
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
માંગળિાર, ૨૩મી જુલાઈ, ૨૦૧૯ 

(બીજી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય માંત્રીશ્રી : વિક્ષણ (પ્રાથવમિ, માધ્યવમિ, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેિવનિલ વિક્ષણ, િાયદો અને 
ન્યાયતાંત્ર, િૈધાવનિ અને સાંસદીય બાબતો, મીઠા ઉદ્યોગ, ગૌ-સાંિધધન, નાગકરિ ઉડ્ડયન 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી : આકદજાવત વિિાસ, િન, મકિલા અને બાળ િલ્યાણ 

(૩) માનનીય માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) (સ્િતાંત્ર િિાલો) 

: પાંચાયત, પયાધિરણ 

૧ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ક્રવમિ િગો માંજુર િરિા બાબત 

* ૧૭૮૦૮ ડૉ.આિાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા જજલ્લામાાં કેટલી ગ્રાન્ટેડ માધ્યજમક 
શાળાઓમાાં વર્ષ-૨૦૧૮માાં ધો-૧૧ના ક્રજમક વર્ગો માંજુર 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૦૩ 

 (૨) તે પૈકી જવજ્ઞાન પ્રવાહનાાં કેટલા વર્ગો માંજૂર કરવામાાં 
આવ્યા? 

  (૨) ૦૨ 

--------- 
૨ 

આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં જજધરીત પાંચાયત ઘર 
* ૧૯૨૫૨ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ અને 
વડોદરા જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના પાંચાયત 
ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોને પોતાનુાં પાંચાયત 
ઘર નિી, અને 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં 

નામ 
જજધરીત ગ્રામ 

પાંચાયત 
ધરાિતી િોય 
તેની સાંખ્યા 

ગ્રામ 
પાંચાયતને 
પોતાનુાં ઘર 
નથી તેની 

સાંખ્યા 

૧ વડોદરા વાઘોડીયા ૧૬ ૦ 

  સાવલી ૨૪ ૦ 

  વડોદરા ૭ ૦ 

  શીનોર ૨૭ ૦ 

  ડભોઈ ૪૮ ૦ 

  કરજણ ૨૪ ૦ 

  ડેસર ૬ ૦ 

  પાદરા ૧૮ ૦ 

  િુલ ૧૭૦ ૦ 
એચબી-૨૬૮-૧ (સીસ-૧૦) 
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૨ આણાંદ આણાંદ ૫ ૦ 

  ઉમરેઠ ૪ ૦ 

  પેટલાદ ૨ ૦ 

  સોજીત્રા ૧ ૦ 

  ખાંભાત ૭ ૧ 

  બોરસદ ૬ ૦ 

  તારાપુર ૧ ૦ 

  િુલ ૨૬ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 
નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૦૩-૦૬-
૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩ 
સુરત વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૯૦ શ્રીમતી ઝાંખનાબેન પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ઉમરપાડા ૨૮ 

બારડોલી ૧૩૯ 

કામરેજ ૧૩૦ 

પલસાણા ૫૯ 

મહુવા ૧૨૪ 

માાંર્ગરોળ ૧૮૧ 

ચોયાષસી ૯૮ 

ઓલપાડ ૧૪૮ 

માાંડવી ૧૩૪ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨) 

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

ઉમરપાડા ૧૭ ૫ 

બારડોલી ૧૩૪ ૫ 

કામરેજ ૧૧૯ ૧૧ 

પલસાણા ૫૭ ૨ 

મહુવા ૧૨૧ ૩ 

માાંર્ગરોળ ૧૭૯ ૨ 

ચોયાષસી ૯૨ ૬ 

ઓલપાડ ૧૪૮ ૦૦ 

માાંડવી ૧૩૩ ૧  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી, 

 પુનઃલગ્ન કરેલ હોવાિી. 
--------- 
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૪ 
િચ્છ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગૌચર દબાણ સેલની રચના 

* ૧૯૩૩૪ શ્રી વજજે્ઞિિુમાર મેિાણી (વડર્ગામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની જથિજતએ કચ્છ અને 
અમદાવાદ જજલ્લામાાં ‘‘ર્ગૌચર દબાણ સેલ’’ની રચના કરવામાાં 
આવી છે કે કેમ, અને 

  (૧) ના, જી. પરાં તુ જજલ્લામાાં દબાણ શાખા કાયષરત છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી 
જમીન પરના દબાણ દૂર કયાષ? 

  (૨) નીચે મુજબ દબાણ દૂર કરવામાાં આવેલ છે. 
  (૧) કચ્છ જજલ્લામાાં ૪૩.૩૨.૪૯ હે.આરે.ચો.મી. 
  દબાણ દૂર કરાવવામાાં આવેલ છે. 
  (૨) અમદાવાદ જજલ્લામાાં ૫૫.૦૩.૧૯ હે.આરે.ચો.મી. 
  દબાણ દૂર કરાવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫ 
સાિલી તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૧૮૮૧૧ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા જજલ્લાના સાવલી તાલુકામાાં સામૂરહક વન 
જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા જવથતારમાાં 
રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે,  

  (૧) ૪૭ હેક્ટર 

 (૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કઈ કઈ જાતના રોપાનુાં વાવેતર 
કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે પેલ્ટોફોરમ, નીલર્ગીરી, બાંર્ગાળી, બાવળ, 
વાાંસ, સાર્ગ, મહુડા, સીતાફળ, આમળા, સરર્ગવા, આાંબા, 
કાજુ, વડ, જાાંબુ, પીપળ, લીમડા, કરાંજ, કાશીદ, શર, સાદડ, 
રેઈન ટર ી જવરે્ગરે જાતના રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે?   (૩) રૂ. ૨૭.૧૫ લાખ 
--------- 

૬ 
ગરૂડેશ્ર્વર તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૨૮ શ્રી િૈલેષભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં નમષદા જજલ્લાના ર્ગરૂડેશ્ર્વર તાલુકામાાં પૂણષ 
સમયની સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષની થિાપના 
કરવાની સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨) નમષદા જજલ્લાના ર્ગરૂડેશ્ર્વર તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 
સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૮ના 
રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૫૧ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજનાનો અમલ 
ક્યારિી  િયો, અને 

  (૧) તા.૦૬-૦૬-૨૦૧૬ િી 
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 (૨) અરવલ્લી જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અાંતર્ગષત 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલો 
ખચષ કરવામાાં આવેલ છે અને કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો 
લાભ આપવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  
િષધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૪૪૧.૮૫ લાખ ૫૨,૨૦૫  

--------- 

૮ 
નમધદા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િનબાંધુિલ્યાણ યોજના અાંતગધત બસો ફાળિિા બાબત 

