માળીયા
મેંદરર્ા
સ્વસાવદર
િુ લ

િર્ચ ૨૦૧૮ માું
મુંજુર િરે લ
ગ્રા.પું.ઘર
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

િર્ચ ૨૦૧૯ માું
મુંજુર િરે લ
ગ્રા.પું.ઘર
૦
૧
૦
૧
૬
૦
૦
૨
૪
૧૪

(૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ માંજુર કરવામાાં આવેલ પાંર્ાયત ઘર
(૩) તે પૈકી ૧ પાંર્ાયત ઘરનુાં કામ પુણષ િયેલ છે અને ૧૩
પૈકી કે ટલાની કામગીરી પુણષ િઇ કે ટલા બાકી છે , અને
પાંર્ાયત ઘરના કામ બાકી છે .
(૪) કામગીરી બાકી હોય તેવા પાંર્ાયત ઘરની કામગીરી
(૪) બનતી ત્વરાએ કામ ર્ાલુ કરી માંજુર અનુદાનની
ક્યાાં સુધીમાાં કે ટલા ખર્ે પુણષ કરવામાાં આવશે?
રકમની મયાષદામાાં પુણષ કરવામાાં આવશે.
---------

૧૨૫
છોટા ઉદેપૂર વજલ્લામાું સુંિવલત ડે રી વિિાસ યોજના
* ૨૩૪૪૭ શ્રી અભેવસુંિ તડિી (સાંખેર્ા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા ઉદેપૂર
(૧) હા
સ્જલ્લામાાં સાંકસ્લત ર્ે રી સ્વકાસ યોજના અમલમાાં છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બે વર્ષમાાં કે ટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ?
૧૨૯૦ (એક હજાર બસો નેવુાં) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે .
---------
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૧૨૬
નળસરોિર ખાતે પક્ષીઓનો વિિાર
* ૨૪૮૨૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
વર્ષવાર અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ નળસરોવર ખાતે પક્ષીના
વર્ષવાર અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં આવેલ નળસરોવર ખાતે પક્ષીના
સ્શકાર-વેપાર-વેર્ાણ અાંગેની કે ટલી ગુનાદહત પ્રવૃસ્ત
સ્શકાર-વેપાર-વેર્ાણ અાંગેની ગુનાદહત પ્રવૃસ્ત નીર્ેની સ્વગતે
પકર્વામાાં આવી,
પકર્વામાાં આવી.
િર્ચ
વિિાર-િેપાર-િેચાણ
જિે ી ગુનાકિત પ્રિૃવતના
િે સો
૨૦૧૮
૩૪
૨૦૧૯
૧૦
(૨) કે ટલા પક્ષીઓ મૃત અને કે ટલા જીસ્વત હાલતમાાં
(૨) નીર્ેના સ્વગતે પક્ષીઓ મૃત અને જીસ્વત હાલતમાાં
મળી આવ્યા,
મળી આવ્યા.
િર્ચ
મૃત પક્ષીઓ જીવિત પક્ષીઓ
િુ લ
સુંખ્યા
સુંખ્યા
૨૦૧૮
૨૮
૧૨૧
૧૪૯
૨૦૧૯
૪૩
૪૧૨
૪૫૫
(૩) ઉક્ત ગુનાદહત પ્રવૃસ્તમાાં કે ટલા ઇસમો સાંર્ોવાયેલા
(૩) નીર્ે મુજબ ઇસમો ગુનાદહત પ્રવૃસ્તમાાં સાંર્ોવાયેલા
હતા,
હતા
િર્ચ
ઇસમોની સુંખ્યા
૨૦૧૮
૧૧
૨૦૧૯
૧૦
(૪) ઉક્ત ઇસમો સામે શી કાનુની કાયષવાહી કરવામાાં
(૪) વન્યપ્રાણી (સાંરક્ષણ) અસ્ધસ્નયમ-૧૯૭૨ અન્વયે
આવી, અને
ગુનેગાર સામે ગુન્હો નોંધી તહોમતદારને અટક કરી નામ.કોટષ માાં
આગળની કાયષવાહી માટે રજુ કરવામાાં આવેલ છે .
(૫) નળસરોવરને આવી ગુનાહીત પ્રવૃસ્તિી મુક્ત કરવા
(૫) ૧. નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યના થટાફ તિા
શી કાયષવાહી કરવામાાં આવ્યા ?
આજુ બાજુ ના અન્ય વન સ્વભાગના થટાફ અને બોટમેનો દ્વારા
નળ સરોવર તિા બહારના ભાગે સાંવેદનશીલ સ્વથતારોમાાં
દદવસરાત સઘન ફે રણુાં કરવામાાં આવે છે .
૨. પક્ષીઓના સ્શકાર તિા અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃસ્ત રોકવા
હસ્િયારધારી એસ.આર.પી/ બોર્ષ ર સ્વાંગના હોમગાર્ષ ના જવાનો
દ્વારા સતત ફે રણુાં કરવામાાં આવે છે .
૩. થિાસ્નક લોકોને રોજગારી બાબત ધ્યાને લઇ કલેક્ટરશ્રીના
અધ્યક્ષ થિાને ટાથકફોસષની રર્ના કરવામાાં આવેલ છે .
૪. નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્યમાાં અપપ્રવેશ કરી પક્ષી
સ્શકાર, પક્ષી રાંજાર્ તેમજ અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃસ્ત રોકવા,
ગુનાદહત પ્રવૃસ્ત રોકવા પક્ષીઓના સાંરક્ષણ માટે નળ સરોવર
પક્ષી અભયારણ્યમાાં પ્રવેશ ઉપર સ્નયાંત્રણ મુકવામાાં આવેલ છે .
૫. પક્ષી રક્ષણ અને સાંરક્ષણને વેગ આપવા નળ સરોવર અને
િોળ બર્ષ ઝ સેન્ર્ુરીઝ કન્ઝવેશન સોસાયટીની રર્ના કરવાનો
સ્નણષય કરવામાાં આવેલ છે .
---------
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૧૨૭
ઉમરપાડા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૫ શ્રી વિિેિ પટે લ (ઉધના) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
સુરત સ્જલ્લાના ઉમરપાર્ા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળમાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર(િે ક્ટર)
૫૬૬
૩૯૦

ખચચ(રૂ.લાખમાું)
૪૬૯.૬૮
૪૨૨.૦૧

૧૨૮
મોરબી અને માળીયા તાલુિામાું વિધિા સિાયની અરજીઓ
* ૨૪૮૮૬ શ્રી વબ્રજિ
ે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ષવાર મોરબી અને માળીયા તાલુકામાાં સ્વધવા સહાય યોજના
િર્ચ
મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા
અન્વયે કે ટલી અરજીઓ આવી,
મોરબી
માળીયા
૨૦૧૮
૧૮૨
૧૦૮
૨૦૧૯
૧૭૩૪
૪૦૭
(૨) તે પૈકી કે ટલી અરજીઓનો સ્નકાલ કરવામાાં આવ્યો,
(૨) ૨૦૬૮
અને
(૩) બાકી અરજીઓનો ક્યાાં સુધીમાાં સ્નકાલ કરવામાાં
(૩) બનતી ત્વરાએ
આવશે?
---------

૧૨૯
મોરબી વજલ્લાની િાળામાું િૌચાલયની સુવિધા
* ૨૩૪૪૩ શ્રીમતી ગીતાબા જાડે જા (ગોર્ાંલ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લામાાં
(૧)
સરકારી
પ્રાિસ્મક શાળા
કે ટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં કન્યાઓ અને કુ મારો માટે ના
સ્બન-અનુદાસ્નત પ્રાિસ્મક શાળા
શૌર્ાલયોની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ છે .
અનુદાસ્નત પ્રાિસ્મક શાળા

(૨) કે ટલી શાળાઓમાાં શૌર્ાલયોની સુસ્વધા આપવાની
(૨) એકપણ નહીં.
બાકી છે , અને
(૩) બાકીની શાળાઓમાાં આ સુસ્વધા ક્યારે આપવામાાં
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવશે?
---------

૫૯૭
૨૦૮
૦૧
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૧૩૦
િે મચન્રાચાયચ ઉત્તર ગુજરાત યુવનિવસચટીમાું ટે બ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૩૬૫ ડૉ. આિાબેન પટે લ (ઊંઝા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮
૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત
લાભાિીઓની
હે મર્ન્રાર્ાયષ ઉત્તર ગુજરાત યુસ્નવસ્સષટી, પાટણ મારફત કુ લ
૩૭૦૪૯
૪૦૦૩૦
સાંખ્યા
કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ.લાખમાાં)

૨૦૧૯-૨૦
૦

૨૦૧૭-૧૮

૨૦૧૮-૧૯

૨૦૧૯-૨૦

૨૦૪૨.૦૨

૨૭૨૦.૭૬

૦

---------

૧૩૧
પાટણ અને મિે સાણા વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૪૯ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને
(૧) ના, જી
મહે સાણા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨) (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૧૩૨
તાપી અને સુરત વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૭૭ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને સુરત
(૧) અને (૨) સુરત સ્જલ્લાના ઓલપાર્ તાલુકાના મોજે.
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
માંદરોઈ ગામે અાંદાસ્જત ૩ િી ૪ હે ક્ટર ગૌર્રની જમીન પર
કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત સાર્ી છે ,
ગેરકાયેદસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભુ કરવામાાં આવેલ છે .
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
(૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ-૧૯૯૩ની કલમ ૧૦૫
છે , અને
અન્વયે ગેરકાયદેસર દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી સાંબાંસ્ધત
ગ્રામ પાંર્ાયતની િાય છે .
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
(૪) દબાણની માપણી કરવાની કાયષવાહી પૂણષ િયેિી.
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------
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૧૩૩
અમદાિાદ વજલ્લામાુંથી નારી સુંરક્ષણ ગૃિમાુંથી મકિલાઓ ભાગી જિા બાબત
* ૨૬૪૩૭ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખાર્ીયા) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં
(૧) શૂન્ય
અમદાવાદ શહે ર અને સ્જલ્લામાાં નારી સાંરક્ષણ ગૃહમાાંિી કે ટલી
મદહલાઓ ભાગી જવાના બનાવો બન્યા, અને
(૨) આ માટે નારી સાંરક્ષણ ગૃહના જવાબદારો સામે
(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
સરકારે પગલા લીધા?
---------

૧૩૪
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૮૫ શ્રી િુંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં ગાાંધીનગર સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે ,
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ
ક્રમ તાલુિાનુું નામ
િરાિેલ ગ્રામ પુંચાયતની સુંખ્યા
૧ દહે ગામ
૦૬
૨ ગાાંધીનગર
૦૮
૩ કલોલ
૦૨
૪ માણસા
૦૪
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૨) દહે ગામ તાલુકાની બે ગ્રામ પાંર્ાયતો સ્સવાય તમામ
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને
તાલુકાની તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવેલ છે .
(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
(૩) સત્વરે આ સુસ્વધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે.
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનુાં શુાં આયોજન છે ?
---------

૧૩૫
િડોદરા વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૦૨ શ્રી મધુભાઇ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોર્ીયા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૧૮૩
વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી, અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૩,૬૬,૦૦૦/---------
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૧૩૬
બોટાદ વજલ્લામાું મધ્યાિન ભોજન દ્વારા દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૪૪૧ શ્રી અરવિુંદિુ માર પટે લ (સાબરમતી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાના
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાના
કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં
બરવાળા તાલુકામાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ
છે , અને
સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨)
ખર્ષ િયો ?
ક્રમ
૧

તાલુિો
બરવાળા

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
રૂ.૭૫,૦૫,૭૬૦

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
રૂ.૬૯,૫૪, ૬૨૧

િુ લ
રૂ.૧,૪૪,૬૦,૩૮૧

---------

૧૩૭
ગીર અભ્યારણમાું વસુંિોની િસ્તી
* ૨૪૯૨૦ શ્રી જ.ે િી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ગીર
(૧) વર્ષ-૨૦૧૫ ના છે લ્લા વથતી અાંદાજ મુજબ
અભ્યારણ્યમાાં સ્સાંહોની કુ લ વથતી કે ટલી છે ,
કુ લ-૩૦૪ સ્સાંહો નોંધાયેલ છે .
(૨) સ્સાંહોની કુ લ વથતીમાાં નર,માદા અને બચ્ર્ાઓની
(૨) ગીર અભ્યારણ્યમાાં સ્સાંહોની કુ લ વથતી
વથતી કે ટલી છે ,
નર
માદા
બચ્ચા
િુ લ
૮૭
૧૩૩
૮૪
૩૦૪
(૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં કે ટલા સ્સાંહોના
(૩) છે લ્લાાં બે વર્ષમાાં ગીર અભ્યારણ્યમાાં અકથમાત અને
અકથમાતિી અને કે ટલા સ્સાંહોના સ્શકારિી અને કે ટલા સ્સાંહોના
સ્શકારિી કોઇ સ્સાંહોના મૃત્યુ િયેલ નિી. જ્યારે ૧૧૭ સ્સાંહોના
કુ દરતી મૃત્યુ િયા છે ,અને
કુ દરતી મૃત્યુ િયા છે .
(૪) સ્સાંહોના સ્શકાર અને અપમૃત્યુના બનાવો રોકવા
(૪) સ્સાંહોના સ્શકાર અને અપમૃત્યુના બનાવો રોકવા
માટે સરકારે શાાં પગલાાં લીધાાં છે ?
સરકાર દ્વારા નીર્ેની સ્વગતે પગલાાં લેવામાાં આવેલ છે .
૧. સ્બમારી, અકથમાત વખતે તાત્કાલીક સારવાર માટે
વેટરનરી ઓફીસરની સ્નમણુાંક કરવામાાં આવેલ છે .
૨. વન્યપ્રાણી સ્મત્રોની તિા ટરે કસષની સ્નમણુાંક કરવામાાં
આવેલ છે .
૩. રે થકયુ માટે ટરે કસષ પાટીની રર્ના કરવામાાં આવેલ છે .
૪. ગીર સ્વથતારમાાં સાસણ, જામવાળા, જસાધાર ખાતે તિા
સક્કરબાગ ઝૂ, જુ નાગઢ ખાતે વન્યપ્રાણી સારવાર
કે ન્રોની વ્યવથિા ઉભી કરવામાાં આવેલ છે .
૫. અભયારણ્યમાાંિી પસાર િતા જાહે ર માગો પર થપીર્
બ્રેકર મુકવામાાં આવેલ છે .
૬. લોકજાગૃસ્તના ભાગરૂપે વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણમાાં સહકાર
આપવા માટે જાહે ર માગો પર સાઈન બોર્ષ મુકવામાાં
આવેલ છે .
૭. સ્સાંહ તિા અન્ય વન્યપ્રાણીની હત્યાના કે સમાાં
વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ અસ્ધસ્નયમ ધારા-૧૯૭૨ હે ઠળ
ગુન્હે ગારોની સામ નામ.કોટષ માાં કે સ કરવામાાં આવે છે .
૮. સ્શકાર અટકાવવા ક્ષેસ્ત્રય થટાફ ધ્વારા સતત ફે રણા અને
નાઈટ પેટરોલીંગ કરવામાાં આવે છે તિા થટાફને વાહન,
હસ્િયાર, વોકીટોકી સ્વગેરેિી સુસજ્જ કરવામાાં આવેલ છે .
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૯.

૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.

સમયાાંતરે પોલીસ સ્વભાગ, વન સ્વભાગ અને
પી.જી.વી.સી.એલ. સ્વભાગ ધ્વારા સાંયુક્ત પેટરોલીંગ પણ
કરવામાાં આવે છે .
રે વન્યુ સ્વથતારોમાાં અસુરસ્ક્ષત ખુલ્લા કુ વાઓને પારાપેટ
વોલ બાાંધી સુરસ્ક્ષત કરવામાાં આવેલ છે .
અદ્યતન લાયન એમ્બબ્યુલન્સ વસાવવામાાં આવેલ છે .
સક્કરબાગ ખાતે કોરે ન્ટાઇન ઝોન બનાવવામાાં આવેલ
છે .
થટાફને ટે બ્લેટ પુરા પાર્વામાાં આવેલ છે .
સ્સાંહોને રે દર્યો કોલરીંગ કરવામાાં આવેલ છે .
સાસણ ખાતે હાઇટે ક મોનીટરીંગ યુસ્નટની થિાપના
કરવામાાં આવેલ છે .

---------

૧૩૮
મિીસાગર અને પુંચમિાલ વજલ્લાની િાળામાું વસન્ટે ક્ષના ઓરડાઓ
* ૨૪૯૪૮ શ્રી અજીતવસુંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર અને
(૧)
પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
વજલ્લો
વસન્ટે ક્ષના ઓરડાની સુંખ્યા
સીન્ટે ક્ષના કે ટલા ઓરર્ાઓ છે ,
મહીસાગર
૪૨૯
પાંર્મહાલ
૫૯૦
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ
(૨)
કાયષરત/વપરાશલાયક છે અને સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ બાંધ
વજલ્લો
િાયચરત ઓરડાની બુંધ િાલતિાળા
હાલતમાાં છે , અને
સુંખ્યા
ઓરડાની સુંખ્યા
મહીસાગર
૩૧૯
૧૧૦
પાંર્મહાલ
૫૦૯
૮૧
(૩) ઉક્ત ઓરર્ાઓ બાંધ હાલતમાાં હોવાના શા કારણો
(૩) જજષદરત હોવાને કારણે.
છે ?
---------

૧૩૯
ચોયાચસી તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૭૦ શ્રીમતી ઝુંખના પટે લ (ર્ોયાષસી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) સુરત સ્જલ્લાના ર્ોયાષસી તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) સુરત સ્જલ્લાના ર્ોયાષસી તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૬,૫૮,૮૩,૯૧૦/ફાળવવામાાં આવી,
ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૨૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૫,૫૪,૯૧,૭૭૯/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------
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૧૪૦
નિસારી વજલ્લામાું તાલુિા વિિાસ અવધિારીની જગ્યા
* ૨૩૪૯૧ શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ નવસારી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ નવસારી
સ્જલ્લામાાં તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારીની કુ લ કે ટલી જગ્યા માંજૂર
સ્જલ્લામાાં તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારીની કુ લ-૪ (ર્ાર) જગ્યા
િયેલ છે ,
માંજૂર િયેલ છે .
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારીની
અને કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
તમામ-૪ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે . કોઇ પણ જગ્યા ખાલી નિી.
(૩) ઉક્ત ખાલી રહે લ જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર દ્વારા
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે ?
---------

૧૪૧
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું મધ્યાિન ભોજન દ્વારા દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૪૪૦ શ્રી િનુભાઈ પટે લ (સાણાંદ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
સ્જલ્લાના કે ટલા અને કયા કયા તાલુમાાં દૂધ સાંજીવની યોજના
સ્જલ્લાના સાયલા, ર્ોટીલા, િાનગઢ, ધ્ાાંગધ્ા, પાટર્ી અને
અમલમાાં છે , અને
લખતર એમ કુ લ ૬ તાલુકાઓમાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના
દ્વારા દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કુ લ રૂસ્પયા
ખર્ષ િયો?
૨૫,૨૭,૪૪,૦૦૦ નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૧૪૨
ઉમરપાડા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૭ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્શ્વમ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
સુરત સ્જલ્લાના ઉમરપાર્ા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને

(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨)
િર્ચ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર
(િે ક્ટરમાું)
૫૬૬
૩૯૦

ખચચ
(રૂ.લાખમાું)
૪૬૯.૬૮
૪૨૨.૦૧
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૧૪૩
માણાિદર તાલુિામાું સામૂકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૪૦૭ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કે શોદ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૮,૪૦૦ રોપા
૨૦માાં જુ નાગઢ સ્જલ્લાના માણાવદર તાલુકામાાં સામૂદહક વન
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે ,
(૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં
(૨) નીલગીરી, શરૂ, લીમર્ા, કરાંજ, અરર્ુ સો, ગુલમહોર,
આવેલ છે , અને
કાશીદ, દેશીબાવળ, વર્, પીપળ, ખાટી આાંબલી વગેરે
(૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૩) રૂ. ૯.૬૯ લાખ
આવેલ છે ?
---------

૧૪૪
બનાસિાુંઠા વજલ્લાની િાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ
* ૨૬૪૭૦ શ્રી મિે િિુ માર પટે લ (પાલનપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
તાલુિા
ખૂટતા ઓરડાિાળી
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કે ટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં કે ટલા
િાળાની સુંખ્યા
ઓરર્ાઓની ઘટ છે , અને
અમીરગઢ
ભાભર
દાાંતા
દાાંતીવાર્ા
ર્ીસા
દદયોદર
ધાનેરા
કાાંકરે જ
લાખણી
પાલનપુર
સુઇગામ
િરાદ
વર્ગામ
વાવ
િુ લ

ખૂટતા ઓરડાની સુંખ્યા

૨૭
૧૩
૫૯
૨૯
૭૭
૪૧
૨૧
૧૦૬
૪૨
૪૦
૭
૬૪
૨૪
૨૬
૫૭૬

૪૩
૨૩
૧૫૨
૯૬
૨૨૩
૧૨૫
૬૪
૩૧૧
૮૯
૧૦૧
૧૧
૧૩૮
૪૫
૬૩
૧૪૮૪

(૨) ઉક્ત ખૂટતા ઓરર્ાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
(૨) આગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જેમ બને તેમ ઝર્પિી.
આવનાર છે ?
---------

૧૪૫
અનુંત નેિનલ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૬ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાચ (સ્નકોલ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત અનાંત
લાભાિીઓની
૯૭
૮૯
નેશનલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુ લ કે ટલા
સાંખ્યા
સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને

૨૦૧૯-૨૦
૭૦
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)

૨૦૧૭-૧૮
૫.૩૫

૨૦૧૮-૧૯
૬.૦૫

૨૦૧૯-૨૦
૪.૬૭

---------

૧૪૬
માુંગરોળ તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૭૩ અરવિુંદ રાણા (સુરત પૂવષ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) સુરત સ્જલ્લાના માાંગરોળ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) સુરત સ્જલ્લાના માાંગરોળ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૯,૯૪,૯૦,૩૭૧/ફાળવવામાાં આવી,
ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૬૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ.૯,૬૭,૨૭,૭૯૨/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૧૪૭
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૦૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ મેળાની
દેવભૂસ્મ દ્વારકા અને જામનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
નામ
સુંખ્યા
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો?