* ૧૭૯૩૪ શ્રી મિેિભાઈ િસાિા (દેડીયાપાડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમષદા અને 
ભરૂચ જજલ્લામાાં ટર ાયબલ-જવથતારના ર્ગામોમાાં ભણતા 
જવદ્યાિીઓના અપડાઉન માટે ‘‘વનબાંધુકલ્યાણ યોજના’’ 
અાંતર્ગષત કેટલી બસો ફાળવવામાાં આવી છે, અને 

  (૧)  
અ.નાં. વજલ્લા બસની સાંખ્યા 

૧. નમષદા ૦૫ 
૨. ભરૂચ ૧૭ 

 

 (૨) કયા-કયા જવથતારોમાાં ફાળવવામાાં આવી છે?   (૨)  
વજલ્લો તાલુિો રૂટ િુલ ટર ીપની 

સાંખ્યા 
તે પૈિી વિદ્યાથી 
ટર ીપોની સાંખ્યા 

નમષદા  નાાંદોદ  ઝરવાણી  ૧૦ ૦૪ 
નમષદા  નાાંદોદ  નઘાતપોર  ૧૪ ૦૬ 
નમષદા  નાાંદોદ  દેવીદવ  ૧૫ ૦૮ 
નમષદા  નાાંદોદ  ડુમખલ  ૧૩ ૦૬ 
નમષદા  નાાંદોદ  ખૈરપાડા-સેલાંબા ૧૨ ૦૬ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  ફુલવાડી-સેલાંબા  ૧૦ ૦૬ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  વાડવા  ૧૧ ૦૫ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  ધારોલી  ૨૦ ૦૮ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  કડીયાડુાં ર્ગર-આન્રા ૨૦ ૦૮ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  સીસોરા  ૧૩ ૦૬ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  ડણસોલી  ૧૭ ૦૮ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  અાંકલેશ્ર્વર-ડેડીયાપાડા ૦૪ ૦૨ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  અાંકલેશ્ર્વર-ડેડીયાપાડા ૦૪ ૦૨ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  અાંકલેશ્ર્વર-ડેડીયાપાડા ૦૪ ૦૨ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  અાંકલેશ્ર્વર-ડેડીયાપાડા ૦૪ ૦૨ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  િવાઆશ્રમ  ૦૮ ૦૪ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  ધારોલી  ૧૪ ૦૮ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  ઉમરદા આશ્રમ  ૦૮ ૦૪ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  ભમાડીયા  ૧૬ ૧૦ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  ડેડીયાપાડા  ૦૮ ૦૪ 
ભરૂચ  અાંકલેશ્ર્વર  ડેડીયાપાડા  ૦૮ ૦૨ 
ભરૂચ  ઝઘડીયા  નેત્રાંર્ગ-વાલપોર  ૧૧ ૦૫ 
  િુલ ૨૪૪ ૧૧૬  

--------- 

૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પુણાધ યોજના િેઠળ લાભાથીઓ 

* ૧૭૭૯૪ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ જજલ્લામાાં પૂણાષ યોજના હેઠળ  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા 
લાભાિીઓને આવરી લેવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) પુણાષ યોજના રાજ્યમાાં એજપ્રલ, ૨૦૧૮ િી અમલમાાં 
આવેલ હોય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની મારહતી શૂન્ય છે. જ્યારે વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં કુલ લાભાિી જકશોરીઓ ૩૪,૫૪૦ છે. 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા લાભાિીઓ છે?   (૨)  
તાલુિો લાભાથી 

લોજધકા ૧૪૭૨ 
જસદણ ૫૧૮૬ 
રાજકોટ ગ્રામ્ય ૪૦૧૨ 
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જામકાંડોરણા ૧૮૩૮ 
પડધરી ૧૪૮૨ 
ઉપલેટા ૨૯૧૧ 
ર્ગોંડલ ૪૯૪૦ 
જતેપુર ૩૭૨૨ 
ધોરાજી ૩૦૭૦ 
કોટડાસાાંર્ગાણી ૨૨૪૮ 
જવછીયા ૩૬૫૯  

--------- 

૧૦ 
બોરસદ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૦૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં બોરસદ, જજલ્લો આણાંદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાાં 
કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

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

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 
--------- 

૧૧ 
માણસા તાલુિામાાં ગ્રામ પાંચાયતને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૭૮૨ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેર્ગામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લાના માણસા તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં નાણાપાંચના 
અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લાના માણસા તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૩૭૫.૦૦/- લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં 
આવી. 

 (૨) માણસા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) માણસા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૧૯૭ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ છે?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 
--------- 

૧૨ 
િડોદરા અને નમધદા વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૭૮ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૨૩૫ (અગ્રતા ક્રમઃ ૨૮૨) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદરા જજલ્લામાાં ૧૯.૧૭.૫૯ હે.આરે.પ્ર. અને 
નમષદા જજલ્લામાાં ૦.૪૫.૯૭ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીનમાાં 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજત 
(૧) વડોદરા જજલ્લામાાં ૧૯.૧૭.૫૯ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર દબાણ 
પૈકી ૧૯.૧૬.૬૧ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) નમષદા જજલ્લામાાં ૦.૪૫.૯૭ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર દબાણ પૈકી 
૦૦.૨૨.૧૬ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર કરવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા 
જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની 
મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ 
અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક 
બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ 
પાંચાયતને દબાણ દૂર કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતને 
આ બાબતે ઠરાવ કરીને તેની જાણ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-
૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે? 

 

--------- 

૧૩ 
સ્ટેટ લેિલ િેટલેન્ડ ઓથોરીટીની રચના 

* ૧૯૧૬૭ શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વેટલેન્ડ કન્ઝવેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ રૂલ્સ-
૨૦૧૬ની જોર્ગવાઈ અનુસાર થટેટ લેવલ વેટલેન્ડ ઓિોરીટીની 
રચના કરવાની િાય છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ 
ઓિોરીટીની રચના ક્યારે કરવામાાં આવી, 

  (૨) સરકારશ્રીના વન અને પયાષવરણ જવભાર્ગનાાં 
તા.૧૫-૦૫-૨૦૧૭ના ઠરાવિી થટેટ લેવલ વેટલેન્ડ 
ઓિોરીટીની રચના કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) આ ઓિોરીટીની રચના ન કરવામાાં આવી હોય તો 
તેના કારણો શુાં છે, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૪) ક્યાાં સુધીમાાં આ ઓિોરીટીની રચના કરવામાાં 
આવશે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪ 
નમધદા વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૭૭૫૦ શ્રીમતી મનીષા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમષદા જજલ્લામાાં 
આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કેટલાાં સરકારી છાત્રાલયો કાયષરત 
છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમષદા જજલ્લામાાં 
આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કુલ-૮ (આઠ) સરકારી છાત્રાલયો 
કાયષરત છે. 

 (૨) તે પૈકી કુમાર અને કન્યા માટેના છાત્રાલયોની 
સાંખ્યા કેટલી છે? 

  (૨)  
છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમાર ૪ 

કન્યા ૪  
--------- 

૧૫ 
ગુજરાત નેિનલ લો યુવનિવસધટીને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૯૨૫૪ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રુ્ગજરાત નેશનલ લો યુજનવજસષટીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) કોઈ ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 
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 (૨) આ ગ્રાન્ટના દુરૂપયોર્ગ બાબતની કેટલી ફરરયાદો 

સરકારને મળી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) મળેલ ફરરયાદ અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૮૮ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તાલુકાવાર જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

દેત્રોજ ૪૩ 
બાવળા ૯૬ 
ધાંધકુા ૨૫ 
સાણાંદ ૧૩૪ 
ધોળકા ૧૦૯ 
દસક્રોઇ ૧૨૮ 
માાંડલ ૩૨ 
જવરમર્ગામ ૮૩ 
ધોલેરા ૪ 

 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

દેત્રોજ ૪૨ ૧ 
બાવળા ૭૭ ૧૯ 
ધાંધકુા ૨૨ ૩ 
સાણાંદ ૮૦ ૧૦ 
ધોળકા ૯૬ ૧૩ 
દસક્રોઇ ૧૧૪ ૧૪ 
માાંડલ ૩૨ ૦ 
જવરમર્ગામ ૫૬ ૬ 
ધોલેરા ૨ ૦  

 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  
 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 
 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 

--------- 

૧૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૭૭૬૮ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઇડર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ સાબરકાાંઠા 
જજલ્લામાાં આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કેટલાાં સરકારી છાત્રાલયો 

કાયષરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ સાબરકાાંઠા 
જજલ્લામાાં આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કુલ-૭ (સાત) સરકારી 

છાત્રાલયો કાયષરત છે. 

 (૨) તે પૈકી કુમાર અને કન્યા માટેના છાત્રાલયોની 
સાંખ્યા કેટલી છે? 

  (૨)  
છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમાર ૩ 

કન્યા ૪  
--------- 
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૧૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ સિાય 

* ૧૭૭૫૭ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી 

જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી 

જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાાં 

છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ કેટલી જવદ્યાિીનીઓને 

સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે ? 

  (૨) આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ-૩૬૮૫ જવદ્યાિીનીઓને 

સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે. 

--------- 

૧૯ 
ઝગડીયા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૧૮૮૧૦ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાર્ગરા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ જજલ્લાના ઝર્ગરડયા તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-

૧૯માાં સામૂરહક વન જનમાષણ યોજના હેઠળ કેટલા જવથતારોમાાં 

રોપાનુાં વાવેતર કરેલ છે, અને 

  (૧) ૨૨૭ હેક્ટર 

 (૨) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે ?   (૨) રૂ. ૮૭.૪૫ લાખ. 

--------- 

૨૦ 
વિાંવછયા તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૩૧ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દજક્ષણ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાાંકીય વર્ષમાાં રાજકોટ જજલ્લાના જવાંજછયા તાલુકા તિા તાપી 

જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકા ખાતે પૂણષ સમયની સીવીલ જજ અને 

જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષની થિાપના કરવાની સરકાર દ્વારા માંજૂરી 

આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૨) રાજકોટ જજલ્લાના જવાંજછયા તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 

સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૨૧-૧૦-૨૦૧૮ 

ના રોજ તિા તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકા ખાતે  

પૂણષ સમયની સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ   

તા.૨૧-૧૦-૨૦૧૮ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૧ 
દાિોદની મકિલા આટધસ િોલેજની બી.એ.ની ડીગ્રીને માન્ય ન રાખિા બાબત 

* ૧૯૨૬૯ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ શહેરમાાં 
આવેલ રુ્ગજષર ભારતીય સાંથિા સાંચાજલત મરહલા આટષસ 
કોલેજમાાંિી વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ િી ૨૦૧૪-૧૫ સુધીમાાં 
બી.એ.ની ડીગ્રી મેળવેલ જવદ્યાિીનીઓની ડીગ્રી માન્ય 
રાખવામાાં આવતી નિી તે ફરીયાદિી સરકાર વાકેફ છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ તે અાંરે્ગની કેટલી 
ફરરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળી, અને  

  (૨) ૩ 

 (૩) મળેલ ફરરયાદો અન્વયે ઉક્ત જથિજતએ શી 
કાયષવાહી કરવામાાં આવી? 

  (૩) તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૯ના પત્રિી સાંથિાને પ્રત્યુત્તર 
પાઠવેલ છે. તિા કલેક્ટરશ્રી દાહોદની સમાન જવર્ગતની 
રજૂઆતના અનુસાંધાને પત્રની નકલ તેઓશ્રીને પણ મોકલી 
આપેલ છે. 

--------- 
૨૨ 

ગાાંધીનગર અને મિેસાણા વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 
* ૧૯૧૭૧ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજુ 
િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૭૮૮ (અગ્રતાક્રમ-૬૩) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં 
૧૪૪ અને મહેસાણા જજલ્લામાાં ૧૩૬ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની, જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના 
મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં ૩૨ અને મહેસાણા 
જજલ્લામાાં ૧૧ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને  

  (૨) ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં કુલ ૧૧૨ અને મહેસાણા 
જજલ્લામાાં ૧૨૫ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) ગાાંધીનગર વજલ્લો 

 બાકી રહેતા ૧૧૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન 
બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 
મિેસાણા વજલ્લો 

 બાકી રહેતા ૧૨૫ આાંર્ગણવાડીઓના બાાંધકામ માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૨૩ 
માાંડલ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

*૧૭૭૪૪ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ગર) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ જજલ્લાના માાંડલ તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯માાં સામૂરહક વન જનમાષણ યોજના હેઠળ કેટલા જવથતારમાાં 
રોપાઓનુાં વાવેતર કરેલ છે, અને 

  (૧) ૪૨ હેક્ટર 

 (૨) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે ?   (૨) રૂ.૨૪.૨૭ લાખ 
--------- 
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૨૪ 
આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળની િાળાના િમધચારીઓને સાતમા પગાર પાંચનો લાભ 

* ૧૮૮૨૩ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ર્ગરબાડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ હેઠળ ચાલતી આશ્રમશાળા, ઉત્તર 
બુજનયાદી આશ્રમશાળામાાં ફરજ બજાવતા કમષચારીઓને સાતમા 
પર્ગારપાંચનો લાભ મળેલ નિી તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો આ કમષચારીઓને સાતમા પર્ગારપાંચનો 
લાભ આપવા સરકારે શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૨) સાતમા પર્ગારપાંચનો લાભ આપવા માટેની દરખાથત 
સરકારશ્રીમાાં રજુઆત હેઠળ છે. 