૧

દેવભૂસ્મ
દ્વારકા

૨

જામનગર

૨૦૧૮-૧૯

૧

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

૦
૧
૦

િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯

ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો
ખચચ
૩,૩૨,૦૦૦=૦૦

૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

૦૦
૪,૭૬,૪૬૪=૦૦
૦૦

(૨)
ક્રમ
૧
૨

વજલ્લાનુું
નામ
દેવભૂસ્મ
દ્વારકા
જામનગર

---------

૧૪૮
ગુજરાત નવસિંગ િાઉન્સીલ-નવસચગ ઇન્સ્ટીટયુટ, અમદાિાદ મારફત ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ગુજરાત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
નસ્સષગ કાઉન્સીલ નસ્સષગ ઇન્થટીટયુટ, અમદાવાદ મારફત કુ લ
લાભાિીઓની
૫૪૯૩
૫૦૪૦
૦
કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૩૦૨.૭૬
૩૪૨.૫૬
૦
(રૂા. લાખમાાં)
---------

૧૪૯
નિસારી વજલ્લામાું તાલુિા વિિાસ અવધિારીની જગ્યા
* ૨૩૪૯૨ શ્રી નરે િભાઈ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી સ્જલ્લામાાં
સ્જલ્લામાાં તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારીની કુ લ કે ટલી જગ્યા માંજૂર
તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારીની કુ લ ૪(ર્ાર) જગ્યા માંજૂર િયેલ
િયેલ છે ,
છે .
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારીની
અને કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
તમામ-૪ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે . કોઈ પણ જગ્યા ખાલી નિી.
(૩) ઉક્ત ખાલી રહે લ જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર દ્વારા
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે ?
---------

૧૫૦
દાિોદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના નિા ઘર બનાિિાની મુંજૂરી
* ૨૩૪૭૪ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૪૧ (એકતાળીસ)
વર્ષમાાં દાહોદ સ્જલ્લામાાં કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતના નવા ઘર
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને
(૨) તે માટે સરકાર દ્વારા કે ટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં
(૨) રૂ. ૭૩૦/- લાખ
આવ્યુાં?
---------

૧૫૧
સુરત વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૭૭ શ્રી મુિેિભાઈ પટે લ (ઓલપાર્) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવી છે .
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે ,
ક્રમ
તાલુિાનુું નામ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

બારર્ોલી
ર્ોયાષસી
કામરે જ
મહુ વા
માાંર્વી
માાંગરોલ
ઓલપાર્
પલસાણા
ઉમરપાર્ા

ગ્રામ પુંચાયતની સુંખ્યા
૨૩
૧૨
૦૭
૦૪
૧૮
૧૭
૧૨
૦૪
૦૪
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૨) તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં સુસ્વધા ઉપલબ્ધ છે .
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને
(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનુાં શુાં આયોજન છે ?
---------

૧૫૨
દાિોદ વજલ્લામાું આશ્રમિાળાઓના રોસ્ટર રજીસ્ટરો
* ૨૪૯૫૨ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં
(૧) સામાસ્જક ન્યાય અને અસ્ધકારીતા સ્વભાગને
આદદજાસ્ત સ્વભાગ હથતકની આશ્રમશાળાઓના રોથટર
રજીથટરોને પ્રમાસ્ણત કરવાની સત્તા કોને છે , અને
(૨) ઉક્ત સત્તા સ્જલ્લા કક્ષાએ આપવાની કાયષવાહી કયા
(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તબક્કે છે ?
---------

૧૫૩
અમદાિાદ િિે ર માટે આનુર્ાુંવગિ ખચચની ચૂિિણી સિાય યોજના િે ઠળ સિાય
* ૨૩૫૦૯ શ્રી રાિે િભાઈ િાિ (એસ્લસસ્બ્રજ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે
(૧) આર.ટી.ઈ. હે ઠળ ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
સ્વદ્યાિીઓના અભ્યાસને લગતા આનુર્ાાંસ્ગક ખર્ષની ર્ૂકવણી
અભ્યાસ કરતા સ્વદ્યાિીઓને આનુર્ાાંસ્ગક ખર્ષ સહાય યોજના
સહાય યોજના હે ઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ કે ટલી રકમની સહાય
હે ઠળ સ્વદ્યાિીદીઠ વાસ્ર્ષક રૂ.૩૦૦૦/- ની સહાય ર્ૂકવવામાાં
ર્ૂકવવામાાં આવે છે , અને
આવે છે .
(૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં અમદાવાદ શહે રના કે ટલા
(૨) ૪૦,૨૧૪
સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હે ઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ છે ?
---------

૧૫૪
સાણુંદ તાલુિામાું સામુકિિ િન વનમાચણ યોજના િે ઠળ િાિેતર
* ૨૩૩૭૯ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯(૧) ૨૯૦૦૦ રોપાનુાં
૨૦માાં અમદાવાદ સ્જલ્લાના સાણાંદ તાલુકામાાં સામૂદહક વન
સ્નમાષણ યોજના હે ઠળ કે ટલા રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે ,
(૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં
(૨) લીમર્ા, પેલ્ટટોફોમષ, કાશીદ, કણજી, ગુલમહોર,
આવેલ છે , અને
ગરમાળો, બોરસલ્લી, નીલગીરી, દેશી બાવળ
(૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં
(૩) રૂસ્પયા ૩૩.૫૧ લાખ
આવેલ છે ?
---------
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૧૫૫
લીંબડી તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૪ શ્રી ધનજીભાઈ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લાના લીંબર્ી તાલુકામાાં વર્ષ
(૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લાના લીંબર્ી તાલુકામાાં વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૬૩૮.૭૬/ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી,
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૨૮૮ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૫૩૩.૯૮/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૧૫૬
િલસાડ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના નિા ઘર બનાિિાની મુંજૂરી
* ૨૩૪૭૯ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટે લ (ધરમપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૧૯ (ઓગણીસ).
વર્ષમાાં વલસાર્ સ્જલ્લામાાં કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતના નવા ઘર
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને
(૨) તે માટે સરકાર દ્વારા કે ટલુાં અનુદાન માંજુર કરવામાાં
(૨) રૂ. ૩૩૦/- લાખ (ત્રણસો ત્રીસ લાખ પુરા)
આવ્યુાં?
---------

૧૫૭
અરિલ્લી વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૩૦ શ્રી જગદીિભાઈ પટે લ (અમરાઈવાર્ી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ અરવલ્લી સ્જલ્લા માટે સને(૨) રૂ. ૨,૩૦,૯૫,૮૦૦/૨૦૧૯-૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ
ફાળવવામાાં આવેલ છે ?
---------

૧૫૮
રાજિોટ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોને બ્રોડબેન્ડ િનેક્ટીિીટી
* ૨૩૪૮૨ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્બય) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં
(૧) અગાઉના વર્ોમાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત છે લ્લા એક વર્ષમાાં
રાજકોટ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાની તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્ે લ હોઈ તા. ૩૧-૧૨પુરી પાર્વામાાં આવેલ છે ,
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં કોઈ જ ગ્રામ પાંર્ાયતને
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વામાાં આવેલ નિી.
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વાની બાકી છે , અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોટર્ાસાાંગાણી તાલુકાના
સ્વભાજનિી નસ્વન અસ્થતત્વમાાં આવેલ નવી ખોખરી ગ્રામ
પાંર્ાયતમાાં બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વાની બાકી છે .
(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે ક્યાાં સુધીમાાં બ્રોર્બેન્ર્
(૩) ઉક્ત ગ્રામ પાંર્ાયતમાાં સાધનસામગ્રીની ર્ીલીવરી
કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વામાાં આવશે?
અને ઈન્થટોલેશનની કામગીરી ર્ાલી રહે લ છે .
---------

૧૫૯
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું મોર અને અન્ય પક્ષીઓના મૃત્યુ
* ૨૪૮૮૧ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટે લ (લીંબર્ી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ર્ીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં
ગાાંધીનગર
સ્જલ્લાના
(૧) હા, જી.
વાવોલમાાં અાંદાજે ૧૦ મોર અને અન્ય પક્ષીઓના પોઈઝનના
કારણે મૃત્યુ િયા છે તે હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો કે ટલા મોર અને અન્ય કયા પ્રકારના
(૨) જેમાાં મોર-૧૦, ટીટોર્ી-૩, કબુતર-૧ નુાં મૃત્યુ
કે ટલા પક્ષીઓના મૃત્યુ િયા અને કે ટલા પક્ષીઓ ગાંભીર સ્બમાર
િયેલ છે . કોઈ પક્ષી ગાંભીર સ્બમાર પર્ે લ નિી.
િયા, અને
(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શા પગલાાં લીધાાં?
(૩) બોરીજ રે ન્જ ગુના નાંબર-૧૦/૨૦૧૯-૨૦,
તા.૨૨-૧૨-૨૦૧૯િી પ્રિમ ગુના રીપોટષ નોંધવામાાં આવેલ
છે . આ ગુનો સ્બનવારસી ગુના તરીકે નોંધવામાાં આવેલ હોય
જવાબદારો સામે પગલાાં લેવાની બાબત ઉપસ્થિત િતી નિી.
---------

૧૬૦
પાટણ વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૬ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટે લ (ઘાટલોર્ીયા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) શાળાદીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ પાટણ સ્જલ્લા માટે સને ૨૦૧૯(૨) રૂ.૧,૪૩,૧૦,૦૦૦/૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ
(અાંકે રૂ.એક કરોર્ તેતાળીસ લાખ દસ હજાર પુરા).
છે ?
---------

૧૬૧
આણુંદ અને િડોદરા વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૪૧ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃવર્ોદરા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૧૯૯૩ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં ૧૪૪૮ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૧૫૦૪ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
 વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં ૧૨૫૪ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
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(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને

(૩)
 આણાંદ સ્જલ્લામાાં ૪૮૯ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં ૧૯૪ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૬૨
લીંબડી તાલુિામાું ૧૪મા નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લાના લીંબર્ી તાલુકામાાં વર્ષ
(૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લાના લીંબર્ી તાલુકામાાં વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૬૩૮.૭૬/ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી,
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૨૮૮ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૫૩૩.૯૮/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૧૬૩
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૯૦ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને
(૧) ના, જી.
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાાં આવ્યા
છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૧૬૪
મિે સાણા વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૪ શ્રી િરિનભાઈ સોલુંિી (કર્ી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) શાળાદીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
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(૨) આ યોજના હે ઠળ મહે સાણા સ્જલ્લા માટે સને
૨૦૧૯-૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ
ફાળવવામાાં આવેલ છે ?

(૨) રૂ.૧,૭૯,૪૬,૦૦૦/(અાંકે રૂ.એક કરોર્ અગણ્યાએસી લાખ છે તાળીસ
હજાર પુરા.)

---------

૧૬૫
જામનગર અને દેિભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૯૯ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃદેવભુસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ
 જામનગર સ્જલ્લામાાં ૯૦૦ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
કાયષરત છે ,
 દેવભુસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં ૬૯૧ આાંગણવાર્ીઓ
કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 જામનગર સ્જલ્લામાાં ૭૨૭ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
 દેવભુસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં ૫૬૮ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 જામનગર સ્જલ્લામાાં ૧૭૩ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 દેવભુસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં ૧૨૩ આાંગણવાર્ીઓ
ભાર્ાના મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૬૬
ઉચ્છલ તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૪૦૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
તાપી સ્જલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ
િર્ચ
હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૩૯૦
૩૨૬

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૨૯૨.૭૭
૧૩૩.૮૧
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૧૬૭
ખેડા તાલુિામાું ૧૪મા નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૭ શ્રી અજુ ન
ચ વસુંિ ચૌિાણ (મહે મદાબાદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખેર્ા સ્જલ્લાના ખેર્ા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં
(૧) ખેર્ા સ્જલ્લાના ખેર્ા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં
૧૪મા નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં
૧૪મા નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૪૪૨.૧૧/- લાખની બેઝીક
આવી,
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૧૮૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૩૩૭.૩૭/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૧૬૮
બનાસિાુંઠા વજલ્લાની િાળાના િગોની મુંજૂરી
* ૨૩૪૩૭ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સરકારી
(૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સરકારી
ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાના વગો માંજૂર કરવા માટે કે ટલી
ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાના વગો માંજૂર કરવા માટે કુ લ ૧૩
દરખાથતો મળેલ, અને
દરખાથતો મળેલ.
(૨) ઉક્ત દરખાથતો પૈકી કે ટલા વગો માંજૂર કરવામાાં
(૨) ઉક્ત દરખાથતો પૈકી કુ લ ૦૮ વગો માંજૂર કરવામાાં
આવ્યા?
આવ્યા.
---------

૧૬૯
િધઈ તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૪૦૦ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
ર્ાાંગ સ્જલ્લાના વધઈ તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ હે ઠળ
૨૦૧૮-૧૯
કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )

(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૧૭૦૫
૧૨૨૫

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૫૭૯.૫૧
૪૧૧.૮૭

---------

૧૭૦
સુમનદીપ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓને ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૪ શ્રીમતી સીમાબેન મોકિલે (અકોટા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સુમનદીપ
લાભાિીઓની
૨૮૪
૩૧૭
સ્વદ્યાપીઠ, વર્ોદરા મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ
સાંખ્યા
સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને

૨૦૧૯-૨૦
૦
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૧૫.૬૫
૨૧.૫૫
૦

૧૭૧
સુરત અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૭૪ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (માાંર્વી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃછોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
 સુરત સ્જલ્લામાાં ૧૭૩૩ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
છે ,
 છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં ૧૧૮૨ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 સુરત સ્જલ્લામાાં ૧૬૭૪ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
 છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં ૧૦૬૪ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 સુરત સ્જલ્લામાાં ૫૯ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે
અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાાં ૧૧૮ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૭૨
બનાસિાુંઠા અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ધોરણ ૧ થી ૫ ની િાળાઓ બુંધ િરિા બાબત
* ૨૪૮૩૯ શ્રી નથાભાઇ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
બનાસકાાંઠા અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ધોરણ ૧ િી
ક્રમ
વજલ્લો
મજચ થિાને િારણે બુંધ િરિામાું
૫ની કે ટલી શાળાઓ મજષ િવાને કારણે બાંધ કરવામાાં આવી,
આિેલ ધોરણ ૧ થી ૫ ની
અને
િાળાઓની તાલુિાિાર સુંખ્યા
૧. બનાસકાાંઠા શૂન્ય
૨. સાબરકાાંઠા પ્રાાંસ્તજ તાલુકામાાં ૦૨(બે) શાળા
મજષ િવાને કારણે બાંધ કરવામાાં
આવી. અન્ય તાલુકાઓ માટે
સ્વગત શૂન્ય છે .
(૨) ઉક્ત બાંધ કરવામાાં આવેલ શાળાઓના સ્વદ્યાિીઓ
(૨) નજીકની શાળામાાં પ્રવેશ આપેલ છે .
માટે શી વ્યવથિા કરવામાાં આવી?
---------
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૧૭૩
સાિળચુંદ પટે લ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૦ શ્રી ઋવર્િે િ પટે લ (સ્વસનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સાકળર્ાંદ
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
પટે લ યુસ્નવસ્સષટી, સ્વસનગર મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને
લાભાિીઓની
૯૭૫
૯૧૯
૩૩૫
ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો ?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૫૩.૭૪
૬૨.૪૬
૨૨.૩૩
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૧૭૪
સુરત વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૭૮ શ્રી િી.ડી. ઝાલાિાડીયા (કામરે જ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે ,
ક્રમ
તાલુિાનુું નામ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

બારર્ોલી
ર્ોયાષસી
કામરે જ
મહુ વા
માાંર્વી
માાંગરોલ
ઓલપાર્
પલસાણા
ઉમરપાર્ા

ગ્રામ પુંચાયતની સુંખ્યા
૨૩
૧૨
૦૭
૦૪
૧૮
૧૭
૧૨
૦૪
૦૪

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૨) તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં સુસ્વધા ઉપલબ્ધ છે .
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને
(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનુાં શુાં આયોજન છે ?
---------

૧૭૫
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૩૧ શ્રી િનુભાઈ બારૈ યા (તળાજા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
ભાવનગર અને બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ ભાવનગર
૨૦૧૯-૨૦
૦
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૨
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો?