--------- 

૨૫ 
બોટાદ અને ભાિનગર વજલ્લાની િાળાઓના જજધકરત ઓરડાઓ 

* ૧૯૫૫૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ગઢડા) : માનનીય વિક્ષણમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ બોટાદ અને 
ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિજમક શાળાઓના 
કેટલા ઓરડાઓ જજષરરત હાલતમાાં છે, અને  

  (૧)  
બોટાદ ભાિનગર 

તાલુિા જજધકરત 
ઓરડાઓની 

સાંખ્યા 

તાલુિા જજધકરત 
ઓરડાઓની 

સાંખ્યા 

બરવાળા ૦૭ ભાવનર્ગર ૦૭ 

બોટાદ ૩૨ ર્ગારીયાધાર ૦૨ 

ર્ગઢડા ૧૩ ઘોઘા ૮૪ 

રાણપુર ૦૦ જસેર ૦૮ 

  મહુવા ૧૪ 

  પાલીતાણા ૦૦ 

  જશહોર ૧૧ 

  તળાજા ૧૯ 

  ઉમરાળા ૦૦ 

  વલ્લભીપુર ૦૧ 

િુલ ૫૨  ૧૪૬ 
 

 (૨) આવા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં નવા બનાવવામાાં 
આવશે? 

  (૨) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૨૬ 
ગીર સોમનાથ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૨૯ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : ચૌદમી વિધાનસભાના પિેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભાગૃિમાાં 
રજુ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ: ૭૯૦ (અગ્રતાક્રમ-૨૩૩) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી ર્ગીરસોમનાિ જજલ્લામાાં 
૪૯૧ અને ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં ૨૯ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના 
મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી ર્ગીરસોમનાિ જજલ્લામાાં આાંર્ગણવાડીનુાં પોતાનુાં 
મકાન એકપણ મકાન બાાંધવામાાં આવેલ નિી. 
ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં ૧૦ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા. 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં કુલ ૪૯૧ અને ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં 

૧૯ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 

ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) ગીર સોમનાથ વજલ્લો 

 ૧૪૨ આાંર્ગણવાડીઓના બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 

અને ૩૪૯ આાંર્ગણવાડીઓના મકાન બાાંધકામ માટે 

તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

ડાાંગ વજલ્લો 

 ૧૯ આાંર્ગણવાડીઓના મકાન બાાંધકામ માટે 

તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૨૭ 
રાજુલા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૦ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાકીય વર્ષમાાં રાજુલા, જજલ્લો.અમરેલી ખાતે નવી કોટષ  

જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી મુાંજરી આપી છે તે હકીકત 

સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય 

વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 

છે, અને  

  (૨) રૂ.૮,૪૯,૨૯,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી  

તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૮ 
જુનાગઢ અને નમધદા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૮૧ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 

સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૩૨૭૦ (અગ્રતાક્રમઃ ૨૩૮) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા 

કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં જુનાર્ગઢ જીલ્લામાાં ૩૭૦ અને 

નમષદા જીલ્લામાાં ૩૦૫ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી તા.૩૧-

૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 

બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 

ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

જુનાર્ગઢ ૩૭૦ 

નમષદા ૩૦૫  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 

આવેશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 
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૨૯ 
મોરબી અને મકિસાગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૬૬ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાજસનોર) : ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભાના પિેલાાં સત્રમાાં તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગૃિમાાં રજુ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ: ૩૨૫૪ (અગ્રતાક્રમ-૧૧૮) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં મોરબી જીલ્લામાાં ૯૭ અને 
મહીસાર્ગર જીલ્લામાાં ૪૪૮ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  
વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 

ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 
મોરબી ૯૭ 

મરહસાર્ગર ૪૪૮  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૩૦ 
સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િાળાના ફીક્સ પગારના િમધચારીઓના પગારમાાં તફાિત 

* ૧૯૧૯૮ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ સરકારી 
માધ્યજમક શાળા તિા ગ્રાન્ટેડ માધ્યજમક ઉચ્ચતર માધ્યજમક 
શાળાના ફીક્સ પર્ગારના કમષચારીઓના પર્ગારમાાં તફાવત 
હોવાની હકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો સમાન શાળાઓમાાં કામ કરતા 
કમષચારીઓના પર્ગારનો તફાવત દૂર કરવા શી કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) જવભાર્ગના તા.૦૨-૦૭-૨૦૧૯ના ઠરાવિી 
જબનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યજમક અને ઉચ્ચતર માધ્યજમક 
શાળાઓના જશક્ષણ સહાયકોના રફક્સ પર્ગારમાાં વધારો કરેલ 
હોઈ, સમાન શાળાઓમાાં કામ કરતા કમષચારીઓના પર્ગારનો 
તફાવત દૂર િયેલ છે. 

--------- 

૩૧ 
આાંિલાિ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૮ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં આાંકલાવ, જજ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/- ની 
વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 
--------- 
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૩૨ 
ડોલિણ તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી િોટધની માંજૂરી 

* ૧૭૭૨૩ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પજિમ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ બે નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 
સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષની થિાપના કરવાની 
સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે હકકીત સાચી છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨) તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 
સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૨૧-૧૦-૨૦૧૮ના 
રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લાના િલોલ તાલુિામાાં ગ્રામપાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૭૮૦ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ર્ગાાંધીનર્ગર-દજક્ષણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લાના કલોલ તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં નાણાપાંચના 

અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લાના કલોલ તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 

અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૩૮૦.૯૮ લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી. 
 (૨) કલોલ તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) કલોલ તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૧૬૩ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ છે ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 
--------- 

૩૪ 
ખેડા વજલ્લાના ગામોમાાં ગૌચરની જમીનમાાં દબાણ 

* ૧૯૨૬૦ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેડા જજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલા ર્ગામોમાાં ર્ગૌચરની જમીનમાાં કેટલુાં દબાણ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગામોની સાંખ્યા 
ક્ષેત્રફળ 

(િે.આરે.પ્ર.) 

૧ ખેડા ૧ ૦૦.૪૫.૬૨ 

૨ વસો ૦ ૦.૦૦ 

૩ મહુધા ૦ ૦.૦૦ 

૪ કઠલાલ ૦ ૦.૦૦ 

૫ ર્ગળતેશ્ર્વર ૧ ૦૦.૦૧.૦૦ 

૬ માતર ૧ ૦૦.૬૬.૭૭ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૦.૦૦ 

૮ ઠાસરા ૦ ૦.૦૦ 

૯ નડીયાદ ૧ ૦૦.૮૧.૯૨ 

૧૦ કપડવાંજ ૦ ૦.૦૦ 

િુલ ૪ ૦૧.૯૫.૩૧ 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત 

દબાણ દૂર કરવા સરકારે શુાં કાયષવાહી કરી, અને 

  (૨) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી ક્રમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં 
સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જીલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માસીક બેઠકમાાં 
સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) કેટલા સમયમાાં આ દબાણ દૂર કરવામાાં આવશે ?   (૩) રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-૧૯૯૩ની કલમ-૧૦૫ 
મુજબ ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ગ્રામ પાંચાયતની 
હોય દબાણો રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમની જોર્ગવાઈ 
અનુસાર ગ્રામ પાંચાયત/તાલુકા જવકાસ અજધકારી દ્વારા 
જનયમાનુસાર દૂર કરાવવાની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

--------- 

૩૫ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લાના ધનસુરા તાલુિામાાં ગ્રામપાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૭૭૯ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (રહાંમતનર્ગર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા જજલ્લાના ધનસુરા તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪ માાં નાણાપાંચના 
અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) સાબરકાાંઠા જજલ્લાના ધનસુરા તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૩૮૯.૧૪/- લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં 
આવી. 

 (૨) ધનસુરા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ધનસુરા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૨૬૪ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ છે?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 
--------- 

૩૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં દબાણ 

* ૧૯૨૦૬ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ 

જીલ્લામાાં ધોરાજી અને ઉપલેટા તાલુકામાાં ર્ગૌચરની કેટલી 
જમીનમાાં દબાણ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિો થયેલ દબાણ 
(િે.આરે.ચો.મી.) 

૧ ધોરાજી ૦૦.૦૦ 

૨ ઉપલેટા ૦.૬૪.૭૪ 

િુલ ૦.૬૪.૭૪ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલુાં દબાણ દૂર 
કરી કેટલી જમીન ખુલ્લી કરવામાાં આવી, અને 

  (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉપલેટા તાલુકાના 
ભીમોરા ર્ગામમાાં ૦.૮૦.૯૪ (હે.આરે.ચો.મી.) તેમજ ખાચરીયા 
ર્ગામમાાં ૦.૬૪.૭૪ (હે.આરે.ચો.મી.) દબાણ હતુાં. તે પૈકી 
ભીમોરા ર્ગામનુાં ૦.૮૦.૯૪ (હે.આરે.ચો.મી.) નુાં દબાણ દુર 
કરી જમીન ખુલ્લી કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દુર કરવામાાં 
આવશે? 

  (૩) રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ગ્રામ 
પાંચાયતની હોય દબાણો રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમની 
જોર્ગવાઈ અનુસાર ગ્રામ પાંચાયત/તાલુકા જવકાસ અજધકારી 
દ્વારા જનયમાનુસાર દૂર કરાવવાની કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૩૭ 
ધાંધુિા તાલુિામાાં સરિારી આટધસ, િોમસધ અને સાયન્સ િોલેજ સ્થાપિા બાબત 

* ૧૯૧૮૮ શ્રી રાજિેિુમાર ગોિીલ (ધાંધુકા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 
જીલ્લાના ધાંધુકા તાલુકામાાં એક પણ સરકારી આટષસ, કોમસષ 
અને સાયન્સ કોલેજ નિી તે હકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત તાલુકામાાં ઉક્ત નવી સરકારી 
કોલેજ થિાપવાનુાં સરકારનુાં શુાં આયોજન છે? 

  (૨) ધાંધુકા કે તેની નજીકમાાં પયાષપ્ત સરકારી, ગ્રાન્ટેડ 
તેમજ થવજનભષર કોલેજો કાયષરત હોઈ હાલ નવી સરકારી કોલેજ 
થિાપવાનુાં સરકારનુાં આયોજન નિી. 

--------- 

૩૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૩૬ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તાલુકાવાર જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

જામખાંભાળીયા ૨૩૨ 

ઓખામાંડળ ૧૧૨ 

કલ્યાણપુર ૫૪ 

ભાણવડ ૪૧ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

જામખાંભાળીયા ૧૨૬ ૯૩ 

ઓખામાંડળ ૬૮ ૧૦ 

કલ્યાણપુર ૪૧ ૭ 

ભાણવડ ૩૪ ૧  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 
--------- 

૩૯ 
કિાંસિ પ્રાણીઓના િુમલાથી મૃવયુ થયેલ પિુઓના માવલિને સિાય 

* ૧૯૨૨૧ શ્રી િષધદિુમાર રીબડીયા (જવસાવદર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જાંર્ગલના 
રહાંસક પ્રાણીઓના હુમલાિી મૃત્યુ પામેલા પશુઓના માજલકોને 
સહાય ચૂકવવામાાં આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કયા પ્રાણીઓની કેટલી રકમની સહાય 
ચૂકવવામાાં આવે છે, અને આ સહાયના દરો ક્યારિી અમલમાાં 
છે, અને 

  (૨) હાલમાાં વન અને પયાષવરણ જવભાર્ગના  
તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવની જોર્ગવાઈ અનુસાર નીચે 
મુજબની સહાય ચુકવવામાાં આવે છે. 
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ક્રમ કિાંસિ પ્રાણીઓ દ્વારા માલઢોર 
મારણની વિગત 

રાિત/િળતરના 
દર રૂવપયા 

૧ દુધાળા પશુ  

ર્ગાય/ભેંસ/ઉંટ/યાક જવરે્ગરે માટે ૩૦,૦૦૦/- 

ઘેટા/બકરા જવરે્ગરે માટે ૩,૦૦૦/- 

૨ જબન દુધાળા પશુ  

ઉંટ/ઘોડા/બળદ જવરે્ગરે માટે ૨૫,૦૦૦/- 

રેલ્લો (પાડો-પાડી) ર્ગાયની 
વાછરડી/ર્ગધેડો/પોની જવરે્ગરે 
માટે 

૧૬,૦૦૦/- 

 
 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર જૂનાર્ગઢ 
અને ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં કેટલા જકથસામાાં સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી? 

  (૩)  

વજલ્લો િષધ 

૦૧-૦૬-૧૭ થી 
૩૧-૦૫-૧૮ 

૦૧-૦૬-૧૮ થી 
૩૧-૦૫-૧૯ 

જૂનાર્ગઢ ૪૨૦ ૩૫૦ 

ર્ગીર સોમનાિ ૨૯૩ ૧૨૩  
--------- 

૪૦ 
બોરસદ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૦૭ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં બોરસદ, જજલ્લો આણાંદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને 

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

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૪૧ 
ગરૂડેશ્ર્વર તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૨૯ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાાંકીય વર્ષમાાં નમષદા જજલ્લાના ર્ગરૂડેશ્ર્વર તાલુકામાાં પૂણષ 
સમયની સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષની થિાપના 
કરવાની સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત 

સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨) નમષદા જજલ્લાના ર્ગરૂડેશ્ર્વર તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 
સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૮ 
ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૪૨ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૬૯૩૮ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (જવરમર્ગામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ અને 
ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને થમાટષ  
જવલેજનો દરજ્જો આપવામાાં આવેલ છે ? 