બોટાદ

(૨)
ક્રમ વજલ્લાનુું
નામ
૧

ભાવનગર

૨

બોટાદ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

૧
૦

િર્ચ

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૨,૪૮,૬૯૫=૦૦
૦૦
૧,૪૩,૭૨૪=૦૦
૦૦

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

---------

૧૭૬
અનુંત નેિનલ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૮ શ્રી સુરેિભાઈ પટે લ (મણીનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત અનાંત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
નેશનલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુ લ કે ટલા
લાભાિીઓની
૯૭
૮૯
૭૦
સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો ?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૫.૩૫
૬.૦૫
૪.૬૭
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૧૭૭
સુરત વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૭૬ શ્રી મોિનભાઇ ઢોકડયા (મહુ વા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં સુરત સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે ,
ક્રમ
તાલુિાનુું નામ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

બારર્ોલી
ર્ોયાષસી
કામરે જ
મહુ વા
માાંર્વી
માાંગરોલ
ઓલપાર્
પલસાણા
ઉમરપાર્ા

ગ્રામ પુંચાયતની સુંખ્યા
૨૩
૧૨
૦૭
૦૪
૧૮
૧૭
૧૨
૦૪
૦૪

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૨) તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં સુસ્વધા ઉપલબ્ધ છે .
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને
(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનુાં શુાં આયોજન છે ?
---------
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૧૭૮
િચ્છ વજલ્લામાું વિક્ષિોનુું મુંજૂર મિે િમ
* ૨૪૮૩૦ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંિ જાડે જા (અબર્ાસા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
કચ્છ
(૧)
તાલુકાવાર પ્રાિસ્મક સ્શક્ષકોનુાં માંજૂર મહે કમ કે ટલુાં છે ,
ક્રમ
તાલુિો
પ્રાથવમિ વિક્ષિોનુું મુંજૂર મિે િમ
૧
નખત્રાણા
૯૯૪
૨
અાંજાર
૭૪૧
૩
અબર્ાસા
૯૦૯
૪
ગાાંધીધામ
૪૯૪
૫
ભર્ાઉ
૧૦૫૩
૬
ભુજ
૨૦૦૪
૭
માાંર્વી
૯૫૮
૮
મુાંરા
૬૩૫
૯
રાપર
૧૬૧૮
૧૦
લખપત
૫૫૧
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત તાલુકાવાર કે ટલી
(૨)
જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
ક્રમ
તાલુિો
પ્રાથવમિ વિક્ષિોની ખાલી જગ્યાઓ
૧
નખત્રાણા
૧૬૭
૨
અાંજાર
૪૯
૩
અબર્ાસા
૨૨૩
૪
ગાાંધીધામ
૦
૫
ભર્ાઉ
૧૩૬
૬
ભુજ
૨૨૧
૭
માાંર્વી
૧૨૦
૮
મુાંરા
૪૩
૯
રાપર
૨૮૪
૧૦
લખપત
૧૪૩
(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધી ભરવામાાં આવશે?
(૩) જેમ બને તેમ જલ્ટદી.
---------

૧૭૯
િચ્છ વજલ્લાની િાળાઓને વિદ્યાથી પિે લ યોજનાનો લાભ
* ૨૩૫૩૩ શ્રીમતી માલતી મિે શ્વરી (ગાાંધીધામ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલી સરકારી
(૧) સરકારી માધ્યસ્મક શાળા : ૪૨
માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓને સ્વદ્યાિી પહે લ
સરકારી ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળા : ૦૬
યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો, અને
(૨) આ અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં શાળાઓને કે ટલી
(૨) એક શાળાદીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કુ લ
નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં આવી?
રૂ.૪૮,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં
આવી.
---------

68

૧૮૦
િીર નમચદ યુવનિવસચટીમાું િાઈસ ચાન્સેલરની ગેરિાયદેસરની વનમણુંિની ફકરયાદ
* ૨૬૪૭૬ શ્રી કિરીટિુ માર પટે લ (પાટણ) : ર્ૌદમી ગુજરાત સ્વધાનસભાના ર્ોિા સત્રમાાં તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ ના રોજ
સભાગૃહમાાં બીજી બેઠકમાાં રજૂ િયેલ તારાાંસ્કત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૧૫૩૫૦(અગ્રતા-૬૨) અન્વયે માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા
કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વીર નમષદ
(૧) હા, જી.
યુસ્નવસ્સષટીમાાં વાઈસ ર્ાન્સેલરની ગેરકાયદેસર સ્નમણુાંક
ગેરકાયદેસર, ખોટી રીતે અને લાયકાત ન ધરાવતા હોવા છતાાં
કરવામાાં આવી હોવાાં અાંગેની બાર ફદરયાદો રાજ્ય સરકારને
છે લ્લા એક વર્ષમાાં મળેલ તેની તપાસ સોપેંલી હતી તે હકીકત
સાર્ી છે ?
(૨) જો હા, તો આ તપાસ ક્યારે પૂણષ કરવામાાં આવી?
(૨) તપાસ અાંગેની કાયષવાહી પ્રગસ્તમાાં છે . હાલ નામ.
ગુજરાત હાઇકોટષ માાં બાબત સબજ્યુર્ીશ છે .
(૩) ફરીયાદો અાંગે શી કાયષવાહી કરવામાાં આવી?
(૩) ફદરયાદ અાંગે તપાસ સોંપવામાાં આવી છે .
---------

૧૮૧
બનાસિાુંઠા વજલ્લાની િાળામાું િગચ િધારાની દરખાસ્ત
* ૨૩૫૧૯ શ્રી કિતીવસુંિ િાઘેલા (કાાંકરે જ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સરકારી
(૧) ધોરણ-૧૧ના સળાંગ એકમના વગોઃ ૧૩
ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાના વગો માંજૂર કરવા માટે કે ટલી
ધોરણ-૧૨ના પ્રિમ ક્રસ્મક વગોઃ ૦૦
દરખાથતો મળેલ હતી, અને
ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગષ વધારાઃ ૦૦
(૨) મળેલ દરખાથતો પૈકી કે ટલા વગો માંજૂર કરવામાાં
(૨) ધોરણ-૧૧ના સળાંગ એકમના વગોઃ ૦૮
આવ્યા?
ધોરણ-૧૨ના પ્રિમ ક્રસ્મક વગોઃ ૦૦
ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગષ વધારાઃ ૦૦
---------

૧૮૨
રાજિોટ વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૯૯ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટે લ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૫૦૬
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી, અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૧૦,૧૨,૦૦૦/- (અાંકે રૂસ્પયા દસ લાખ બાર
હજાર પૂરા)
---------
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૧૮૩
િિે રા તાલુિામાું ૧૪મા નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૫૯ સી. િે . રાઉલજી (ગોધરા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) પાંર્મહાલ સ્જલ્લાના શહે રા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) પાંર્મહાલ સ્જલ્લાના શહે રા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૧૦૬૫.૦૭/ફાળવવામાાં આવી,
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૧૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે .
---------

૧૮૪
ડાુંગ અને િલસાડ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૮૨ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (ર્ાાંગ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાાંગ અને
(૧) ના, જી
વલસાર્ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨) (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૧૮૫
માુંગરોળ તાલુિામાું ૧૪મા નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૭૨ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબાયત) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) સુરત સ્જલ્લાના માાંગરોળ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) સુરત સ્જલ્લાના માાંગરોળ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૯,૯૪,૯૦,૩૭૧/ફાળવવામાાં આવી,
ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૬૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૯,૬૭,૨૭,૭૯૨/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------
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૧૮૬
તાપી અને નમચદા વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૭૬ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
તાપી અને નમષદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ કલ્ટયાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો ?

૧

તાપી

૨

નમષદા

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાની સુંખ્યા
૧
૦
૧
૦

(૨)
ક્રમ

વજલ્લાનુું નામ

૧

તાપી

૨

નમષદા

િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૨,૪૭,૨૭૫=૦૦
૦૦
૩,૬૦,૪૬૫=૦૦
૦૦

---------

૧૮૭
ખેડા અને દાિોદ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૪૭ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપર્વાંજ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેર્ા અને દાહોદ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃસ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 ખેર્ા સ્જલ્લામાાં ૧૯૭૯ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 દાહોદ સ્જલ્લામાાં ૩૦૫૬ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 ખેર્ા સ્જલ્લામાાં ૧૭૨૧ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
 દાહોદ સ્જલ્લામાાં ૨૭૧૯ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 ખેર્ા સ્જલ્લામાાં ૨૫૮ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન
કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 દાહોદ સ્જલ્લામાાં ૩૩૭ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૧૮૮
િચ્છ વજલ્લાની િાળાઓને વિદ્યાથી પિે લ યોજનાનો લાભ
* ૨૩૫૩૨ શ્રી વિરે ન્રવસુંિ જાડે જા (માાંર્વી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) કચ્છ સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલી સરકારી
(૧) સરકારી માધ્યસ્મક શાળાઃ ૪૨
માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓને સ્વદ્યાિી પહે લ
સરકારી ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઃ ૦૬
યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો, અને
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(૨) આ અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં શાળાઓને કે ટલી
નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં આવી?

(૨) એક શાળા દીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦/- લેખે કુ લ
રૂ.૪૮,૦૦,૦૦૦/-ની નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં
આવી.
---------

૧૮૯
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૫૪ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેર્બ્રહ્મા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતાના મૃત પશુઓ માટે
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૧૯૦
દાિોદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના નિા ઘર બનાિિાની મુંજૂરી
* ૨૩૪૭૫ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૪૧ (એકતાળીસ).
વર્ષમાાં દાહોદ સ્જલ્લામાાં કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતના નવા ઘર
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને
(૨) તે માટે સરકાર દ્વારા કે ટલુાં અનુદાન માંજુર કરવામાાં
(૨) રૂ. ૭૩૦/- લાખ.
આવ્યુાં?
---------

૧૯૧
અરિલ્લી વજલ્લાના બોડચ ર વિલેજના ગામો માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૫૨૦૫ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (સ્ભલોર્ા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
વર્ષવાર બોર્ષ ર સ્વલેજના સ્વકાસ માટે કુ લ કે ટલી ગ્રાન્ટ
વર્ષવાર બોર્ષ ર સ્વલેજના સ્વકાસ માટે નીર્ે મુજબની ગ્રાન્ટ
ફાળવવામાાં આવી હતી, અને
ફાળવવામાાં આવી હતી,
િર્ચ

ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
(રિમ રૂ.લાખમાું )

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ અાંસ્તત)

૬૦૦૦.૦૦
૬૦૬૫.૭૬
િુ લ

(૨) ઉક્ત ગ્રાન્ટ પૈકી અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં છે લ્લા બે વર્ષમાાં
વર્ષવાર કઇ કઇ યોજનાઓ માટે કે ટલી કે ટલી રકમનો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો?

૧૨૦૬૫.૭૬

(૨) ઉક્ત ગ્રાન્ટ પૈકી અરવલ્લી સ્જલ્લામાાં છે લ્લા બે વર્ષમાાં
વર્ષવાર નીર્ે દશાષવેલ યોજનાઓ માટે તે સામે દશાષવ્યા
મુજબનો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો.

72
યોજના

રથતા
આસ્િષક ઉત્કર્ષ
િુ લ

થયેલ ખચચ (રિમ રૂ.લાખમાું )
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ અુંવતત)
૧૦૩.૧૦
૦.૦૦
૭૫.૬૮
૦.૦૦
૧૭૮.૭૮
૦.૦૦

---------

૧૯૨
િિે રા તાલુિામાું ૧૪મા નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૧ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) પાંર્મહાલ સ્જલ્લાના શહે રા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) પાંર્મહાલ સ્જલ્લાના શહે રા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૧૦૬૫.૦૭/ફાળવવામાાં આવી,
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૧૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે .
---------

૧૯૩
બનાસિાુંઠા વજલ્લાની િાળામાું િગચ િધારાની દરખાસ્ત
* ૨૩૫૧૮ શ્રી િિીિાન્ત પુંડ્યા (ર્ીસા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮(૧)
૧૯માાં સરકારી ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાના વગો માંજુર કરવા
ધોરણ-૧૧ના સળાંગ એકમના વગો
માટે કે ટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને
ધોરણ-૧૨ના પ્રિમ ક્રસ્મક વગો
ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગષવધારા
(૨) મળેલ દરખાથતો પૈકી કે ટલા વગો માંજૂર કરવામાાં
(૨)
આવ્યા?
ધોરણ-૧૧ના સળાંગ એકમના વગો
ધોરણ-૧૨ના પ્રિમ ક્રસ્મક વગો
ધોરણ-૧૧ અને ૧૨ના વગષવધારા
---------

: ૧૩
: ૦૦
: ૦૦
: ૦૮
: ૦૦
: ૦૦

૧૯૪
અમદાિાદ િિે ર અને વજલ્લામાું િુ પોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સુંખ્યા
* ૨૪૮૭૪ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દદરયાપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ
શહે ર/સ્જલ્લામાાં કુ પોર્ણિી પીર્ાતા બાળકોની સાંખ્યા કે ટલી
શહે ર/સ્જલ્લામાાં કુ લ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા
છે ,
બાળકોની સાંખ્યા આ મુજબ છે .
િિે ર/વજલ્લો
િુ લ ઓછા અને અવત ઓછા
િજનિાળા બાળિોની સુંખ્યા
અમદાવાદ શહે ર
૨૪૦૬૦
અમદાવાદ સ્જલ્લો
૭૯૧૯
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત
(૨) તે પૈકી શહે ર/સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા
ઓછા વજનવાળા બાળકો કે ટલા છે ,
વજનવાળા બાળકોની સાંખ્યા આ મુજબ છે .
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િિે ર/વજલ્લો

ઓછા િજનિાળા
બાળિોની સુંખ્યા

અવત ઓછા
િજનિાળા
બાળિોની સુંખ્યા
અમદાવાદ શહે ર
૧૮૪૩૧
૫૬૨૯
અમદાવાદ સ્જલ્લો
૬૦૦૨
૧૯૧૭
(૩) ઉક્ત સ્જલ્લાવાર છે લ્લા એક વર્ષમાાં કે ટલા કુ પોસ્ર્ત
(૩) અમદાવાદ શહે રમાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
બાળકોનો વધારો કે ઘટાર્ો નોંધાયો, અને
ઓછા વજનવાળા બાળકોની સાંખ્યામાાં ૭૮૦૭ નો તિા અસ્ત
ઓછા વજનવાળા બાળકોની સાંખ્યામાાં ૧૭૨૧ નો વધારો
િયેલ છે .
 જ્યારે અમદાવાદ સ્જલ્લામાાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
વર્ષમાાં ઓછા વજનવાળા બાળકોની સાંખ્યામાાં ૩૯૩૮
નો તિા અસ્ત ઓછા વજનવાળા બાળકોની સાંખ્યામાાં
૧૫૬૯ નો વધારો િયેલ છે .
(૪) આવા બાળકોમાાંિી કુ પોર્ણ દુર કરવા છે લ્લા બે
(૪) પોર્ણ થતરમાાં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની
વર્ષમાાં શાાં પગલાાં લીધા?
કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે .
 આાંગણવાર્ી કે ન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને
સવારનો ગરમ નાથતો અને બપોરનુાં ભોજન
આપવામાાં આવે છે . અઠવાદર્યામાાં બે દદવસ ફળ
આપવામાાં આવે છે .
 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાાં સુધારો લાવવા
ઉપરોક્ત ગરમ નાથતો-ભોજન પૂરાં પાર્વા માટે
રાજ્યના તમામ આાંગણવાર્ી કે ન્રોમાાં સત્ત્વ/ર્બલ
ફોદટષ ફાઈર્ મીઠુાં તેમજ ફોદટષ ફાઈર્ તેલ પુર પાર્વામાાં
આવે છે .
 અમદાવાદ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાાં ૬ માસ િી ૩
વર્ષના બાળકોને ટે ક હોમ રે શન તરીકે બાલશસ્કત
આપવામાાં આવે છે .
 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા
બાળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કે લેરી
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાર્ુ આપવામાાં આવે છે .
---------

૧૯૫
અમરે લી અને પોરબુંદર વજલ્લાની િાળામાું ઓરડા અને બાુંધિામની પડતર માુંગણીઓ
* ૨૪૯૨૮ શ્રી અુંબરીર્ ડે ર (રાજુ લા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી અને
(૧)
પોરબાંદર સ્જલ્લાની સ્જલ્લાવાર કે ટલી પ્રાિસ્મક, માધ્યસ્મક અને
અમરે લી
પોરબુંદર
ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓની શાળામાાં ઓરર્ાઓના
સરકારી પ્રાિસ્મક
૧૨૬
૨૯
બાાંધકામની માાંગણીઓ પર્તર છે ,
શાળાઓ
ગ્રાન્ટે ર્ અને
ઓરર્ાઓના બાાંધકામ માટે સરકાર
નોન- ગ્રાન્ટે ર્
દ્વારા ગ્રાન્ટ આપવાની કોઇ જોગવાઇ
પ્રાિસ્મક શાળાઓ નિી.
માધ્યસ્મક અને
શૂન્ય
ઉચ્ર્તર
માધ્યસ્મક
શાળાઓ
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(૨) ઉક્ત પર્તર માાંગણીઓ પૈકી કે ટલી માાંગણીઓ
એક વર્ષ કરતાાં વધુ સમયિી પર્તર છે ,

(૩) ઉક્ત માાંગણીઓ પર્તર રહે વાના શા કારણો છે ,
અને

(૪) ઉક્ત માાંગણીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં કરવામાાં
આવશે?

(૨)
અમરે લી
૪૧

પોરબુંદર
૨૫

સરકારી પ્રાિસ્મક
શાળાઓ
ગ્રાન્ટે ર્ અને
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
નોન- ગ્રાન્ટે ર્
પ્રાિસ્મક
શાળાઓ
માધ્યસ્મક અને
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉચ્ર્તર
માધ્યસ્મક
શાળાઓ
(૩)
અમરે લી
પોરબુંદર
સરકારી પ્રાિસ્મક વાસ્ર્ષક ધોરણે તબક્કાવાર ફાળવણી
શાળાઓ
કરવામાાં આવતી હોવાિી.
ગ્રાન્ટે ર્ અને
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
નોન- ગ્રાન્ટે ર્
પ્રાિસ્મક
શાળાઓ
માધ્યસ્મક અને
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉચ્ર્તર
માધ્યસ્મક
શાળાઓ
(૪)
અમરે લી
પોરબુંદર
સરકારી પ્રાિસ્મક આગમી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જેમ બને તેમ
શાળાઓ
ઝર્પિી.
ગ્રાન્ટે ર્ અને નોન- પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ગ્રાન્ટે ર્ પ્રાિસ્મક
શાળાઓ
માધ્યસ્મક અને
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક
શાળાઓ

---------

૧૯૬
ગાુંધીનગર િિે રમાું ફી પરત ચૂિિણી સિાય યોજના િે ઠળ સિાય
* ૨૩૫૦૬ શ્રી બલરાજવસુંિ ચૌિાણ (દહે ગામ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખાનગી
(૧) આર.ટી.ઈ. હે ઠળ ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી-પરત ર્ૂકવણી સહાય
અભ્યાસ કરતા સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી પરત ર્ૂકવણી સહાય
યોજના હે ઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ કે ટલી રકમની સહાય ર્ૂકવવામાાં
યોજના હે ઠળ સ્વદ્યાિીદીઠ વાસ્ર્ષક રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની
આવે છે , અને
મયાષદામાાં સહાય ર્ૂકવવામાાં આવે છે .
(૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ગાાંધીનગર શહે રના કે ટલા
(૨) ૨,૨૧૧
સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હે ઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ છે ?
---------
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૧૯૭
અમદાિાદ અને સુરત વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૬૭ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની
સુરત સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા કરવા
જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતાના મૃત પશુઓ માટે થમશાન
માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૧૯૮
અુંિલેશ્વર તાલુિામાું ૧૪મા નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૦ શ્રી દુષ્યુંતભાઇ પટે લ (ભરૂર્) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભરૂર્ સ્જલ્લાના અાંકલેશ્વર તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) ભરૂર્ સ્જલ્લાના અાંકલેશ્વર તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ. ૮૨૩.૬૩/- લાખની
ફાળવવામાાં આવી,
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૪૨૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૭૭૪.૧૩/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૧૯૯
આણુંદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોને તાિીદની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૯૩ શ્રી મિે િિુ માર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) હા, જી.
વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં ગ્રામ પાંર્ાયતોને તાકીદના ખર્ષ માટે
કોઇ ગ્રાન્ટ આપવામાાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોને
(૨) છે લ્લા એક વર્ષમાાં નીર્ેની સ્વગતે સ્જલ્લાની તાલુકાવાર
કે ટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
ગ્રામ પાંર્ાયતોને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ છે .
ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮

---------

તાલુિાનુું
નામ
આણાંદ
ઉમરે ઠ
બોરસદ
આાંકલાવ
પેટલાદ
સોજીત્રા
ખાંભાત
તારાપુર
િુ લ

ગ્રામ પુંચાયતની
સુંખ્યા
૪૪
૩૯
૬૫
૩૨
૫૬
૨૧
૫૬
૩૮
૩૫૧

સને ૨૦૧૯-૨૦માું
ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
૨૨૦૦૦૦/૧૯૫૦૦૦/૩૨૫૦૦૦/૧૬૦૦૦૦/૨૮૦૦૦૦/૧૦૫૦૦૦/૨૮૦૦૦૦/૧૯૦૦૦૦/૧૭૫૫૦૦૦/-
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૨૦૦
જુ નાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૦૪ શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુ નાગઢ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ષવાર જુ નાગઢ અને ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
ગરીબ કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ જુ નાગઢ
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
ગીર
૨
સોમનાિ
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો?
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
નામ
મેળાનો ખચચ
૨૦૧૮-૧૯
૪,૭૬,૬૧૯.૦૦
૧ જુ નાગઢ
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯
૩,૪૨,૭૮૪.૦૦
ગીર
૨
સોમનાિ
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૦૧
તળાજા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૪ શ્રી આર.સી. મિિાણા (મહુ વા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
ભાવનગર સ્જલ્લાના તળાજા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
િર્ચ
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
(૨)
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

િાિેતર
(િે ક્ટરમાું)
૧૯૦
૩૨૫

ખચચ
(રૂ.લાખમાું)
૪૩.૪૧
૧૫.૩૩

૨૦૨

રાજ્યમાું િન્ય કિું સિ પ્રાણીઓના િુમલાથી મૃતિના પકરિારજનોને સિાય
* ૨૪૯૦૬ શ્રી િર્ચદિુ માર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં વન્ય
(૧) વન્ય દહાંસક પ્રાણીઓ મનુષ્યો પર હુ મલો કરે ત્યારે
દહાંસક પ્રાણીઓ મનુષ્યો પર હુ મલો કરે તો મૃતકના
મૃતકના સ્કથસામાાં રૂ.૪,૦૦,૦૦૦/- (રૂસ્પયા ર્ાર લાખ
પદરવારજનોને અને ઇજાગ્રથતોને કે ટલી રકમની સહાય
પુરા)ની સહાય મૃતકના પદરવારજનોને ર્ૂકવવામાાં આવે છે .
ર્ૂકવવામાાં આવે છે ,

77
જ્યારે ઈજાના કિસ્સામાું ઈજાગ્રસ્તોને:
 ૪૦% િી ૬૦% સુધી અપાંગતાના સ્કથસામાાં
રૂ.૫૯,૧૦૦(રૂસ્પયા ઓગણસાઈઠ હજાર એકસો
પુરા) ની સહાય
 ૬૦%
િી
વધુ
અપાંગતાના
સ્કથસામાાં
રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- (રૂસ્પયા બે લાખ પુરા) ની સહાય
 એક અઠવાર્ીયાિી ઓછો સમય હોસ્થપટલમાાં રહે તો
રૂ.૪,૩૦૦/- (રૂસ્પયા ર્ાર હજાર ત્રણસો પુરા) ની
સહાય ર્ૂકવવામાાં આવે છે .
(૨) ઉક્ત સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં છે , અને
(૨) તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૬ િી અમલમાાં છે .
(૩) ઉક્ત દરોમાાં છે લ્લે ક્યારે કે ટલો વધારો કરવામાાં
(૩) ઉક્ત દરોમાાં ત્યાર બાદ વધારો કરવામાાં આવેલ
આવ્યો?
નિી.
---------

૨૦૩
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સુંિવલત ડે રી વિિાસ યોજના
* ૨૩૪૪૪ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ ચાિડા (દહાંમતનગર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
(૧) હા
સ્જલ્લામાાં સાંકસ્લત ર્ે રી સ્વકાસ યોજના અમલમાાં છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બે વર્ષમાાં કે ટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ?
૫૮૭ (પાાંર્સો સ્સત્યાસી) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે .
---------

૨૦૪
માુંગરોળ તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૭૧ શ્રી િર્ચ સુંઘિી (મજૂ રા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) સુરત સ્જલ્લાના માાંગરોળ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) સુરત સ્જલ્લાના માાંગરોળ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૯,૯૪,૯૦,૩૭૧/ફાળવવામાાં આવી,
ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૬૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ.૯,૬૭,૨૭,૭૯૨/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૨૦૫

બનાસિાુંઠા અને પાટણ વજલ્લાની િાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો
* ૨૬૪૬૭ શ્રી વજગ્નેિિુ માર મેિાણી (વર્ગામ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧) પત્રક સામેલ છે .
અને પાટણ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર કે ટલી સરકારી પ્રાિસ્મક
શાળાઓમાાં રમત-ગમતના મેદાન, વીજળી, કમ્બપાઉન્ર્ વોલ,
પાણીની સુસ્વધા અને શૌર્ાલયની સુસ્વધાઓ નિી,
(૨) આ શાળાઓમાાં ઉક્ત સુસ્વધાઓ સત્વરે ઉપલબ્ધ
(૨) ઉક્ત સુસ્વધા પૈકી વીજળી, પાણી અને શૌર્ાલયની
કરાવવા સરકારે શુાં કાયષવાહી કરી, અને
સુસ્વધાને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવેલ છે અને તમામ
શાળાઓમાાં આ સુસ્વધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે .
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કમ્બપાઉન્ર્ વોલની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની કામગીરી
તબક્કાવાર હાિ ધરવામાાં આવી રહે લ છે .
સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં રમત-ગમતના મેદાનોની
સુસ્વધા આપવા માટે જમીન મેળવવા સ્જલ્લા કક્ષાએિી પ્રયત્નો
ર્ાલુ છે .
(૩) - કમ્બપાઉન્ર્ વોલ સાંબાંધમાાં આગામી વર્ોમાાં
તબક્કાવાર જેમ બને તેમ ઝર્પિી.
- મેદાનો સાંબાંધમાાં જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. જેમ બને તેમ
જલ્ટદીિી.

(૩) આ કામગીરી કે ટલા સમયમાાં પૂણષ કરવાનુાં
આયોજન છે ?

પત્રિ

તાલુિા

િીજળીની
સુવિધા
િગરની
િાળાની
સુંખ્યા

અમીરગઢ
ભાભર
દાાંતા
દાાંતીવાર્ા
ર્ીસા
દદયોદર
ધાનેરા
કાાંકરે જ
લાખણી
પાલનપુર
સુઇગામ
િરાદ
વર્ગામ
વાવ
િુ લ

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

બનાસિાુંઠા
િમ્પાઉન્ડ
પાણીની
િોલની
સુવિધા
સુવિધા
િગરની
િગરની
િાળાની
િાળાની
સુંખ્યા
સુંખ્યા
૧૬
૦
૨૫
૦
૫૨
૦
૩૫
૦
૬૧
૦
૫૬
૦
૨૮
૦
૮૪
૦
૭૦
૦
૩૩
૦
૧૭
૦
૧૪૯
૦
૨૨
૦
૫૧
૦
૬૯૯
૦

પાટણ
િૌચાલયની
સુવિધા
િગરની
િાળાની
સુંખ્યા
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

રમત-ગમતના
મેદાન
િગરની
સરિારી
પ્રા.િાળાની
સુંખ્યા
૨૮
૧૨
૯૧
૧૪
૧૩
૬૨
૧૯
૧૧૧
૩૬
૧૫
૨૮
૪૦
૧૭
૫૬
૫૪૨

તાલુિા

િીજળીની
સુવિધા
િગરની
િાળાની
સુંખ્યા

ર્ાણથમા
હારીજ
પાટણ
રાધનપુર
સમી
સાાંતલપુર
સરથવતી
શાંખેશ્વર
સ્સધ્ધપુર

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

િમ્પાઉન્ડ
િોલની
સુવિધા
િગરની
િાળાની
સુંખ્યા
૫
૧૮
૫
૧૭
૨૫
૨૫
૩૨
૬
૯

િુ લ

૦

૧૪૨

પાણીની
સુવિધા
િગરની
િાળાની
સુંખ્યા

િૌચાલયની
સુવિધા
િગરની
િાળાની
સુંખ્યા

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦

રમત-ગમતના
મેદાન
િગરની
સરિારી
પ્રા.િાળાની
સુંખ્યા
૧૦
૭
૧૪
૧૪
૨૫
૪
૨૫
૮
૫

૦

૦

૧૧૨

---------

૨૦૬
ગીર-સોમનાથ અને િડોદરા વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૧૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ના, જી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર-સોમનાિ
અને વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,

(૨) (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------
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૨૦૭
મીતીયાણા ગામના ખેતી વિર્યિ િીજ જોડાણ માટે એન.ઓ.સી.
* ૨૬૪૭૩ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ર્લા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષિી
(૧) ના, જી.
અમરે લી સ્જલ્લાના સાવરકુાં ર્લા તાલુકાના મીતીયાણા ગામના
ખેતી સ્વર્યક વીજ જોર્ાણ મેળવવાની એન.ઓ.સી. વન
સ્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવતી નિી તે હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત જગ
(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ાં લ સ્વથતાર બહારના ખેર્ૂતોને
એન.ઓ.સી. ન આપવાના શાાં કારણો છે , અને
(૩) ઉક્ત ગામના જગ
(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
ાં લ સ્વથતાર સ્સવાયના
સ્વથતારમાાંિી પસાર િતી વીજ લાઈનમાાંિી ખેતી સ્વર્યક વીજ
જોર્ાણ મેળવવા એન.ઓ.સી. ક્યાાં સુધીમા આપવામાાં
આવનાર છે ?
---------

૨૦૮
આણુંદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોને તાિીદની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૯૪ શ્રી ગોવિુંદભાઇ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) હા, જી.
વર્ષમાાં આણાંદ સ્જલ્લામાાં ગ્રામ પાંર્ાયતોને તાકીદના ખર્ષ માટે
કોઈ ગ્રાન્ટ આપવામાાં આવેલ છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોને
(૨) છે લ્લા એક વર્ષમાાં નીર્ેની સ્વગતે સ્જલ્લાની તાલુકાવાર
કે ટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
ગ્રામ પાંર્ાયતોને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ છે .
ક્રમ તાલુિાનુું
ગ્રામ
સને ૨૦૧૯-૨૦ માું
નામ
પુંચાયતની
ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
સુંખ્યા
૧ આણાંદ
૪૪
૨૨૦૦૦૦/૨ ઉમરે ઠ
૩૯
૧૯૫૦૦૦/૩ બોરસદ
૬૫
૩૨૫૦૦૦/૪ આાંકલાવ
૩૨
૧૬૦૦૦૦/૫ પેટલાદ
૫૬
૨૮૦૦૦૦/૬ સોજીત્રા
૨૧
૧૦૫૦૦૦/૭ ખાંભાત
૫૬
૨૮૦૦૦૦/૮ તારાપુર
૩૮
૧૯૦૦૦૦/૩૫૧
૧૭૫૫૦૦૦/---------

૨૦૯

િલસાડ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના નિા ઘર બનાિિાની મુંજૂરી
* ૨૩૪૮૦ શ્રી ભરતભાઈ પટે લ (વલસાર્) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) ૧૯ (ઓગણીસ).
વર્ષમાાં વલસાર્ સ્જલ્લામાાં કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતના નવા ઘર
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને
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(૨) તે માટે સરકાર દ્વારા કે ટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં
(૨) રૂ. ૩૩૦/- લાખ (ત્રણસો ત્રીસ લાખ પુરા)
આવ્યુાં?
---------

૨૧૦
િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૬૭ શ્રી જિપાલવસુંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ોદરા અને ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ કલ્ટયાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું
ગરીબ િલ્યાણ
િર્ચ
મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ વર્ોદરા
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨
ભરૂર્
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો?
ક્રમ વજલ્લાનુું
ગરીબ િલ્યાણ
િર્ચ
નામ
મેળાનો ખચચ
૨૦૧૮-૧૯
૨,૭૯,૨૧૫=૦૦
૧ વર્ોદરા
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯
૩,૦૦,૦૦૦=૦૦
૨
ભરૂર્
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૧૧
મિે સાણા વજલ્લામાું િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૨૩ શ્રી રમણભાઈ પટે લ (સ્વજાપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર
(૧) શાળા દીઠ માસ્સક
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કે ટલી
રૂ.૧૮૦૦/રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવે છે , અને
(૨) આ યોજના હે ઠળ મહે સાણા સ્જલ્લા માટે સને
(૨) રૂ.૧,૭૯,૪૬,૦૦૦/૨૦૧૯-૨૦માાં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ
(અાંકે રૂ.એક કરોર્ અગણ્યાએસી લાખ છે તાળીસ
ફાળવવામાાં આવેલ છે ?
હજાર પુરા.)
---------

૨૧૨
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સુંિવલત ડે રી વિિાસ યોજના
* ૨૩૪૪૫ શ્રી કિતુ િનોડીયા (ઈર્ર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
(૧) હા
સ્જલ્લામાાં સાંકસ્લત ર્ે રી સ્વકાસ યોજના અમલમાાં છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બે વર્ષમાાં કે ટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ?
૫૮૭ (પાાંર્સો સ્સત્યાસી) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે .
---------
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૨૧૩
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લાની િાળામાું વસન્ટે ક્ષના ઓરડાઓ
* ૨૪૯૩૪ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનગર અને
(૧)
બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
વજલ્લો
વસન્ટે ક્ષના ઓરડાની સુંખ્યા
સીન્ટે ક્ષના કે ટલા ઓરર્ાઓ છે ,
ભાવનગર
૪૫૦
બોટાદ
૮૩
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ
(૨)
કાયષરત/વપરાશલાયક છે અને સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ બાંધ
વજલ્લો
િાયચરત ઓરડાની બુંધ િાલતિાળા
હાલતમાાં છે , અને
સુંખ્યા
ઓરડાની સુંખ્યા
ભાવનગર
૩૪૭
૧૦૩
બોટાદ
૦
૮૩
(૩) ઉક્ત ઓરર્ાઓ બાંધ હાલતમાાં હોવાના શા કારણો

(૩) જજષદરત હોવાને કારણે.

છે ?
---------

૨૧૪
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સુંિવલત ડે રી વિિાસ યોજના
* ૨૩૪૪૬ શ્રી ગજન્ે રવસુંિ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
(૧) હા
સ્જલ્લામાાં સાંકસ્લત ર્ે રી સ્વકાસ યોજના અમલમાાં છે કે કે મ, અને
(૨) જો હા, તો આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા
(૨) આ યોજના હે ઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બે વર્ષમાાં કે ટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ?
૫૮૭ (પાાંર્સો સ્સત્યાસી) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે .
---------

૨૧૫
બનાસિાુંઠા અને પાટણ વજલ્લામાું વિક્ષિોનુું મુંજૂર મિે િમ
* ૨૪૮૩૭ શ્રી ગુલાબવસુંિ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
સરિારી િાળામાું
અને પાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર
વિક્ષિોનુ
ું મુંજૂર મિે િમ
વજલ્લાનુ
ું
માધ્યસ્મક સ્શક્ષકોનુાં માંજૂર મહે કમ કે ટલુાં છે ,
ક્રમ
૧
૨

(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લાવાર કે ટલી
જગ્યાઓ ખાલી છે , અને

ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
૯૮
૩૮

ગ્રાન્ટે ડ િાળામાું
વિક્ષિોનુું મુંજૂર મિે િમ
માધ્યવમિ ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
૧૪૬૮
૧૧૯૪
૯૧૦
૫૨૯

સરિારી િાળામાું
વિક્ષિોની ખાલી
જગ્યાઓ
માધ્યવમિ ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
૧૬૮
૫૩
૩૨
૮

ગ્રાન્ટે ડ િાળામાું
વિક્ષિોની ખાલી
જગ્યાઓ
માધ્યવમિ ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
૨૩૧
૩૩૫
૧૦૭
૯૨

નામ

માધ્યવમિ

બનાસકાાંઠા
પાટણ

૩૯૬
૧૨૪

(૨)

ક્રમ

વજલ્લાનુું
નામ

૧
૨

બનાસકાાંઠા
પાટણ

82
(૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?

(૩)
 જેમ બને તેમ જલ્ટદી.
 સ્વદ્યાિીઓના શૈક્ષસ્ણક દહતને ધ્યાનમાાં રાખીને
વૈકસ્લ્ટપક વ્યવથિાના ભાગરૂપે આ ખાલી જગ્યાઓ
પર પ્રવાસી સ્શક્ષકો દ્વારા શૈક્ષસ્ણક કાયષ ર્લાવવામાાં
આવે છે .
---------

૨૧૬
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૪૫ શ્રી િીિાભાઈ ભૂરીયા (દદયોદર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧) ના, જી.
અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાાં આવ્યા
છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૨૧૭
ગીર સોમનાથ અને જુ નાગઢ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૧૫ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર સોમનાિ
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
અને જુ નાગઢ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતાના મૃત પશુઓ માટે
અાંસ્તમદક્રયા કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૨૧૮

ખેડા અને પુંચમિાલ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૪૫ શ્રી ઈન્રજીતવસુંિ પરમાર (મહુ ધા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
ખેર્ા અને પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ કલ્ટયાણ
ગરીબ િલ્યાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧
ખેર્ા
૨૦૧૯-૨૦
૦
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૨
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો ?