  થમાટષ  જવલેજ યોજના અાંતર્ગષત ર્ગામોની પસાંદર્ગીની બાબત 
પ્રરક્રયા હેઠળ છે.  

--------- 

૪૩ 
ધરમપુર તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૨૧ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ જજલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાાં ક્ષેજત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા હેકટરમાાં રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િષધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૯૫ 
૨૦૧૮-૧૯ ૯૦૩ 

 

 (૨) તેની પાછળ વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો ?    (૨)  
િષધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૮૦.૩૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૫૧૦.૨૩  

--------- 

૪૪ 
રાજ્યની યુવનિવસધટીઓમાાં સ્નાતિ િક્ષાએ કિન્દી વિષય ફરવજયાત 

* ૧૯૨૦૧ શ્રી વિજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ યુ.જી.સી. દ્વારા 
તા.૦૫/૦૬/૨૦૧૮િી તમામ યુજનવજસષટીઓમાાં થનાતક 
કક્ષાએ રહન્દી જવર્ય ફરજજયાત બનાવવા અાંરે્ગ પરરપત્ર કરેલ છે 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત પરરપત્રનો રાજ્યની યુજનવજસષટીઓમાાં 
ઉકત જથિજતએ અમલ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 
 (૪) ક્યારિી અમલ કરવામાાં આવશે ?    (૪) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૪૫ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા  વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૩૨ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ 

િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૩૨૭૪ (અગ્રતા ક્રમઃ ૩૯) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં ૧૭૭ 
અને દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ૨૧૮ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે 
પૈકી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ 
જજલ્લાવાર બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એકપણ નહીં. 
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 (૨) ઉકત જથિજતએ ઉકત જજલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લો ઉિત વસ્થવતએ ઉિત વજલ્લાિાર ખૂટતા 
ઓરડાઓની સાંખ્યા 

ર્ગીર સોમનાિ ૧૭૭ 

દેવભૂજમ દ્વારકા ૨૧૮  
 (૩) ઉકત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૪૬ 
વિિોરી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૫ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં જશહોરી, જજ.બનાસકાાંઠા ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને  

  (૨) તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ રૂ.૬,૮૭,૩૫,૯૦૦/- 
ની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉકત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે ?    (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 

--------- 

૪૭ 
િચ્છ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૧૪૫ શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંિ જાડેજા (અબડાસા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૭૯૮ (અગ્રતા ક્રમઃ ૩૬) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી કચ્છ જજલ્લામાાં  
૭૫૪ અને સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ૩૨૫ આાંર્ગણવાડીઓ  
ભાડાના મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી,  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી કચ્છ જજલ્લામાાં ૧૩૪ અને સાબરકાાંઠા 
જજલ્લામાાં ૨૦ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉકત જથિજતએ ઉકત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) કચ્છ જજલ્લામાાં કુલ ૬૨૦ અને સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં 
૩૦૫ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ?   

  (૩) િચ્છ વજલ્લોઃ 

 ૬૨૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામ માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

  સાબરિાાંઠા વજલ્લોઃ 

 ૫૩ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ મકાન મનરેર્ગા 
તિા અન્ય યોજના હેઠળ પ્રર્ગજતમાાં છે. 

 ૨૫૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૪૮ 
ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૩૫ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર્ગીર-સોમનાિ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તાલુકાવાર જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 

અરજીઓ મળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

વેરાવળ ૧૧૦ 

તલાલા ૬૧ 

સુત્રાપાડા ૪૦ 

ઉના ૧૦૫ 

કોડીનાર ૯૯ 

ર્ગીર ર્ગઢડા ૩૯ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 

નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

વેરાવળ ૧૦૮ ૭ 

તલાલા ૫૪ ૩ 

સુત્રાપાડા ૩૬ ૩ 

ઉના ૧૦૦ ૫ 

કોડીનાર ૭૯ ૧૫ 

ર્ગીર ર્ગઢડા ૩૩ ૬  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 
--------- 

૪૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૮૯ શ્રી િેિુભાઈ નાિરાણી (ર્ગારરયાધાર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ભાવનર્ગર (શહેર) ૪૩૪ 

ભાવનર્ગર (ગ્રામ્ય) ૮૮ 

ઘોઘા ૫૮ 

જશહોર ૭૭ 

વલ્લભીપુર ૧૯ 

ઉમરાળા ૪૧ 

મહુવા ૧૩૫ 

જસેર ૩૦ 

પાલીતાણા ૭૯ 

ર્ગારીયાધાર ૩૪ 

તળાજા ૧૦૨ 
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 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 

નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

ભાવનર્ગર (શહેર) ૩૮૫ ૧૪ 

ભાવનર્ગર (ગ્રામ્ય) ૭૩ ૭ 

ઘોઘા ૪૫ ૧૩ 

જશહોર ૭૫ ૨ 

વલ્લભીપુર ૧૦ ૬ 

ઉમરાળા ૪૦ ૧ 

મહુવા ૧૨૯ ૬ 

જસેર ૨૩ ૭ 

પાલીતાણા ૭૨ ૭ 

ર્ગારીયાધાર ૨૯ ૫ 

તળાજા ૧૦૨ ૦  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 

--------- 

૫૦ 
પોરબાંદર એરપોટધના વિસ્તરણ માટે નડતરરૂપ બાાંધિામ અટિાિિા બાબત 

* ૧૯૧૭૯ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનર્ગર) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ પોરબાંદર 
એરપોટષના સૂજચત રનવેના જવથતરણ માટે નડતરરૂપ બાાંધકામ 
અટકાવવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી રજુઆતો સરકારને મળી, 

  (૧) એક રજુઆત મળેલ છે. 

 (૨) ત ેઅન્વયે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં આવી, અને   (૨) રુ્ગજરાત સરકાર અને ભારત સરકારના અજધકારીશ્રી 
ઓની તા.૦૪-૦૨-૨૦૧૯ તમેજ તા.૨૮-૦૫-૨૦૧૯ના 
રોજ મીટીંર્ગ મળેલ, જમેાાં નવો રનવે બની શકે કે કેમ તે અાંરે્ગ 

સવે કરવા જણાવેલ છે. 
 (૩) સૂજચત રનવેનુાં ભજવષ્યમાાં જવથતરણ િઈ શકે ત ે

માટે નડતરરૂપ બાાંધકામ અટકાવવા શુાં પર્ગલાાં લેવામાાં આવ્યા?  