પાંર્મહાલ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

વજલ્લાનુું નામ

િર્ચ

૧
૦

(૨)
ક્રમ
૧

ખેર્ા

૨

પાંર્મહાલ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૪,૯૯,૪૦૦=૦૦
૦૦
૪,૯૯,૪૦૦=૦૦
૦૦

---------

૨૧૯
રાજ્યમાું આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િસ્તિની િાળાઓમાું મુંજૂર મિે િમ
* ૨૪૯૬૧ શ્રી મોિનવસુંિ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) આર્ાયષ-૧, મદદ.સ્શક્ષક-૪, દફલ્ટર્ આસી.-૧,
આદદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગ હથતકની માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર
જુ .ક્લાકષ -૧, પટાવાળા-૨, કમાઠી-૧, રસોયા-૧,
માધ્યસ્મક આશ્રમશાળાઓમાાં વગષદીઠ માંજૂર મહે કમનુાં ધોરણ શુાં
મદદનીશ રસોયા-૧, રસોર્ા નોકર-૧ નુાં માંજૂર મહે કમ છે ,
છે , અને
જ્યારે ઉચ્ર્તર ઉત્તર બુસ્નયાદી આશ્રમશાળાઓમાાં
શૈક્ષસ્ણક-૫ અને સ્બન શૈક્ષસ્ણક-૧ (રસોયા) મળી કુ લ-૬
નુાં મહે કમ માંજૂર છે .
(૨) તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૫ના સ્શક્ષણ સ્વભાગના ઠરાવ
(૨) સદર બાબત સરકારશ્રીની સ્વર્ારણા હે ઠળ છે .
મુજબ સ્નયત િયેલ મહે કમ પ્રમાણે સ્વભાગ હથતકની
શાળાઓમાાં અમલ કરવા માટે સરકાર શુાં આયોજન છે ,
---------

૨૨૦
અનુંત નેિનલ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૭ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત અનાંત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
નેશનલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુ લ કે ટલા
લાભાિીઓની
૯૭
૮૯
૭૦
સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૫.૩૫
૬.૦૫
૪.૬૭
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૨૨૧

િાગરા તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ
* ૨૩૪૯૮ શ્રી અરૂણવસુંિ રણા (વાગરા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભરૂર્ સ્જલ્લાના વાગરા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) ભરૂર્ સ્જલ્લાના વાગરા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૪,૫૨,૦૫,૮૨૮/- ની
ફાળવવામાાં આવી,
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
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(૨) ઉક્ત તાલુકામાાં ફાળવેલ બેસ્ઝક ગ્રાન્ટમાાંિી કુ લ
(૨) તે પૈકી કુ લ ૨૩૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
આવ્યા, અને
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે .
---------

૨૨૨
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૮૭૮ શ્રી નૌિાદ સોલુંિી (દસાર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ષવાર સુરેન્રનગર અને રાજકોટ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ સુરેન્રનગર
ગરીબ કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨
રાજકોટ
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો?
૨૦૧૮-૧૯
૪,૯૯,૪૦૦.૦૦
૧ સુરેન્રનગર
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯
૨,૬૮,૧૪૦.૦૦
૨
રાજકોટ
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૨૩
સુમનદીપ વિદ્યાપીઠના વિદ્યાથીઓને ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૫૩ શ્રીમતી મવનર્ાબેન િિીલ (વર્ોદરા-શહે ર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત સુમનદીપ
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
સ્વદ્યાપીઠ, વર્ોદરા મારફત કુ લ કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ
લાભાિીઓની
૨૮૪
૩૧૭
૦
સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૧૫.૬૫
૨૧.૫૫
૦
(રૂ. લાખમાાં)
---------

૨૨૪
િડોદરા વજલ્લામાું મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િે ઠળ લાભ
* ૨૩૫૨૫ શ્રી િે તનભાઇ ઇનામદાર (સાવલી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં સરકારી ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈર્
(૧) ૮૭,૩૯૬
માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓમાાં મુખ્યમાંત્રી યુવા
થવાવલાંબન યોજના અાંતગષત મફત પાઠ્ય પુથતક યોજના હે ઠળ
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને લાભ આપવામાાં
આવ્યો, અને
(૨) આ અાંતગષત કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો?
(૨) રૂ. ૪,૧૬,૯૮,૬૯૧
---------
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૨૨૫
િલસાડ અને ડાુંગ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૮૬ શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (કપરાર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
વલસાર્ અને ર્ાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ કલ્ટયાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ વલસાર્
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨
ર્ાાંગ
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો?
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
નામ
મેળાનો ખચચ
૨૦૧૮-૧૯
૨,૪૬,૫૪૮=૦૦
૧
વલસાર્
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯
૧,૮૯,૯૦૦=૦૦
૨
ર્ાાંગ
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૨૬
બોરસદ તાલુિાની ગ્રામ પુંચાયતોના સ્િભુંડોળમાુંથી િોપીંગ બનાિિા બાબત
* ૨૪૯૩૬ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ
(૧) શૂન્ય
સ્જલ્લાના બોરસદ તાલુકાની કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોના
થવભાંર્ોળમાાંિી શોપીંગ સેન્ટર બનાવવા માટે ની કે ટલી
અરજીઓ પર્તર છે ,
(૨) અને (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૨) ઉક્ત પર્તર અરજીઓનો સ્નકાલ ક્યાાં સુધીમાાં
કરવામાાં આવશે, અને
(૩) આ પર્તર અરજીઓ પર્તર રહે વાના કારણો શાાં
છે ?
---------

૨૨૭
તળાજા તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૮૫ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
ભાવનગર સ્જલ્લાના તળાજા તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ
િર્ચ
કાયષક્રમ હે ઠળ કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ
છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)

િાિેતર
(િે ક્ટરમાું)
૧૯૦
૩૨૫
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(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

(૨)
િર્ચ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

ખચચ
(રૂ.લાખમાું)
૪૩.૪૧
૧૫.૩૩

૨૨૮
ગાુંધીનગર અને મોરબી વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૮૬૪ શ્રી સુરેિિુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
ગાાંધીનગર અને મોરબી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ ગાાંધીનગર
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨
મોરબી
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો?

(૨)
ક્રમ

વજલ્લાનુું
નામ

૧

ગાાંધીનગર

૨

મોરબી

િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૩,૯૮,૩૪૦=૦૦
૦૦
૩,૯૭,૫૬૦=૦૦
૦૦

---------

૨૨૯
રાજિોટ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોને બ્રોડબેન્ડ િનેક્ટીિીટી
* ૨૩૪૮૧ શ્રી અરવિુંદ રૈ યાણી (રાજકોટ-પૂવષ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં
ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત છે લ્લા એક વર્ષમાાં
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી
પુરી પાર્વામાાં આવેલ છે ,

(૧) અગાઉના વર્ોમાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
રાજકોટ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાની તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્ે લ હોઈ તા. ૩૧-૧૨૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં કોઈ જ ગ્રામ પાંર્ાયતને
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વામાાં આવેલ નિી.

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વાની બાકી છે , અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોટર્ાસાાંગાણી તાલુકાના
સ્વભાજનિી નસ્વન અસ્થતત્વમાાં આવેલ નવી ખોખરી ગ્રામ
પાંર્ાયતમાાં બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વાની બાકી છે .

(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે ક્યાાં સુધીમાાં બ્રોર્બેન્ર્
(૩) ઉક્ત ગ્રામ પાંર્ાયતમાાં સાધનસામગ્રીની ર્ીલીવરી
કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વામાાં આવશે?
અને ઈન્થટોલેશનની કામગીરી ર્ાલી રહે લ છે .
---------
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૨૩૦
પારડી તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૩ શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ (પારર્ી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વલસાર્ સ્જલ્લાના પારર્ી તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮(૧) વલસાર્ સ્જલ્લાના પારર્ી તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૯,૫૫,૩૬,૪૨૩/ફાળવવામાાં આવી,
ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.
(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
(૨) તે પૈકી કુ લ ૫૦૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.
(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?
(૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુ લ રૂ. ૮,૭૭,૬૨,૩૬૯/નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૨૩૧

છોટાઉદેપુર અને દાિોદ વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૬૪ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જેતપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
છોટાઉદેપુર અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ છોટાઉદેપુર
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨ દાહોદ
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો?
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
નામ
મેળાનો ખચચ
૨૦૧૮-૧૯
૪,૭૯,૯૦૦=૦૦
૧ છોટાઉદેપુર
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯
૪,૯૯,૪૦૦=૦૦
૨ દાહોદ
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૩૨

વિસાિદરમાું વસુંિનો મૃતદેિ મળિા બાબત
* ૨૪૯૧૮ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંિ (ઉના) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ર્ીસેમ્બબર-૨૦૧૯માાં સ્વસાવદરના મુાંર્ીયારાવણી
(૧) હા, જી
બીટના ફુલવાર્ી વીર્ીમાાંિી સ્સાંહનો મૃતદેહ મળી આવેલ છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો સ્સાંહનુાં મૃત્યુ શા કારણે િયેલ જણાયુ,
(૨) હ્રદયમાાં કૃ સ્મ િઈ જતાાં શ્વાસો શ્વાસની દક્રયા બાંધ િઈ
જવાિી
(૩) ઉક્ત સ્સાંહનુાં પોથટ મોટષ મ કરવામાાં આવેલ છે કે
(૩) હા, જી.
કે મ,
(૪) સ્સાંહનો મૃતદેહ મળેલ તે સ્સાંહ કે ટલા દદવસ પહે લાાં
(૪) દોઢ િી બે દદવસ પહે લા
મૃત્યુ પામ્બયાનુાં સામે આવેલ, અને
(૫) ઉક્ત મૃત્યુ પામેલ સ્સાંહની ઉંમર કે ટલી હતી?
(૫) અાંદાજીત ૫ િી ૯ વર્ષ
---------
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૨૩૩
રાજિોટ અને ભાિનગર વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૯૩ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની
ભાવનગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૨૩૪
જામનગર વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાની જગ્યા
* ૨૩૪૮૯ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટે લ (જામનગર-ગ્રામ્બય) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર
(૧) ૧૯ જગ્યાઓ
સ્જલ્લામાાં પાંર્ાયત સેવામાાં મુખ્યસેસ્વકા સાંવગષની સીધી ભરતીની
કે ટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે ,
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સીધી ભરતીની માંજૂર
(૨) ૧૬ જગ્યાઓ ભરે લી તિા ૦૩ ખાલી છે .
જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ ભરે લી તિા ખાલી છે , અને
(૩) ઉક્ત ખાલી રહે લ જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર દ્વારા
(૩) સીધી ભરતીિી જગ્યાઓ ભરવાની કાયષવાહી કરવામાાં
શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે ?
આવેલ છે .
---------

૨૩૫

બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું આકદજાવત વિભાગ િસ્તિની િાયચરત િાળાઓ
* ૨૪૮૪૩ શ્રી િાવન્તભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર આદદજાસ્ત સ્વભાગ હથતકની કે ટલી
તાલુિાનુું
પ્રાથવમિ
માધ્યવમિ
ઉચ્ચતર
પ્રાિસ્મક અને કે ટલી માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્ત્તર માધ્યસ્મક
નામ
માધ્યવમિ
શાળાઓ કાયષરત છે ,
દાાંતા
૨૦
૧૬
૧૦
અમીરગઢ
૧૦
૦૮
૦૩
પાલનપુર
૦૨
૦૧
૦૧
(૨) ઉક્ત તાલુકાવાર શાળાઓમાાં માંજૂર િયેલ મહે કમ
(૨)
કે ટલુાં છે ,
તાલુિાનુું નામ મુંજૂર થયેલ મિે િમ
દાાંતા
૩૪૦
અમીરગઢ
૧૪૧
પાલનપુર
૨૪
(૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને
(૩)
કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે ,
તાલુિાનુું નામ
ભરાયેલ
ખાલી જગ્યાઓ
જગ્યાઓ
દાાંતા
૨૮૩
૫૭
અમીરગઢ
૧૧૭
૨૪
પાલનપુર
૧૯
૦૫
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(૪) ઉક્ત શાળાઓમાાં ગસ્ણત, સ્વજ્ઞાન અને અાંગ્રેજી
સ્વર્યના સ્શક્ષકોની કે ટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કે ટલી
જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
(૫) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં
આવશે?

(૪) ઉક્ત શાળાઓમાાં ગસ્ણત, સ્વજ્ઞાન અને અાંગ્રેજી
સ્વર્યના સ્શક્ષકોની ૧૧૦ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને ૧૩
જગ્યાઓ ખાલી છે .
(૫) આદશષ સ્નવાસી શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ દસ
વર્ીય ભરતી કે લેન્ર્ર અનુસાર ભરવામાાં આવે છે .
આશ્રમશાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ની કાયષવાહી
ર્ાલુ છે . GSTES હથતકની શાળાઓમાાં શૈક્ષસ્ણક વ્યવથિાના
ભાગ રૂપે કરાર આધાદરત તિા કાયમી સ્શક્ષકો ભરાયેલ છે તિા
નામદાર વર્ી અદાલત દ્વારા આપવામાાં આવેલ ર્ુકાદા મુજબ
પીટીશનરોની જગ્યા બાદ રાખી બાકી રહે તી જગ્યાઓ માટે
કાયમી સ્શક્ષકોની ભરતી પ્રદક્રયા કાયષવાહી હે ઠળ છે .
---------

૨૩૬
િડોદરા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૮૭ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિે તા (ર્ભોઈ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે , અને
િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ
ક્રમ તાલુિાનુું નામ
િરાિેલ ગ્રામ પુંચાયતોની સુંખ્યા
૧
ર્ભોઈ
૦૧
૨
ર્ે સર
૦૦
૩
કરજણ
૧૩
૪
પાદરા
૦૨
૫
સાવલી
૦૪
૬
સ્શનોર
૦૦
૭
વર્ોદરા
૦૯
૮
વાઘોર્ીયા
૧૬
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
(૨) એક પણ નહીં.
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી?
---------

૨૩૭
નિસારી અને ભરૂચ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૮૪ શ્રી અનુંતિુ માર પટે લ (વાાંસદા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃભરૂર્ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 નવસારી સ્જલ્લામાાં ૧૩૩૦ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે ,
 ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં ૧૩૭૪ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 નવસારી સ્જલ્લામાાં ૧૨૪૦ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,
 ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં ૧૨૪૭ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
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(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને

(૩)
 નવસારી સ્જલ્લામાાં ૯૦ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં ૧૨૭ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .

(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૨૩૮
િધઈ તાલુિામાું ક્ષેવત્રય િનીિરણ
* ૨૩૩૯૮ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
ર્ાાંગ સ્જલ્લાના વધઈ તાલુકામાાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ કાયષક્રમ હે ઠળ
િર્ચ
કે ટલા હે ક્ટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે , અને
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં )
(૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયગાળામાાં વર્ષવાર કુ લ કે ટલો
ખર્ષ કરવામાાં આવેલ છે ?

િાિેતર (િે ક્ટરમાું)
૧૭૦૫
૧૨૨૫

(૨)
િર્ચ

૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં)
---------

ખચચ (રૂ.લાખમાું)
૫૭૯.૫૧
૪૧૧.૮૭

૨૩૯
િચ્છ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૮૩૨ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
કચ્છ અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
ગરીબ િલ્યાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ કચ્છ
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨ બનાસકાાંઠા
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો ?

(૨)
ક્રમ

વજલ્લાનુું નામ

૧

કચ્છ

૨

બનાસકાાંઠા

---------

િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૨,૧૧,૨૮૪=૦૦
૦૦
૪,૯૭,૪૬૩=૦૦
૦૦

91

૨૪૦
ભાિનગર વજલ્લાની િાળાઓને વિદ્યાથી પિે લ યોજનાનો લાભ
* ૨૩૫૨૧ શ્રી િે િુભાઈ નાિરાણી (ગારીયાધાર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલી
(૧) સરકારી માધ્યસ્મક શાળા : ૨૯
સરકારી માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓને
સરકારી ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળા : ૧૦
સ્વદ્યાિી પહે લ યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો, અને
(૨) આ અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં શાળાઓને કે ટલી
નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં આવી?

(૨) એક શાળાદીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કુ લ
રૂ.૩૯,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં
આવી.
---------

૨૪૧
નમચદા વજલ્લામાું ચેિડે મ અને િનતલાિડી બનાિિા બાબત
* ૨૩૩૮૬ શ્રી જીતેન્ર સુખડીયા (સયાજીગાંજ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
નમષદા સ્જલ્લામાાં વન સ્વભાગ દ્વારા કે ટલા ર્ેકર્ે મ અને
િર્ચ
ચેિડે મ િન તલાિડી
વનતલાવર્ીઓ બનાવવામાાં આવી, અને
૨૦૧૮-૧૯
૮
૦
૨૦૧૯-૨૦માાં
૦
૫૭
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ)
(૨) તે અન્વયે કે ટલો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો?

(૨)
િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦માાં
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ)
---------

થયેલ ખચચ
(રૂા. લાખમાું)
ચેિડે મ િન તલાિડી
૪૮.૯૫
૦.૦૦
૦.૦૦ ૧૦૦.૮૨

૨૪૨
ગુજરાત ટે િનોલોજીિલ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૧૮ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ગુજરાત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
ટે કનોલોજીકલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુ લ કે ટલા
લાભાિીઓની
૫૨૫૪૮
૫૧૧૯૨
૨૫૮૨૫
સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)

િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ.લાખમાાં)
---------

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
૨૮૯૬.૨૮

૩૪૭૯.૪૨

૧૭૨૧.૭૫

92

૨૪૩
જુ નાગઢ વજલ્લામાું િન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા પિુઓ પર િુ મલા
* ૨૪૯૦૯ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ષવાર જુ નાગઢ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર દદપર્ા અને અન્ય
િર્ચ ૨૦૧૮
વન્યપ્રાણીઓ દ્વારા ખેર્ૂતોના પશુઓ પર હુ મલો કરી મારી
કદપડા દ્વારા ખેડુતોના
અન્ય િન્યપ્રાણીઓ દ્વારા
નાખવાના કે ટલા બનાવ નોંધાયા,
તાલુિો
પિુઓ ઉપર િુ મલો િરી ખેડુતોના પિુઓ ઉપર િુ મલો િરી
નાખિાના બનાિની સુંખ્યા મારી નાખિાના બનાિની સુંખ્યા

સ્વસાવદર
મેંદરર્ા
માળીયા
હાટીના
જૂ નાગઢ
માાંગરોળ
ભેસાણ
વાંિલી
કે શોદ
માણાવદર

૫૭
૧૬
૮૫

૨૦૬
૧૬૬
૭૯

૪૦
૨૩
૧૯
૨૯
૭
૧

૧૧૨
૨૦
૬૯
૦
૧
૦

સ્વસાવદર
મેંદરર્ા
માળીયા
હાટીના
જૂ નાગઢ
માાંગરોળ
ભેસાણ
વાંિલી
કે શોદ
માણાવદર

૭૬
૧૬
૫૨

૧૪૯
૬૭
૮૮

૫૯
૩૬
૨૦
૨૬
૧
૧

૧૬૧
૪૧
૧૨૮
૧૬
૪
૧

િર્ચ ૨૦૧૯

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર બનેલ બનાવમાાં મૃત્યુ
પામેલ પશુ માટે કે ટલા ખેર્ુતોને કે ટલી રકમની સહાય
ર્ૂકવવામાાં આવી અને કે ટલાને સહાય ર્ૂકવવાની બાકી છે ,

(૨)

િર્ચ ૨૦૧૮
તાલુિો

સ્વસાવદર
મેંદરર્ા
માળીયા હાટીના
જૂ નાગઢ
માાંગરોળ
ભેસાણ
વાંિલી
કે શોદ
માણાવદર

કદપડા દ્વારા મૃત્યુ પામેલ પિુ સિાયની
વિગતો
ચુિિેલ સિાયની
ખેડુતોની સુંખ્યા
રિમ રૂ।.

૫૭
૧૬
૮૫
૪૦
૨૩
૧૯
૨૯
૧
૧

૨,૧૪,૦૦૦
૩૦,૫૦૦
૪,૪૮,૫૦૦
૧,૪૨,૫૦૦
૧,૧૪,૫૦૦
૮૬,૯૦૦
૧,૧૭,૦૦૦
૧,૫૦૦
૫,૦૦૦

સિાય ચુિિિાની
બાિી િોય તે સુંખ્યા

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૬
૦

અન્ય િન્યપ્રાણી દ્વારા મૃત્યુ પામેલ પિુ
સિાયની વિગતો
ચુિિેલ સિાયની
ખેડુતોની સુંખ્યા
રિમ રૂ।.

૨૦૬
૧૬૬
૭૯
૧૧૨
૨૦
૬૯
૦
૧
૦

૯,૦૨,૭૦૦
૯,૧૨,૦૦૦
૬,૦૮,૦૦૦
૭,૩૯,૪૦૦
૧,૮૨,૦૦૦
૫,૮૫,૩૦૦
૦
૫,૦૦૦
૦

સિાય
ચુિિિાની
બાિી િોય તે
સુંખ્યા

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૦
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સ્વસાવદર
મેંદરર્ા
માળીયા હાટીના
જૂ નાગઢ
માાંગરોળ
ભેસાણ
વાંિલી
કે શોદ
માણાવદર

૭૬
૧૬
૫૨
૫૯
૩૬
૨૦
૨૨
૦
૦

૨,૮૭,૩૦૦
૭૪,૦૦૦
૨,૬૪,૫૦૦
૧,૮૬,૩૦૦
૧,૫૭,૨૦૦
૮૧,૭૦૦
૨,૭૭,૦૦૦
૦
૦

િર્ચ ૨૦૧૯
૦
૦
૦
૦
૦
૦
૪
૧
૧

(૩) સહાય ર્ૂકવવાની બાકી હોય તો તેના કારણો શુાં છે ,
અને
(૪) આ સહાય ક્યાાં સુધી ર્ૂકવવામાાં આવશે?

૧૪૯
૬૭
૮૮
૧૬૧
૪૧
૧૨૮
૮
૦
૦

૧૨,૨૫,૪૦૦
૭,૫૨,૯૦૦
૮,૦૩,૦૦૦
૧૧,૯૭,૮૦૦
૩,૬૩,૦૦૦
૧૦,૦૩,૧૦૦
૧,૭૭,૦૦૦
૦
૦

૦
૦
૦
૦
૦
૦
૮
૪
૧

(૩) વહીવટી કારણોસર કે ટલીક ર્ુકવણી બાકી છે .