  (૩) કલેકટરશ્રી, પોરબાંદર દ્વારા કોથટ ર્ગાડષ ને બીજી 

સૂચના ન મળે ત્યાાં સુધી બાાંધકામ અટકાવવા હુકમ કરવામાાં 
આવેલ છે. તેમજ નવો રનવે બનાવવા અાંરે્ગ સવેની કામર્ગીરી 
કલેકટરશ્રી, પોરબાંદર દ્વારા પૂણષ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૧ 
વિિોરી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૪ શ્રી િિીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં જશહોરી, જજ.બનાસકાાંઠા ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ રૂ.૬,૮૭,૩૫,૯૦૦/- 
ની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 

--------- 
૫૨ 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી માતૃિાંદના યોજના િેઠળ સિાય 
* ૧૮૪૨૭ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી માતૃવાંદના યોજના હેઠળ 

પ્રસુજત સહાય માટે તાલુકાવાર કેટલી માાંર્ગણીઓ આવી, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ ભરેલ ફોમધની સાંખ્યા 

બોડેલી ૧૧૦૫ 

છોટાઉદેપુર ૧૯૫૧ 

જતેપુરપાવી ૧૪૬૧ 

કવાાંટ ૧૨૨૩ 

નસવાડી ૧૦૬૬ 

સાંખેડા ૯૬૬ 
 

 (૨) ત ે પૈકી કેટલી માાંર્ગણીઓ માંજૂર કરી કેટલી રકમ 

ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૨)  

તાલુિાનુાં નામ માાંગણી માંજૂર િુલ રિમ રૂ. 

બોડેલી ૧૦૯૮ ૭૬,૬૩,૦૦૦ 

છોટાઉદેપુર ૧૯૪૩ ૧,૨૧,૦૪,૦૦૦ 

જતેપુરપાવી ૧૪૫૩ ૧,૦૨,૫૪,૦૦૦ 

કવાાંટ ૧૨૧૦ ૭૩,૮૯,૦૦૦ 

નસવાડી ૧૦૬૧ ૬૬,૯૭,૦૦૦ 

સાંખેડા ૯૬૦ ૬૪,૦૭,૦૦૦  
--------- 

૫૩ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં વજલ્લા પાંચાયતનુાં સાંિગધિાર મિેિમ 

* ૧૮૯૬૮ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંર્ગ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં 
જજલ્લા પાંચાયતનુાં સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 
પત્રિ-અ 

વજલ્લાનુાં નામ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

ડાાંર્ગ ૯ ૧૨ ૫૧ ૨૪ 

િુલ ૯ ૧૨ ૫૧ ૨૪ 
 

 (૨) ત ેપૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 
 
 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કાયમી, કરાર આધારીત અને રફકસ પર્ગારિી ભરાયેલી છે ? 

  (૩) પત્રક-ક મુજબ. 

પત્રિ-બ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી 

ડાાંર્ગ ૭ ૨ ૫ ૭ ૨૦ ૩૧ ૨૪ ૦ 

િુલ ૭ ૨ ૫ ૭ ૨૦ ૩૧ ૨૪ ૦ 
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પત્રિ-િ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

િાયમી િરાર 

આધારીત 

કફક્સ િાયમી િરાર 

આધારીત 

કફક્સ િાયમી િરાર 

આધારીત 

કફક્સ િાયમી િરાર 

આધારીત 

કફક્સ 

ડાાંર્ગ ૭ ૦ ૦ ૫ ૦ ૦ ૭ ૦ ૧૩ ૧૧ ૦ ૦ 

િુલ ૭ ૦ ૦ ૫ ૦ ૦ ૭ ૦ ૧૩ ૧૧ ૦ ૦ 

--------- 

૫૪ 
સાંતરામપુર તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૩૧ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મરહસાર્ગર જજલ્લાના સાંતરામપુર તાલુકામાાં સામુરહક 

વન જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા 

જવથતારમાાં રોપાઓનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૪૨ હેકટર. 

 (૨) ત ેપાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે ?    (૨) રૂ.૨૨.૮૮ લાખ. 

--------- 

૫૫ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ સિાય 

* ૧૭૭૫૮ શ્રી જગદીિ પાંચાલ (જનકોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ મરહસાર્ગર 

જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી 

જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાાં 

છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલી જવદ્યાિીનીઓને 

સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે ?  

  (૨) આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ-૨૫૯૯ જવદ્યાિીનીઓને 

સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે. 

--------- 

૫૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૭૭૬૫ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ર્ગણદેવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી 

જજલ્લામાાં આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કેટલાાં સરકારી છાત્રાલયો 

કાયષરત છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી જજલ્લામાાં 

આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કુલ-૧૦ સરકારી છાત્રાલયો 

કાયષરત છે. 

 (૨) ત ે પૈકી કુમાર અને કન્યા માટેના છાત્રાલયોની 

સાંખ્યા કેટલી છે ?  

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમાર ૫ 

કન્યા ૫  
--------- 
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૫૭ 
સુરત વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન બનાિિા સિાય 

* ૧૯૫૨૪ શ્રીમવત સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓેને અદ્યતન/આધુજનક બનાવવા માટે 

સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અન્વેય ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા 

બે વર્ષમાાં સુરત જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને સહાય ચૂકવવામાાં 

આવેલ છે ? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થા 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૧૦ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૪ 

 

--------- 

૫૮ 
ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં જજધકરત પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૨૧૮ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાર્ગઢ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ જૂનાર્ગઢ અને 

ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના 

પાંચાયત ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને પોતાનુાં 

પાંચાયત ઘર નિી, અને 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં 

નામ 

જજધરીત  ઘર વિિોણી 

૧ ર્ગીર સોમનાિ વેરાવળ ૩૫ ૦ 

તાલાળા ૧૦ ૨ 

સુત્રાપાડા ૧૨ ૧ 

કોડીનાર ૧૪ ૨ 

ઉના ૪૪ ૨૪ 

ર્ગીર-ર્ગઢડા ૨૮ ૬ 

િુલ ૧૪૩ ૩૫ 

૨ જૂનાર્ગઢ વાંિલી ૧૩ ૦ 

જૂનાર્ગઢ ૨૨ ૦ 

ભેંસાણ ૧૦ ૦ 

કેશોદ ૧૯ ૦ 

માાંર્ગરોળ ૨૧ ૦ 

માળીયા ૧૧ ૨ 

માણાવદર ૧૮ ૨ 

મેંદરડા ૨ ૦ 

જવસાવદર ૧૨ ૦ 

િુલ ૧૨૮ ૪ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 

બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 

નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૦૩-૦૬-

૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૫૯ 
બોટાદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડીઓને ગેસ િનેક્િન 

* ૧૭૭૩૨ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
બોટાદ જજલ્લાની તાલુકાવાર કેટલી આાંર્ગણવાડીઓને રે્ગસ 
કનેક્શન આપવામાાં આવ્યા છે, અને 

  (૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

 (૨) બાકી રહેતી આાંર્ગણવાડીઓને કેટલા સમયમાાં રે્ગસ 
કનેક્શન આપવામાાં આવશે ?  