(૪) શક્ય તેટલી જલ્ટદી.
---------

૨૪૪
સુંખેડા તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૬૨ શ્રી અભેવસુંિ તડિી (સાંખેર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લાના સાંખેર્ા તાલુકામાાં વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી,

(૧) છોટા ઉદેપુર સ્જલ્લાના સાંખેર્ા તાલુકામાાં વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ રૂ.૬૧૩.૮૦/લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.

(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા, અને

(૨) તે પૈકી કુ લ ૨૩૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.

(૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?

(૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુ લ રૂ.૬૦૯.૩૫/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૨૪૫
સુરત વજલ્લામાું વિક્ષણ વનરીક્ષિની મુંજૂર જગ્યા
* ૨૩૫૨૯ શ્રી વિિેિ પટે લ (ઉધના) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં
(૧)
સ્શક્ષણ સ્નરીક્ષકની કે ટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે ,
સુરત વજલ્લામાું વિક્ષણ વનરીક્ષિની મુંજૂર જગ્યાઓ
૦૫
(૨) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ
કે ટલી ભરાયેલ છે અને કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે , અને

(૩) જો જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ હોય તો તેને કે ટલા
સમયમાાં ભરવામાાં આવશે?

(૨)
સુરત વજલ્લામાું ભરાયેલ
જગ્યાઓ
૦૪

સુરત વજલ્લામાું ખાલી
જગ્યાઓ
૦૧

(૩) આ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિી ભરવાપાત્ર
જગ્યાઓ માટે ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા જાહે રાત
આપેલ છે જેની પસાંદગીયાદી મળ્યેિી ભરી શકાશે. બઢતીિી
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની બાબત હાલ ન્યાયાસ્ધન છે .
---------
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૨૪૬
રાજિોટ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોને બ્રોડબેન્ડ િનેક્ટીિીટી
* ૨૩૪૮૩ શ્રીમતી ગીતાબા જાડે જા (ગોંર્લ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ સ્જલ્લામાાં
(૧) અગાઉના વર્ોમાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત છે લ્લા એક વર્ષમાાં
રાજકોટ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાની તમામ ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્ે લ હોઈ તા. ૩૧-૧૨પુરી પાર્વામાાં આવેલ છે ,
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં કોઈ જ ગ્રામ પાંર્ાયતને
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વામાાં આવેલ નિી.
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વાની બાકી છે , અને

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કોટર્ાસાાંગાણી તાલુકાના
સ્વભાજનિી નસ્વન અસ્થતત્વમાાં આવેલ નવી ખોખરી ગ્રામ
પાંર્ાયતમાાં બ્રોર્બેન્ર્ કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વાની બાકી છે .

(૩) બાકી ગ્રામ પાંર્ાયતો ખાતે ક્યાાં સુધીમાાં બ્રોર્બેન્ર્
(૩) ઉક્ત ગ્રામ પાંર્ાયતમાાં સાધનસામગ્રીની ર્ીલીવરી
કનેક્ટીવીટી પુરી પાર્વામાાં આવશે?
અને ઈન્થટોલેશનની કામગીરી ર્ાલી રહે લ છે .
---------

૨૪૭
મિે સાણા વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગાન્ટ
* ૨૩૪૨૧ ડૉ. આિાબેન પટે લ (ઉંઝા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
મહે સાણા સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?

(૨) ૮૬૮ (આઠસો અર્સઠ)

(૩) રૂ.૧૭,૩૬,૦૦૦/- (અાંકે રૂ. સત્તર લાખ છત્રીસ
હજાર પુરા)

---------

૨૪૮
પાટણ અને બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું નિી િાળાઓ િરૂ િરિા બાબત
* ૨૪૮૫૦ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
પાટણ અને બનાસકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી માધ્યસ્મક
અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓ નવી શરૂ કરવામાાં આવી?

(૧)
સરિારી િાળા
ખાનગી િાળા
વજલ્લો
ઉચ્ચતર
ઉચ્ચતર
માધ્યવમિ
માધ્યવમિ
માધ્યવમિ
માધ્યવમિ
પાટણ
૦૪
૦૦
૦૨
૦૧
બનાસકાાંઠા
૦૮
૦૦
૧૩
૦૩

---------
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૨૪૯
તાપી અને નમચદા વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૭૯ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃનમષદા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 તાપી સ્જલ્લામાાં ૧૦૪૯ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,
 નમષદા સ્જલ્લામાાં ૯૫૨ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 તાપી સ્જલ્લામાાં ૯૬૨ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
 નમષદા સ્જલ્લામાાં ૯૨૯ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 તાપી સ્જલ્લામાાં ૮૭ આાંગણવાર્ીઓને ભાર્ાના મકાન
કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 નમષદા સ્જલ્લામાાં ૨૩ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ા મકાન કે
અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૨૫૦

ગાુંધીનગર િિે રમાું ફી પરત ચૂિિણી સિાય યોજના િે ઠળ સિાય
* ૨૩૫૦૭ શ્રી િુંભુજી ઠાિોર (ગાાંધીનગર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
ખાનગી
(૧) આર.ટી.ઈ. હે ઠળ ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી-પરત ર્ૂકવણી સહાય
અભ્યાસ કરતા સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી પરત ર્ૂકવણી સહાય
યોજના હે ઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ કે ટલી રકમની સહાય ર્ૂકવવામાાં
યોજના હે ઠળ ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાઓને સ્વદ્યાિીદીઠ વાસ્ર્ષક
આવે છે , અને
રૂ.૧૦,૦૦૦/- ની મયાષદામાાં સહાય ર્ૂકવવામાાં આવે છે .
(૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં ગાાંધીનગર શહે રમાાં કે ટલા
(૨) ૨,૨૧૧
સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હે ઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ છે ?
---------

૨૫૧

ગુજરાત નવસિંગ ઈન્સ્ટીટયુટ, અમદાિાદ મારફત ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૪૯ શ્રી અરવિુંદિુ માર પટે લ (સાબરમતી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બલેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ગુજરાત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
નસ્સષગ કાઉન્સીલ નસ્સષગ-ઈન્થટીટયુટ, અમદાવાદ મારફત કુ લ
લાભાિીઓની
૫૪૯૩
૫૦૪૦
૦
કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને ટે બલેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?
(૨)
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
િયેલ ખર્ષ
૩૦૨.૭૬
૩૪૨.૫૬
૦
(રૂા. લાખમાાં)
---------
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૨૫૨
અમરે લી અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૨૧ શ્રી જ.ે િી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
વર્ષવાર અમરે લી અને પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
ગરીબ કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
નામ
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧ અમરે લી
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨ પોરબાંદર
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો?
ક્રમ વજલ્લાનુું
િર્ચ
ગરીબ િલ્યાણ
નામ
મેળાનો ખચચ
૨૦૧૮-૧૯
૩,૨૪,૦૬૬=૦૦
૧ અમરે લી
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯
૭,૭૭,૪૫૦=૦૦
૨ પોરબાંદર
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૫૩
મિીસાગર અને પુંચમિાલ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૪૯ શ્રી અજીતવસુંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃપાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
 મહીસાગર સ્જલ્લામાાં ૧૩૧૬ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે ,
છે ,
 પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં ૨૦૦૦ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
(૨)
મકાનો છે ,
 મહીસાગર સ્જલ્લામાાં ૧૧૬૬ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં ૧૭૯૧ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે .
(૩)
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
 મહીસાગર સ્જલ્લામાાં ૧૫૦ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં ૨૦૯ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------
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૨૫૪
સુરત વજલ્લામાું વિક્ષણ વનકરક્ષિની મુંજૂર જગ્યા
* ૨૩૫૩૦ શ્રીમતી ઝુંખના પટે લ (ર્ોયાષસી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં
(૧)
સ્શક્ષણ સ્નદરક્ષકની કે ટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે ,
સુરત વજલ્લામાું વિક્ષણ વનકરક્ષિની મુંજૂર જગ્યાઓ
૦૫
(૨) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ
(૨)
ભરાયેલ છે અને કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
સુરત વજલ્લામાું ભરાયેલ
સુરત વજલ્લામાું ખાલી
જગ્યાઓ
જગ્યાઓ
૦૪
૦૧
(૩) જો જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ હોય તો તેને કે ટલા
(૩) આ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિી ભરવાપાત્ર
સમયમાાં ભરવામાાં આવશે?
જગ્યાઓ માટે ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા જાહે રાત
આપેલ છે જેની પસાંદગીયાદી મળ્યેિી ભરી શકાશે. બઢતીિી
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની બાબત હાલ ન્યાયાસ્ધન છે .
---------

૨૫૫
ખેરગામ ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૧ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
ખેરગામ, સ્જ.નવસારી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ
માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૬,૨૧,૪૮,૦૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૨૫૬

સુરત ખાતે નિી ઔદ્યોવગિ અને મજૂ ર અદાલતના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૬ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી.
સુરત ખાતે નવી ઔદ્યોસ્ગક અને મજૂ ર અદાલતના બાાંધકામ
માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૧૪,૩૪,૧૭,૦૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૨૫૭

ગુજરાત ટે ક્નોલોજીિલ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૯૫ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાચ (સ્નકોલ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ગુજરાત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
લાભાિીઓની સાંખ્યા ૫૨૫૪૮
૫૧૧૯૨
૨૫૮૨૫
ટે ક્નોલોજીકલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુ લ કે ટલા
સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ.લાખમાાં)
---------

૨૦૧૭-૧૮
૨૮૯૬.૨૮

૨૦૧૮-૧૯
૩૪૭૯.૪૨

૨૦૧૯-૨૦
૧૭૨૧.૭૫

૨૫૮
સુરત ખાતે નિી ઔદ્યોવગિ અને મજૂ ર અદાલતના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૫ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી.
સુરત ખાતે નવી ઔદ્યોસ્ગક અને મજૂ ર અદાલતના બાાંધકામ
માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૧૪,૩૪,૧૭,૦૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------
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૨૫૯
અમદાિાદ િિે રમાું આર.ટી.ઈ. એક્ટ િે ઠળ ઓનલાઈન પ્રિેિ
* ૨૩૫૧૨ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ
(૧) ૨૧,૮૩૨
૨૦૧૯-૨૦ માટે રાજ્યમાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ હે ઠળ પ્રવેશ માટે
અમદાવાદ શહે ર સ્વથતાર કે ટલા ગરીબ સ્વદ્યાિીઓએ
ઓનલાઈન અરજી કરી,
(૨) તે પૈકી કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ આપ્યો, અને
(૨) ૧૧,૦૮૫
(૩) તે અાંગે રાજ્ય સરકારે કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરે લ છે ?
(૩) રૂ.૩૪૯૧.૫૭ લાખ
---------

૨૬૦
ખેરગામ ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૨ શ્રી નરે િભાઈ પટે લ (ગણદેવી) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
ખેરગામ, સ્જ.નવસારી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ
માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૬,૨૧,૪૮,૦૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૨૫-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

૨૬૧

દાિોદ વજલ્લાની િાળામાું િગચ િધારાની દરખાસ્ત
* ૨૩૫૨૭ શ્રી રમેિભાઇ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) દાહોદ સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્બનસરકારી
(૧) ૪૦
ગ્રાન્ટ ઇન એઈર્ માધ્યસ્મક શાળાઓના વગષ વધારા માટે કુ લ
કે ટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને
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(૨) તે પૈકી કે ટલા વગોને માંજૂરી આપવામાાં આવી?
(૨) ૧૪
---------

૨૬૨
સુરત વજલ્લામાું વિક્ષણ વનરીક્ષિની મુંજૂર જગ્યા
* ૨૩૫૩૧ શ્રી મુિેિભાઇ પટે લ (ઓલપાર્) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાાં
(૧)
સ્શક્ષણ સ્નરીક્ષકની કે ટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે ,
સુરત વજલ્લામાું વિક્ષણ વનરીક્ષિની મુંજૂર જગ્યાઓ
૦૫
(૨) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કે ટલી જગ્યાઓ
(૨)
ભરાયેલ છે અને કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
સુરત વજલ્લામાું ભરાયેલ
સુરત વજલ્લામાું ખાલી
જગ્યાઓ
જગ્યાઓ
૦૪
૦૧
(૩) જો જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ હોય તો તેને કે ટલા
(૩) આ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિી ભરવાપાત્ર
સમયમાાં ભરવામાાં આવશે?
જગ્યાઓ માટે ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા જાહે રાત
આપેલ છે જેની પસાંદગીયાદી મળ્યેિી ભરી શકાશે. બઢતીિી
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની બાબત હાલ ન્યાયાસ્ધન છે .
---------

૨૬૩

દાિોદ વજલ્લામાું પ્રાથવમિ િાળાના જજચકરત ઓરડાઓ
* ૨૪૯૫૩ શ્રી ભાિેિભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાાં
(૧)
તાલુકાવાર કે ટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓના ઓરર્ા
તાલુિો
જજચકરત ઓરડાિાળી િાળાની સુંખ્યા
જજષદરત હાલતમાાં છે , અને
દાહોદ
૩૩
દેવગઢબાદરયા
૭૪
ધાનપુર
૩૩
ફતેપુરા
૬૦
ગરબાર્ા
૫૧
લીમખેર્ા
૪૨
સીંગવર્
૩૦
ે ી
સાંજલ
૩૦
ઝાલોદ
૫૧
િુ લ..
૪૦૪
(૨) ઉક્ત ઓરર્ાઓ ક્યાાં સુધીમાાં નવા બનાવવામાાં
(૨) આગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જેમ બને તેમ ઝર્પિી.
આવશે?
---------

૨૬૪

ગુજરાત ટે િનોલોજીિલ યુવનિવસચટીમાું ટે બલેટ વિતરણ પાછળ ખચચ
* ૨૩૪૯૬ શ્રી પ્રકદપભાઇ પરમાર (અસારવા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧)
રાજ્ય સરકારની ટે બ્લેટ આપવાની યોજના અાંતગષત ગુજરાત
િર્ચ
૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦
ટે કનોલોજીકલ યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુ લ કે ટલા
લાભાિીઓની
૫૨૫૪૮
૫૧૧૯૨
૨૫૮૨૫
સ્વદ્યાિીઓને ટે બ્લેટ સ્વતરણ કરવામાાં આવ્યા, અને
સાંખ્યા
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(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયો?

(૨)
િર્ચ
િયેલ ખર્ષ
(રૂ.લાખમાાં)
---------

૨૦૧૭-૧૮

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦

૨૮૯૬.૨૮

૩૪૭૯.૪૨ ૧૭૨૧.૭૫

૨૬૫
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૪૪ શ્રી ધનજીભાઇ પટે લ (વઢવાણ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
સ્જલ્લાના કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના
અમલમાાં છે , અને

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
સ્જલ્લાના સાયલા, ર્ોટીલા, િાનગઢ, ધ્ાાંગધ્ા, પાટર્ી અને
લખતર એમ કુ લ ૬ તાલુકાઓમાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના
દ્વારા દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .

(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કુ લ રૂસ્પયા
ખર્ષ િયો?
૨૫,૨૭,૪૪,૦૦૦ નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૨૬૬
િલસાડ વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૦૩ શ્રી અરવિુંદ પટે લ (ધરમપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,

(૧) રૂ.૨૦૦૦/-

(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
વલસાર્ સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને

(૨) ૩૫૬૭

(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૭૧,૩૪,૦૦૦/---------

૨૬૭
અમદાિાદ િિે રમાું આર.ટી.ઇ. એક્ટ િે ઠળ ઓનલાઇન પ્રિેિ
* ૨૩૫૧૩ શ્રી જગદીિભાઇ પટે લ (અમરાઈવાર્ી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ
૨૦૧૯-૨૦ માટે રાજ્યમાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ હે ઠળ પ્રવેશ માટે
અમદાવાદ શહે ર સ્વથતાર કે ટલા ગરીબ સ્વદ્યાિીઓએ
ઓનલાઈન અરજી કરી,

(૧) ૨૧,૮૩૨

(૨) તે પૈકી કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ આપ્યો, અને

(૨) ૧૧,૦૮૫

(૩) તે અાંગે રાજ્ય સરકારે કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરે લ છે ?

(૩) રૂ.૩૪૯૧.૫૭ લાખ

---------
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૨૬૮
રાજિોટ વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૦૦ શ્રી લાખાભાઇ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્બય) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૫૦૬
રાજકોટ સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી, અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૧૦,૧૨,૦૦૦/- (અાંકે રૂસ્પયા દસ લાખ બાર
હજાર પુરા)
---------

૨૬૯
અમદાિાદ િિે ર માટે આનુર્ાુંવગિ ખચચની ચૂિિણી સિાય યોજના િે ઠળ સિાય
* ૨૩૫૦૮ શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટે લ (ઘાટલોદર્યા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે
(૧) આર.ટી.ઇ. હે ઠળ ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
સ્વદ્યાિીઓના અભ્યાસને લગતા આનુર્ાાંસ્ગક ખર્ષની ર્ૂકવણી
અભ્યાસ કરતા સ્વદ્યાિીઓને આનુર્ાાંસ્ગક ખર્ષ સહાય યોજના
સહાય યોજના સ્વદ્યાિી દીઠ કે ટલી રકમની સહાય ર્ૂકવવામાાં
હે ઠળ સ્વદ્યાિીદીઠ વાસ્ર્ષક રૂ.૩૦૦૦/- ની સહાય ર્ૂકવવામાાં
આવે છે , અને
આવે છે .
(૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં અમદાવાદ શહે રના કે ટલા
(૨) ૪૦,૨૧૪
સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હે ઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ છે ?
---------

૨૭૦
આણુંદ અને મિીસાગર વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૯૪૨ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
આણાંદ અને મહીસાગર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
ગરીબ િલ્યાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧
આણાંદ
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨
મહીસાગર
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
કરવામાાં આવ્યો ?

(૨)
ક્રમ

વજલ્લાનુું નામ

૧

આણાંદ

૨

મહીસાગર

---------

િર્ચ
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦
૨૦૧૮-૧૯
૨૦૧૯-૨૦

ગરીબ િલ્યાણ
મેળાનો ખચચ
૪,૯૯,૪૦૦.૦૦
૦૦
૪,૯૯,૪૦૦.૦૦
૦૦
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૨૭૧
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૪૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંગધ્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
સ્જલ્લાના કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના
સ્જલ્લાના સાયલા, ર્ોટીલા, િાનગઢ, ધ્ાાંગધ્ા, પાટર્ી અને
અમલમાાં છે , અને
લખતર એમ કુ લ ૬ તાલુકાઓમાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના
દ્વારા દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કુ લ રૂસ્પયા
ખર્ષ િયો?
૨૫,૨૭,૪૪,૦૦૦ નો ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૨૭૨
મોરબી અને બોટાદ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૯૧ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને
(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
બોટાદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
નિી.
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૨૭૩

મિે સાણા વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગાન્ટ
* ૨૩૫૫૧ શ્રી િરિનભાઇ સોલુંિી (કર્ી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૮૬૮ (આઠસો અર્સઠ)
મહે સાણા સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૧૭,૩૬,૦૦૦/- (અાંકે રૂ. સત્તર લાખ છત્રીસ
હજાર પુરા)
---------

૨૭૪

જામનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૦૦ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને
(૧) ના, જી.
દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
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(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૨૭૫
બોટાદ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૪૯ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાના
કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં
છે , અને
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
ખર્ષ િયો?
ક્રમ

તાલુિો

૧

બરવાળા

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાના
બરવાળા તાલુકામાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ
સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨)

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
રૂ.૭૫,૦૫,૭૬૦
રૂ.૬૯,૫૪,૬૨૧
---------

િુ લ
રૂ.૧,૪૪,૬૦,૩૮૧

૨૭૬
સતલાસણા ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૮ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
સતલાસણા, સ્જ.મહે સાણા ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના
બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે ,
અને

(૧) હા, જી

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૫,૫૦,૬૨,૫૦૦/- ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજુરી

૨૭૭
લાઠી ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૫ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કતારગામ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
લાઠી, સ્જ.અમરે લી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને

(૧) હા, જી

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૪,૧૭,૪૦,૧૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજુરી
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૨૭૮
બનાસિાુંઠા અને િચ્છ વજલ્લાની િાળામાું વસન્ટે ક્ષના ઓરડાઓ
* ૨૪૮૪૦ શ્રી નથાભાઇ પટે લ (ધાનેરા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાાંઠા
(૧)
અને કચ્છ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
વજલ્લો
વસન્ટે ક્ષના ઓરડાની સુંખ્યા
સ્સન્ટે ક્ષના કે ટલા ઓરર્ાઓ છે ,
બનાસકાાંઠા
૮૮૪
કચ્છ
૧૨૨
(૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ
(૨)
કાયષરત/વપરાશલાયક છે અને સ્જલ્લાવાર કે ટલા ઓરર્ાઓ બાંધ
િાયચરત ઓરડાની બુંધ િાલતિાળા
વજલ્લો
હાલતમાાં છે , અને
સુંખ્યા
ઓરડાની સુંખ્યા
બનાસકાાંઠા
૪૭
૮૩૭
કચ્છ
૫૩
૬૯
(૩) ઉક્ત ઓરર્ાઓ બાંધ હાલતમાાં હોવાના શા કારણો
(૩) જજષદરત હોવાને કારણે
છે ?
---------

૨૭૯

સતલાસણા ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૦ શ્રી ઋવર્િે િભાઇ પટે લ (સ્વસનગર) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
સતલાસણા, સ્જ.મહે સાણા ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના
બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે ,
અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૫,૫૦,૬૨,૫૦૦/- ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૮-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજુરી

૨૮૦

લાઠી ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૩ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરે જ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
લાઠી, સ્જ.અમરે લી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૪,૧૭,૪૦,૧૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજુરી

૨૮૧
અમદાિાદ િિે ર માટે આનુર્ાુંવગિ ખચચની ચૂિિણી સિાય યોજના િે ઠળ સિાય
* ૨૩૫૧૦ શ્રી સુરેિભાઈ પટે લ (મસ્ણનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે
(૧) આર.ટી.ઇ. હે ઠળ ખાનગી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાાં
સ્વદ્યાિીઓના અભ્યાસને લગતા આનુર્ાાંસ્ગક ખર્ષની ર્ૂકવણી
અભ્યાસ કરતા સ્વદ્યાિીઓને આનુર્ાાંસ્ગક ખર્ષ સહાય યોજના
સહાય યોજના સ્વદ્યાિી દીઠ કે ટલી રકમની સહાય ર્ૂકવવામાાં
હે ઠળ સ્વદ્યાિીદીઠ વાસ્ર્ષક રૂ.૩૦૦૦/- ની સહાય ર્ૂકવવામાાં
આવે છે , અને
આવે છે .
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(૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં અમદાવાદ શહે રના કે ટલા
(૨) ૪૦,૨૧૪
સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હે ઠળ આવરી લેવામાાં આવેલ છે ?
---------

૨૮૨
ઉચ્છલ ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૬ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુ વા) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
ઉચ્છલ, સ્જ.તાપી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને

(૧) હા, જી

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૩,૮૭,૯૦,૨૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૪-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૨૮૩
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ગરીબ િલ્યાણ મેળાનો ખચચ
* ૨૪૮૫૫ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેર્બ્રહ્મા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લે બે વર્ષમાાં
(૧)
અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગરીબ
ગરીબ િલ્યાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
કલ્ટયાણ મેળા યોજવામાાં આવ્યા, અને
મેળાની સુંખ્યા
૨૦૧૮-૧૯
૧
૧
અરવલ્લી
૨૦૧૯-૨૦
૦
૨૦૧૮-૧૯
૧
૨
સાબરકાાંઠા
૨૦૧૯-૨૦
૦
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કે ટલો ખર્ષ
(૨)
કરવામાાં આવ્યો ?
ગરીબ િલ્યાણ
ક્રમ વજલ્લાનુું નામ
િર્ચ
મેળાનો ખચચ
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૧૪,૩૧૫=૦૦
૧
અરવલ્લી
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
૨૦૧૮-૧૯ ૪,૯૯,૪૦૦=૦૦
૨
સાબરકાાંઠા
૨૦૧૯-૨૦
૦૦
---------

૨૮૪
દાિોદ વજલ્લાની િાળામાું િગચ િધારાની દરખાસ્ત
* ૨૩૫૨૮ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) દાહોદ સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં સ્બનસરકારી
ગ્રાન્ટ ઇન એઈર્ માધ્યસ્મક શાળાઓના વગષ વધારા માટે કુ લ
કે ટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને

(૧) ૪૦

(૨) તે પૈકી કે ટલા વગોને માંજૂરી આપવામાાં આવી?
(૨) ૧૪
---------
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૨૮૫
વિિાસ િવમશ્નરશ્રી િચેરી, ગાુંધીનગર મુંજૂર થયેલ મિે િમ
* ૨૪૮૬૮ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગામ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
સ્વકાસ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ સ્વકાસ કસ્મશ્નરશ્રીની
કસ્મશ્નરશ્રીની કર્ેરી, ગાાંધીનગરમાાં વગષ ૧ િી ૪ માાં સાંવગષવાર
કર્ેરી, ગાાંધીનગરમાાં વગષ ૧ િી ૪ માાં સાંવગષવાર માંજૂર િયેલ
માંજૂર િયેલ મહે કમ સામે કે ટલી જગ્યાઓ ખાલી છે , અને
મહે કમ નીર્ે મુજબ છે .
ક્રમ
૧
૨
૩
૪

િગચ
૧
૨
૩
૪
િુ લ

મુંજૂર જગ્યા
૧૨
૦૯
૭૮
૧૮
૧૧૭

ભરે લી જગ્યા
૦૯
૦૮
૬૬
૧૪
૯૭

ખાલી જગ્યા
૦૩
૦૧
૧૨
૪
૨૦

(૨) આ જગ્યાઓ કે ટલા સમયમાાં ભરવામાાં આવશે?

(૨) આ જગ્યાઓ વહીવટી અનુકુળતાએ ભરવામાાં
આવશે.
---------

૨૮૬
ભરૂચ તાલુિામાું ૧૪માું નાણાપુંચ અુંતગચત ફાળિેલ ગ્રાુંટ
* ૨૩૪૯૭ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટે લ (ભરૂર્) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભરૂર્ સ્જલ્લાના ભરૂર્ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮૧૯માાં ૧૪માાં નાણાપાંર્ અાંતગષત કુ લ કે ટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ
ફાળવવામાાં આવી,

(૧) ભરૂર્ સ્જલ્લાના ભરૂર્ તાલુકામાાં નાણાકીય વર્ષ
૨૦૧૮-૧૯માાં
૧૪માાં
નાણાપાંર્
અાંતગષત
કુ લ
રૂ.૧૦૫૭.૬૨/- લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી.

(૨) તે પૈકી કુ લ કે ટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાાં આવ્યા, અને

(૨) તે પૈકી કુ લ ૪૯૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાાં આવ્યા.

(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ કે ટલો ખર્ષ િયેલ?

(૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુ લ રૂ.૯૫૫.૫૯/- લાખનો
ખર્ષ િયેલ છે .
---------

૨૮૭
બોરસદ ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૪ શ્રી મિે િિુ માર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
બોરસદ, સ્જ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?

(૧) હા, જી

(૨) રૂ. ૧૧,૯૭,૦૦,૦૦૦/- ની વહીવટી માંજૂરી
તા.૦૬-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .

---------
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૨૮૮
ભાિનગર વજલ્લાની િાળાઓને વિદ્યાથી પિે લ યોજનાનો લાભ
* ૨૩૫૨૦ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુ વા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
(૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલી
સરકારી માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓને
સ્વદ્યાિી પહે લ યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો, અને
(૨) આ અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં શાળાઓને કે ટલી
નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં આવી?

જિાબ
(૧) સરકારી માધ્યસ્મક શાળાઃ ૨૯
સરકારી ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઃ ૧૦

(૨) એક શાળાદીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કુ લ
રૂ.૩૯,૦૦,૦૦૦/-ની નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં
આવી.
---------

૨૮૯
જૂ નાગઢ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૦૭ શ્રી િર્ચદિુ માર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂ નાગઢ અને
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર
દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે હકીકત
સાર્ી છે ,

(૧) ના, જી

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
કરવામાાં આવ્યા છે ,

(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૨૯૦
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૪૬ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ ચાિડા (દહાંમતનગર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
સ્જલ્લાના કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના
અમલમાાં છે , અને
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
ખર્ષ િયો ?

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
સ્જલ્લાના દહાંમતનગર અને તલોદ તાલુકાઓમાાં મધ્યાહન ભોજન
યોજના દ્વારા દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨)
ક્રમ

તા.૧-૧-૨૦૧૮
તા.૧-૧-૨૦૧૯
િુ લ
થી
થી
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
૧ રૂ.૪,૮૨,૬૪,૦૦૦ રૂ.૪,૪૩,૪૭,૫૮૨ રૂ.૯,૨૬,૧૧,૫૮૨

---------
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૨૯૧
સુરત ખાતે નિી ઔદ્યોવગિ અને મજૂ ર અદાલતના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૭ શ્રી િર્ચ સુંઘિી (મજુ રા) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી.
સુરત ખાતે નવી ઔદ્યોસ્ગક અને મજૂ ર અદાલતના બાાંધકામ
માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૧૪,૩૪,૧૭,૦૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૨૯૨
તારાપુર ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૩ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉમરે ઠ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી.
તારાપુર, સ્જ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ.૬,૨૬,૦૦,૦૦૦/-ની
વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

૨૯૩
િલસાડ વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૦૪ શ્રી ભરતભાઈ પટે લ (વલસાર્) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૩૫૬૭
વલસાર્ સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?
(૩) રૂ.૭૧,૩૪,૦૦૦/---------

૨૯૪
મિે સાણા વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૫૨ શ્રી રમણભાઈ પટે લ (સ્વજાપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
મહે સાણા સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને

(૨) ૮૬૮ (આઠસો અર્સઠ)
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(૩) રૂ.૧૭,૩૬,૦૦૦/- (અાંકે રૂ. સત્તર લાખ છત્રીસ
હજાર પૂરા)
---------

(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી?

૨૯૫
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૪૭ શ્રી કિતુ િનોડીયા (ઈર્ર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
સ્જલ્લાના કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના
સ્જલ્લાના દહાંમતનગર અને તલોદ તાલુકાઓમાાં મધ્યાહન ભોજન
અમલમાાં છે , અને
યોજના દ્વારા દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨)
ક્રમ તા.૧-૧૨૦૧૮ થી તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી
િુ લ
ખર્ષ િયો?
૧

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
રૂ.૪,૮૨,૬૪,૦૦૦ રૂ.૪,૪૩,૪૭,૫૮૨ રૂ.૯,૨૬,૧૧,૫૮૨

---------

૨૯૬
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૪૮ શ્રી ગજન્ે રવસુંિ પરમાર (પ્રાાંસ્તજ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સાબરકાાંઠા
સ્જલ્લાના કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના
સ્જલ્લાના દહાંમતનગર અને તલોદ તાલુકાઓમાાં મધ્યાહન ભોજન
અમલમાાં છે , અને
યોજના દ્વારા દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨)
ક્રમ તા.૧-૧૨૦૧૮ થી તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી
િુ લ
ખર્ષ િયો?
૧

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯
રૂ.૪,૮૨,૬૪,૦૦૦ રૂ.૪,૪૩,૪૭,૫૮૨ રૂ.૯,૨૬,૧૧,૫૮૨

---------

૨૯૭

રાજ્ય સમિારી વનવધમાું જમા રિમ
* ૨૪૮૪૬ શ્રી િીિાભાઈ ભૂરીયા (દદયોદર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સમકારી
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સમકારી
સ્નસ્ધમાાં કે ટલી રકમ જમા છે , અને
સ્નસ્ધમાાં રૂ.૧,૫૮,૩૦,૦૬૦.૭૧/- રકમ જમા છે .
(૨) આ સ્નસ્ધમાાંિી છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલી રકમ
(૨) આ સ્નસ્ધમાાંિી છે લ્લા બે વર્ષમાાં રૂ.૨૬,૪૪,૬૭૮/વાપરવામાાં આવી?
રકમ વાપરવામાાં આવી?
---------

૨૯૮

ગીર સોમનાથ અને જુ નાગઢ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૧૬ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર સોમનાિ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃઅને જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
 ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં ૧૧૬૬ આાંગણવાર્ીઓ
છે ,
કાયષરત છે ,
 જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાાં ૧૪૨૮ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .
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(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે ,

(૨)
 ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં ૬૭૫ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાાં ૯૭૨ આાંગણવાર્ીઓને પોતાના
મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 ગીર સોમનાિ સ્જલ્લામાાં ૪૯૧ આાંગણવાર્ીઓ
ભાર્ાના મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાાં ૪૫૬ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં મકાન
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં સરકારે શુાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૨૯૯
આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િે ઠળની િાળાઓને ગ્રાુંટમાું વિસુંગતતા
* ૨૪૯૬૨ શ્રી મોિનવસુંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
રાજ્યમાાં
(૧) ના.
આદદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગ સાંર્ાસ્લત અને ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇર્
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની
સ્થિસ્તએ
રાજ્યમાાં
સાંથિાઓ સાંર્ાસ્લત સરકારી છાત્રાલયો, એકલવ્ય મોર્ે લ
આદદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગ સાંર્ાસ્લત સરકારી છાત્રાલયો
થકૂ લો, આદશષ સ્નવાસી શાળાઓ, ઇએમઆરએસ થકૂ લોમાાં
કાયષરત છે . પરાંતુ ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇર્ સાંથિાઓ સાંર્ાસ્લત કોઈ
સ્નભાવ ગ્રાન્ટ અને વહીવટી ગ્રાન્ટ આપવામાાં સ્વસાંગતતા છે . તે
સરકારી છાત્રાલયો કાયષરત નિી.
હકીકત સાર્ી છે , અને
વધુમાાં, રાજ્યમાાં આદદજાસ્ત સ્વકાસ સ્વભાગ સાંર્ાસ્લત સરકારી
છાત્રાલયો, એકલવ્ય મોર્ે લ થકૂ લો, આદશષ સ્નવાસી
શાળાઓના હે તુઓ/ધારા-ધોરણો અલગ અલગ હોઈ, સ્નભાવ
ગ્રાન્ટ અને વહીવટી ગ્રાન્ટ અલગ અલગ હોય છે . જેિી સ્નભાવ
ગ્રાન્ટ અને વહીવટી ગ્રાન્ટ આપવામાાં સ્વસાંગતતા હોવાનો પ્રશ્ન
ઉપસ્થિત િતો નિી.
(૨) જો હા, તો આ સ્વસાંગતતા ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં
(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવશે?
---------

૩૦૦
બોટાદ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજના
* ૨૩૫૫૦ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોર્ા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાના
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટાદ સ્જલ્લાના
કે ટલા અને કયા કયા તાલુકામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અમલમાાં
બરવાળા તાલુકામાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ
છે , અને
સાંજીવની યોજના અમલમાાં છે .
(૨) તે અાંતગષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં કે ટલો
(૨)
તા.૧-૧૨૦૧૮
તા.૧-૧ખર્ષ િયો?
ક્રમ
૧

---------

થી
૨૦૧૯ થી
િુ લ
તા.૩૧-૧૨- તા.૩૧-૧૨૨૦૧૮
૨૦૧૯
બરવાળા રૂ.૭૫,૦૫,૭૬૦ રૂ.૬૯,૫૪,૬૨૧ રૂ.૧,૪૪,૬૦,૩૮૧
તાલુિો
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૩૦૧
સુરેન્રનગર અને દાિોદ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૮૭૯ શ્રી નૌિાદ સોલુંિી (દસાર્ા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર
(૧) ના, જી.
અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે
તે હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર
(૨), (૩) અને (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ કરવામાાં
આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

૩૦૨
િડોદરા વજલ્લામાું મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િે ઠળ લાભ
* ૨૩૫૨૪ શ્રીમતી મવનર્ાબેન િિીલ (વર્ોદરા-શહે ર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈર્
(૧) ૮૭,૩૯૬
માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓમાાં મુખ્યમાંત્રી
યુવા થવાવલાંબન યોજના અાંતગષત મફત પાઠ્ય પુથતક યોજના
હે ઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને લાભ
આપવામાાં આવ્યો, અને
(૨) આ અાંતગષત કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો?
(૨) રૂ. ૪,૧૬,૯૮,૬૯૧
---------

૩૦૩
િલસાડ અને ડાુંગ વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૯૮૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાર્ા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાર્ અને
ર્ાાંગ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત છે ,

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાર્
સ્જલ્લામાાં ૧૮૯૯ અને ર્ાાંગ સ્જલ્લામાાં ૪૪૧ આાંગણવાર્ીઓ
કાયષરત છે .

(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,

(૨) તે પૈકી વલસાર્ સ્જલ્લામાાં ૧૫૮૧ અને ર્ાાંગ
સ્જલ્લામાાં ૪૨૩ આાંગણવાર્ીઓને પોતાાના મકાનો છે .

(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને

(૩) વલસાર્ સ્જલ્લામાાં ૩૧૮ અને ર્ાાંગ સ્જલ્લામાાં ૧૮
આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .

(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
મકાન નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
સરકારે શુાં પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------
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૩૦૪
બોરસદ તાલુિાના રોડને િાઈડનીંગ િરિા માટે િૃક્ષ િાપિાની મુંજૂરી
* ૨૪૯૩૭ શ્રી રાજન્ે રવસુંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લાના
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લાના
બોરસદ તાલુકાના બોરસદ-ભાદરણ-ગાંભીરા રોર્ને
બોરસદ તાલુકાના બોરસદ-ભાદરણ-ગાંભીરા રોર્ને
વાઈર્નીંગ કરવાના કામ માટે કયા પ્રકારના કે ટલા વૃક્ષો
વાઈર્નીંગ કરવાના કામ માટે વન ખાતા દ્વારા વૃક્ષો કાપવાની
કાપવાની વન ખાતા દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવી,
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ નિી.
(૨) ઉક્ત વૃક્ષો કાપવાિી કે ટલા લાકર્ાનો જથ્િો પ્રાપ્ત
િયો,

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) ઉક્ત જથ્િાની હરાજી અન્વયે કે વેર્ાણ અન્વયે
કે ટલી રકમ મળી, અને

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) કે ટલા જથ્િાની હરાજી કરવાની કે વેર્ાણ કરવાનુાં
(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે ?
---------

૩૦૫
ભાિનગર વજલ્લાની િાળાઓને વિદ્યાથી પિે લ યોજનાનો લાભ
* ૨૩૫૨૬ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈ યા (પાલીતાણા) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) ભાવનગર સ્જલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલી
સરકારી માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓને
સ્વદ્યાિી પહે લ યોજનાનો લાભ આપવામાાં આવ્યો, અને

(૧) સરકારી માધ્યસ્મક શાળા : ૨૯
સરકારી ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળા : ૧૦

(૨) આ અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં શાળાઓને
કે ટલી નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં આવી?

(૨) એક શાળાદીઠ રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- લેખે કુ લ
રૂ.૩૯,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાાંકીય સહાય પૂરી પાર્વામાાં
આવી.
---------

૩૦૬
ગાુંધીનગર અને તાપી વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૬૫ શ્રી સુરેિિુ માર પટે લ (માણસા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગાાંધીનગર
અને તાપી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ
બનાવવાના બાકી છે , અને

કે ટલા

ગામોમાાં

(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.

થમશાન

(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------
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૩૦૭
િલસાડ વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૦૫ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારર્ી) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
કન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ
કે ટલી રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,

(૧) રૂ.૨૦૦૦/-

(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
વલસાર્ સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને

(૨) ૩૫૬૭

(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં
(૩) રૂ.૭૧,૩૪,૦૦૦/આવી?
---------

૩૦૮
છોટાઉદેપુર અને દાિોદ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૬૫ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જેતપુર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર
અને દાહોદ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની
અાંસ્તમદક્રયા કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ
બનાવવાના બાકી છે , અને

કે ટલા

ગામોમાાં

(૧), (૨) અને (૩) ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ
૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે
થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો
નિી.

થમશાન

(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે?
---------

૩૦૯
ગીર સોમનાથ અને જુ નાગઢ વજલ્લામાું ગૌચર સુધારણાના િામો
* ૨૪૧૩૫ શ્રી પુજા
ું ભાઈ િુંિ (ઉના) : માનનીય ગૌ-સુંિધચન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
વર્ષવાર ગીર સોમનાિ અને જુ નાગઢ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌર્ર
સુધારણા માટે કે ટલા કામો માંજૂર કરવામાાં આવ્યા,

(૧) શૂન્ય

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્જલ્લાવાર કે ટલા ગૌર્રની
સુધારણા હાિ ધરવામાાં આવી,

(૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૩) ઉક્ત ગૌર્ર સુધારણાના કામોમાાં ગેરરીસ્ત સબબ
કે ટલી ફદરયાદો મળી, અને

(૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૪) મળેલ ફદરયાદો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં
(૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
આવી?
---------
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૩૧૦
રાજિોટ અને અમરે લી વજલ્લામાું િાયચરત આુંગણિાડીઓ
* ૨૪૮૯૪ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએઃઅમરે લી સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧૩૭૩ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે ,
છે ,
 અમરે લી સ્જલ્લામાાં ૧૬૧૬ આાંગણવાર્ીઓ કાયષરત
છે .
(૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર કે ટલી આાંગણવાર્ીઓને
(૨)
પોતાના મકાનો છે ,
 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૧૧૬૫ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે ,
 અમરે લી સ્જલ્લામાાં ૧૨૭૦ આાંગણવાર્ીઓને
પોતાના મકાનો છે .
(૩) કે ટલી આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના મકાન કે અન્ય
(૩)
જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 રાજકોટ સ્જલ્લામાાં ૨૦૮ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે , અને
 અમરે લી સ્જલ્લામાાં ૩૪૬ આાંગણવાર્ીઓ ભાર્ાના
મકાન કે અન્ય જગ્યાએ ર્ાલે છે .
(૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ જે આાંગણવાર્ીઓને પોતાનુાં
(૪) સરકારશ્રી દ્વારા આાંગણવાર્ીઓને પોતાના મકાનો
મકાન નિી તેમને સત્વરે મકાન આપવા છે લ્લા બે વર્ષમાાં
આપવા માટે મનરે ગા તિા સરકારશ્રીની સ્વસ્વધ યોજનાઓ
સરકારે શા પગલાાં લીધા?
અાંતગષત આયોજન કરવામાાં આવેલ છે .
---------

૩૧૧

જામનગર વજલ્લામાું વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટે ની ગ્રાન્ટ
* ૨૩૫૦૧ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટે લ (જામનગર ગ્રામ્બય) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાાં
(૧) રૂ.૨૦૦૦/ક્ન્યાઓ માટે સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ર્ યોજના હે ઠળ કન્યાદીઠ કે ટલી
રકમના બોન્ર્ આપવામાાં આવે છે ,
(૨) જે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માાં
(૨) ૬૯૫
જામનગર સ્જલ્લામાાં કે ટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાાં આવી,
અને
(૩) તેના માટે કે ટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી ?
(૩) રૂ.૧૩,૯૦,૦૦૦/(અાંકે રૂસ્પયા તેર લાખ નેવુ હજાર પૂરા)
---------

૩૧૨

િડોદરા વજલ્લામાું મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િે ઠળ લાભ
* ૨૩૫૨૩ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિે તા (ર્ભોઈ) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈર્
(૧) ૮૭,૩૯૬
માધ્યસ્મક અને ઉચ્ર્તર માધ્યસ્મક શાળાઓમાાં મુખ્યમાંત્રી યુવા
થવાવલાંબન યોજના અાંતગષત મફત પાઠ્ય પુથતક યોજના હે ઠળ
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને લાભ આપવામાાં
આવ્યો, અને
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(૨) આ અાંતગષત કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરવામાાં આવ્યો?
(૨) રૂ. ૪,૧૬,૯૮,૬૯૧
---------

૩૧૩
નિસારી અને ભરૂચ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૮૫ શ્રી અનુંતિુ માર પટે લ (વાાંસદા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને
(૧), (૨) અને
(૩)
ભરૂર્ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા કરવા
ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે ?
---------

૩૧૪
લાઠી ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૬૪ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
(૧) હા, જી
લાઠી, સ્જ.અમરે લી ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના બાાંધકામ માટે
વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે , અને
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૪,૧૭,૪૦,૧૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૩૧૫

િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૮૩૩ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરે ઠીયા (રાપર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને
(૧), (૨) અને
(૩)
પાટણ સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે ?
---------

૩૧૬

િડોદરા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોમાું િોમ્પ્યુટરની સુવિધા
* ૨૩૪૮૮ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગાંજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા એક વર્ષમાાં
વર્ષમાાં વર્ોદરા સ્જલ્લામાાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અાંતગષત
તાલુકાવાર નીર્ેની સ્વગતે કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ
તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા
કરાવવામાાં આવેલ છે .
ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવી છે ,
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ક્રમ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
(૨)

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કે ટલી ગ્રામ પાંર્ાયતોમાાં
કોમ્બપ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી ?
---------

તાલુિાનુું નામ
ર્ભોઈ
ર્ે સર
કરજણ
પાદરા
સાવલી
સ્શનોર
વર્ોદરા
વાઘોર્ીયા
એક પણ નહીં.

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ
િરાિેલ ગ્રામ પુંચાયતોની સુંખ્યા
૦૧
૦૦
૧૩
૦૨
૦૪
૦૦
૦૯
૧૬

૩૧૭
અમદાિાદ િિે રમાું આર.ટી.ઈ. એક્ટ િે ઠળ ઓનલાઈન પ્રિેિ
* ૨૩૫૧૧ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય વિક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ
(૧) ૨૧,૮૩૨
૨૦૧૯-૨૦ માટે રાજ્યમાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ હે ઠળ પ્રવેશ માટે
અમદાવાદ શહે ર સ્વથતારમાાં કે ટલા ગરીબ સ્વદ્યાિીઓએ
ઓનલાઈન અરજી કરી,
(૨) તે પૈકી કે ટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ આપ્યો, અને
(૨) ૧૧,૦૮૫
(૩) તે અાંગે રાજ્ય સરકારે કે ટલી રકમનો ખર્ષ કરે લ છે ?
(૩) રૂ.૩૪૯૧.૫૭ લાખ
---------

૩૧૮
જૂ નાગઢ વજલ્લામાું િુ પોવર્ત બાળિોની સુંખ્યા
* ૨૪૯૧૦ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાાં
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂ નાગઢ સ્જલ્લામાાં
તાલુકાવાર કુ પોસ્ર્ત બાળકોની સાંખ્યા કે ટલી છે , અને
તાલુકાવાર કુ લ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા બાળકોની
સાંખ્યા આ મુજબ છે .
િુ લ ઓછા અને અવત ઓછા
તાલુિા
િજનિાળા બાળિોની સુંખ્યા
ભેંસાણ
૩૩૦
જૂ નાગઢ
૧૭૧૭
કે શોદ
૯૫૬
માળીયા
૪૮૫
માણાવદર
૫૧૫
માાંગરોળ
૭૬૬
મેંદરર્ા
૩૩૮
વાંિલી
૪૮૧
સ્વસાવદર
૩૬૨
િુ લ
૫૯૫૦
(૨) કુ પોસ્ર્ત બાળકોમાાંિી કુ પોસ્ર્ત દૂર કરવા ઉક્ત
(૨) પોર્ણ થતરમાાં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની
કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે .
સ્થિસ્તએ શી કાયષવાહી કરી ?
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આાંગણવાર્ી કેં ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને
સવારનો ગરમ નાથતો અને બપોરનુાં ભોજન
આપવામાાં આવે છે . અઠવાદર્યામાાં બે દદવસ ફળ
આપવામાાં આવે છે .



લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાાં સુધારો લાવવા
ઉપરોક્ત ગરમ નાથતો-ભોજન પુરૂાં પાર્વા માટે
રાજ્યના તમામ આાંગણવાર્ી કે ન્રોમાાં સત્વ/ર્બલ
ફોદટષ ફાઈર્ મીઠુાં તેમજ ફોદટષ ફાઈર્ તેલ પુરૂ પાર્વામાાં
આવે છે .



જૂ નાગઢ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાાં ૬ માસ િી ૩
વર્ષના બાળકોને ટે ક હોમ રે શન તરીકે બાલશસ્ક્ત
આપવામાાં આવે છે .



૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા
બાળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કે લેરી,
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાર્ુ આપવામાાં આવે છે .

---------

૩૧૯
સતલાસણા ખાતે નિી િોટચ વબલ્ડીંગના બાુંધિામ માટે િિીિટી મુંજૂરી
* ૨૩૫૫૯ ડૉ. આિાબેન પટે લ (ઊંઝા) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છે લ્લા બે વર્ષમાાં
સતલાસણા, સ્જ.મહે સાણા ખાતે નવી કોટષ સ્બલ્ટર્ીંગના
બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાર્ી છે ,
અને

(૧) હા, જી

(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલી રકમની વહીવટી
(૨) રૂ. ૫,૫૦,૬૨,૫૦૦/-ની વહીવટી
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે , અને ક્યારે ?
તા.૦૮/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે .
---------

માંજૂરી

૩૨૦
અમરે લી અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ગૌ અને ગૌિુંિ માટે સ્મિાન
* ૨૪૯૨૨ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરે લી અને
પોરબાંદર સ્જલ્લામાાં સ્જલ્લાવાર ગૌ અને ગૌ વાંશની અાંસ્તમદક્રયા
કરવા માટે કે ટલા ગામોમાાં થમશાન ઉપલબ્ધ છે ,

(૧), (૨)

અને

(૩)

ગુજરાત પાંર્ાયત અસ્ધસ્નયમ ૧૯૯૩ની જોગવાઈ મુજબ ગૌ
વાંશ સદહતના મૃત પશુઓ માટે થમશાન બનાવવાની જોગવાઈ
ન હોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કે ટલા ગામોમાાં થમશાન બનાવવાના
બાકી છે , અને
(૩) ઉક્ત બાકી થમશાનો ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં
આવશે ?
---------
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૩૨૧
મિીસાગર અને પુંચમિાલ વજલ્લામાું ગૌચરની જમીન પર ઝીંગા ફામચ
* ૨૪૯૫૦ શ્રી અજીતવસુંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃ પા કરશે કે .પ્રશ્ન
જિાબ
(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાગર અને
(૧) ના, જી.
પાંર્મહાલ સ્જલ્લામાાં તાલુકાવાર ગૌર્રની જમીન પર
ગેરકાયદેસર દબાણ કરી ઝીંગા ફામષ ઉભા કરવામાાં આવ્યા છે તે
હકીકત સાર્ી છે ,
(૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્જલ્લામાાં
(૨), (૩) અને (૪)
તાલુકાવાર કે ટલી ગૌર્રની જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણ
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.
કરવામાાં આવ્યા છે ,
(૩) ઉક્ત દબાણ દૂર કરવાની જવાબદારી કોની િાય
છે , અને
(૪) ઉક્ત ગૌર્રની જમીન પરના તમામ ગેરકાયદેસર
દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર કરવામાાં આવશે?
---------

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર.

ુ રાત વિધાનસભા
ચૌદમી ગજ
છઠ્ઠું સત્ર, ૨૦૨૦
તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી
ગુરૂવાર, તા.૦૫મી માર્ચ, ૨૦૨૦

શધ્ુ ધધપત્રક
અ.નં.

૧

તારાંકકત

અગ્રતા

પ્રશ્ન ક્રમાંક

ક્રમ

૨૪૯૫૬

૧

પા.નં.

વિગત

અશધુ ધ

શધુ ધ

૧

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

આકદજાવત પ્રયોજના

આકદજાવત પ્રાયોજના

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી

આકદજાવત પ્રયોજના

આકદજાવત પ્રાયોજના

૨

૨૪૮૪૭

૬

૩

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

િર્ષમાં

િર્ષમાં િર્ષિાર

૩

૨૬૪૬૯

૯

૪

જિાબ ખંડ-૩ની પ્રથમ

૦૩-૦૬-૨૦૦૬

૦૩-૦૬-૨૦૧૬

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની ત્રીજી લીટી

મ ૃત્યુ થયા, અને

મ ૃત્યુ થયા,

જિાબ ખંડ-૩ની બીજી લીટી

ટ્રેકટરોની વનમણક
ં

ટ્રેકરોની વનમણક
ં

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

ુ રાત નવસિંગ
ગજ

ુ
નવસિંગ ઇન્સ્ટીટયટ

લીટી
૪
૫

૨૪૯૦૧
૨૩૩૭૬

૧૨
૧૯

૫
૭

ુ
ઇન્સ્ટીટયટ
૬

૨૩૪૦૫

૨૧

૮

સભ્યશ્રીન ંુ નામ

શ્રી અરવિિંદભાઇ

શ્રી અરવિિંદ પટેલ

પટેલ
૭

૨૪૮૮૯

૨૮

૧૧

જિાબ ખંડ-૩ની ત્રીજી લીટી

આંગણિાડીઓ

આંગણિાડીઓ

ભાડા મકાન

ભાડાના મકાન

૮

૨૩૪૨૫

૩૪

૧૩

સભ્યશ્રીનો મતવિ્તાર

-

(ખેરાલ)ુ

૯

૨૪૯૭૩

૩૮

૧૪

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

િર્ષમાં

િર્ષમાં િર્ષિાર

૧૦

૨૪૯૫૮

૪૪

૧૬

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની ત્રીજી લીટી

રજઆતો મળી,

રજઆતો મળી, અને

૧૧

૨૪૯૭૫

૫૯

૨૧

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની પ્રથમ લીટી

કરે લ પૈકી કટેલી

કરે લ પૈકી કેટલી

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની બીજી લીટી

પડેલ છે ,

પડેલ છે , અને

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

કાંવતગરૂુ શ્યામજી

ક્રાંવતગરૂુ શ્યામજી

કૃષ્ણ િમાષ

કૃષ્ણ િમાષ

કાંવતગરૂુ શ્યામજી

ક્રાંવતગરૂુ શ્યામજી

કૃષ્ણ િમાષ

કૃષ્ણ િમાષ

ડૉ. અવનલભાઈ

ડૉ. અવનલ જોવર્યારા

૧૨

૨૩૩૭૩

૬૧

૨૨

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી
૧૩

૨૫૨૦૪

૬૫

૨૪

સભ્યશ્રીન ંુ નામ

જોવર્યારા
૧૪

૨૪૯૨૭

૭૦

૨૬

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની બીજી લીટી

આિેલ ?

આિેલ છે ?

૧૫

૨૬૪૬૫

૮૧

૨૯

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની છે લ્લી લીટી

ુ સીએ ક્યારે
યજી

ુ સીએ આપેલ
યજી
આદે શ રાજ્ય
સરકારને તા.૩૧-૧૨૨૦૧૯ની સ્્થવતએ
ક્યારે

૧૬

૨૪૯૧૧

૮૨

૩૦

૩૧

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

ગીર અભ્યારણમાં

ગીર અભ્યારણ્યમાં

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની બીજી લીટી

કેટલી વસિંહોના

કેટલા વસિંહોના

જિાબ ખંડ-૪નો પેટા ક્રમાંક

ુ ન્સસ
લાયન અમ્બ્યલ

ુ ન્સસ
લાયન એમ્બ્યલ

૧૧

પાછળ

૧૭

૨૩૪૦૬

૮૬

૩૨

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની બીજી લીટી

આિેલ છે

આિેલ છે ?

૧૮

૨૪૮૩૬

૯૩

૩૪

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી

જજલ્લામાં પ્રાથવમક

જજલ્લામાં જજલ્લાિાર
પ્રાથવમક

૧૯

૨૩૪૯૦

૧૦૪

૩૯

સભ્યશ્રીન ંુ નામ

ુ ાઈ બોખરીયા
બાબભ

ુ ાઈ બોખીરીયા
બાબભ

૨૦

૨૪૯૩૫

૧૦૬

૩૯

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી

સરકારી ગામતળની

સરકારી અને
ગામતળની

૨૧

૨૪૯૬૩

૧૧૧

૪૧

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની પ્રથમ લીટી

પૈકી કરે લી ગૃહ

પૈકી કેટલી ગૃહ

૨૨

૨૪૯૧૭

૧૧૨

૪૨

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

નાગરીક પર હુમલા

નાગરીકો પર હુમલા

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની પ્રથમ લીટી

નાગરીકો પર હુમલો

નાગરીકો પર
હુમલાઓ

૨૩

૨૪૯૦૮

૧૨૪

૪૭

પ્રશ્ન ખંડ-૩ની બીજી લીટી

કેટલા બાકી છે ,

કેટલાની બાકી છે ,

૨૪

૨૪૮૨૩

૧૨૬

૪૮

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

કેટલા પક્ષીઓ

તે અન્સિયે કેટલા
પક્ષીઓ

પ્રશ્ન ખંડ-૫ની બીજી લીટી

કરિામાં આવ્યા ?

કરિામાં આિી ?

૨૫

૨૪૯૬૧

૨૧૯

૮૩

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની છે લ્લી લીટી

શ ંુ આયોજન છે ,

શ ંુ આયોજન છે ?

૨૬

૨૪૯૩૬

૨૨૬

૮૫

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

શોપીંગ બનાિિા

શોપીંગ સેન્સટર
બનાિિા

૨૭

૨૪૯૧૮

૨૩૨

૮૭

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

તો વસિંહન ંુ મ ૃત્યુ

તો ઉક્ત વસિંહન ંુ મ ૃત્યુ

૨૮

૨૩૩૮૬

૨૪૧

૯૧

સભ્યશ્રીન ંુ નામ

ુ ડીયા
જીતેન્સર સખ

ુ ડીઆ
જીતેન્સર સખ

૨૯

૨૩૪૪૯

૨૫૧

૯૫

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

ુ રાત નવસિંગ
ગજ

ુ
નવસિંગ ઇન્સ્ટીટયટ

ુ
ઇન્સ્ટીટયટ
૩૦

૨૩૫૦૮

૨૬૯

૧૦૧

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી

વિદ્યાથીઓના

વિદ્યાથીઓના

અભ્યાસને

અભ્યાસને

૩૧

૨૪૯૪૨

૨૭૦

૧૦૧

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

િર્ષમાં

િર્ષમાં િર્ષિાર

૩૨

૨૩૫૧૦

૨૮૧

૧૦૪

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની બીજી લીટી

વિદ્યાથીઓના

વિદ્યાથીઓના

અભ્યાસને

અભ્યાસને

૩૩

૨૪૮૫૫

૨૮૩

૧૦૫

પ્રશ્ન ખંડ-૧ની પ્રથમ લીટી

િર્ષમાં

િર્ષમાં િર્ષિાર

૩૪

૨૪૮૬૮

૨૮૫

૧૦૬

પ્રશ્નન ંુ શીર્ષક

ગાંધીનગર મંજર

ગાંધીનગરન ંુ મંજર

૩૫

૨૪૮૭૯

૩૦૧

૧૧૧

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

સ્્થવતએ જજલ્લામાં

સ્્થવતએ ઉક્ત
જજલ્લામાં

૩૬

૨૪૯૧૦

૩૧૮

૧૧૬

પ્રશ્ન ખંડ-૨ની પ્રથમ લીટી

*****************

બાળકોમાંથી

બાળકોમાંથી કુ પોર્ણ

કુ પોવર્ત દર

દર