  (૨) તમામ આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં રે્ગસ કનેક્શનની 
સુજવધા પૂરી પાડવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૦ 
મિેસાણા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૬૯૨૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ મહેસાણા અને અરવલ્લી 

જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને થમાટષ  જવલેજનો 
દરજ્જો આપવામાાં આવેલ છે ? 

  થમાટષ  જવલેજ યોજના અાંતર્ગષત ર્ગામોની પસાંદર્ગીની બાબત 

પ્રરક્રયા હેઠળ છે.  

--------- 

૬૧ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં આાંગણિાડી િેન્રોમાાં ખાલી જગ્યા 

* ૧૯૩૨૯ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં તાલુકાવાર આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૧)  

ઘટિનુાં નામ આાંગણિાડી 
િાયધિરની ખાલી 

જગ્યા 

આાંગણિાડી 
તેડાગરની ખાલી 

જગ્યા 

ર્ગાાંધીનર્ગર-૧ ૧૦ ૧૬ 

ર્ગાાંધીનર્ગર-૨ ૧૦ ૧૨ 

દહેર્ગામ-૧ ૧૬ ૧૭ 

દહેર્ગામ-૨ ૧૦ ૧૪ 

કલોલ ૨૭ ૨૬ 

માણસા ૭ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલી જગ્યાઓ પર 
નવી જનમણાંકો આપવામાાં આવી? 

  (૨)  

ઘટિનુાં નામ આાંગણિાડી 
િાયધિરની ભરેલી 

જગ્યા 

આાંગણિાડી 
તેડાગરની ભરેલી 

જગ્યા 

ર્ગાાંધીનર્ગર-૧ ૧૦ ૧૬ 

ર્ગાાંધીનર્ગર-૨ ૯ ૯ 

દહેર્ગામ-૧ ૧૨ ૭ 

દહેર્ગામ-૨ ૭ ૭ 

કલોલ ૧૪ ૧૮ 

માણસા ૭ ૧૦  
--------- 
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૬૨ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૯૩ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (જનઝર) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં- તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજુ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૩૩૧૪ (અગ્રતા ક્રમઃ ૧૭૪) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં તાપી જીલ્લામાાં ૧૫૩ અને 
સુરત જીલ્લામાાં ૧૮૭ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 
ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

તાપી ૧૫૩ 

સુરત ૧૮૭  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૬૩ 
સુરેન્રનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૧૯૪ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજુ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૩૨૪૮ (અગ્રતા ક્રમઃ ૧૦૩) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં સુરેન્રનર્ગર જીલ્લામાાં ૩૮૪ 
અને ભાવનર્ગર જીલ્લામાાં ૭૫૪ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 
ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

સુરેન્રનર્ગર ૩૮૪ 

ભાવનર્ગર ૭૫૪  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૬૪ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િાળાના જજધકરત ઓરડાઓ 

* ૧૯૩૨૦ ડૉ. અવનલ જોષીયારા (જભલોડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં તાલુકાવાર પ્રાિજમક શાળાના કેટલા 
ઓરડાઓ જજષરરત છે અને કેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, અને   

  (૧) પત્રક સામેલ છે. 
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 (૨) આ જજષરરત ઓરડાઓને દૂરથત કરીને નવા 

ઓરડાઓ  ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં આવશે? 

  (૨) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

પત્રિ 

અરિલ્લી  સાબરિાાંઠા 

તાલુિા જજધકરત 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

ખુટતા 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

તાલુિા જજધકરત 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

ખુટતા 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

બાયડ ૬૯ ૧૪૮ રહાંમતનર્ગર ૩૭ ૧૩૫ 

ભીલોડા ૩૯ ૭૪ ઈડર ૨૮ ૬૬ 

ધનસુરા ૪૧ ૭૬ ખેડબ્રહ્મા ૩૭ ૧૨૮ 

માલપુર ૧૫ ૪૩ પોશીના ૧૪ ૧૪૩ 

મેઘરજ ૧૦૬ ૧૨૫ પ્રાાંજતજ ૧૭ ૧૨૬ 

મોડાસા ૧૦૨ ૧૩૦ તલોદ ૩૮ ૧૧૧ 

   વડાલી ૧૮ ૩૯ 

   જવજયનર્ગર ૩૬ ૮૦ 

િુલ ૩૭૨ ૫૯૬ િુલ ૨૨૫ ૮૨૮ 

ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યામાાં જજષરીત ઓરડાઓનો સમાવેશ િયેલ છે. 

--------- 

૬૫ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૭૭૫૯ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં 
આરદજાજત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંરે્ગ સહાય આપવાની યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં આ યોજના અાંતર્ગષત કેટલી 
આરદજાજત કન્યાઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૯૧ 

--------- 

૬૬ 
વિિોરી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૬ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં જશહોરી, જજલ્લો.બનાસકાાંઠા ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 

સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને  

  (૨) તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ રૂ.૬,૮૭,૩૫,૯૦૦/- 
ની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 

--------- 
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૬૭ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૪૨ શ્રી અાંબરીષ ડેર (રાજુલા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજુ 
િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૩૨૮૨ (અગ્રતા ક્રમઃ ૨૧૪) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં અમરેલી જીલ્લામાાં ૩૭૦ અને 
બોટાદ જીલ્લામાાં ૧૩૯ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 
ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

અમરેલી ૩૭૦ 

બોટાદ ૧૩૯  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૬૮ 
બોરસદ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૦૫ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મજણનર્ગર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં બોરસદ, જજલ્લો આણાંદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી મુાંજરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને  

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

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 
--------- 

૬૯ 
સાંજલેી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૨૧ શ્રી િૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં સાંજલેી, જજલ્લો.દાહોદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 

સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય 
વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને  

  (૨) તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૬,૬૫,૬૦,૦૦૦/- 
ની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 
--------- 
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૭૦ 
ખેડા વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૭૮૪૩ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેડા જજલ્લામાાં 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ કેટલી જગ્યા માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેડા જજલ્લામાાં 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ-૧૦ જગ્યા માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, 
અને કેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત જથિજતએ તાલુકા જવકાસ અજધકારીની 
કુલ-૦૯ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. અને કુલ-૦૧ જગ્યા ખાલી છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે શુાં આયોજન છે?   (૩) વહીવટી અનુકૂળતાએ. 
--------- 

૭૧ 
રાજુલા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૦૯ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાકીય વર્ષમાાં રાજુલા, જજલ્લો અમરેલી ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાાં 

કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૮,૪૯,૨૯,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી 

તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે. 
 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 
૭૨ 

સાંજલેી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 
* ૧૭૭૨૦ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાકીય વર્ષમાાં સાંજલેી, જજ.દાહોદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાાં 
કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૬,૬૫,૬૦,૦૦૦/-
ની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 
--------- 

૭૩ 
આાંિલાિ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૭ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં આાંકલાવ, જજ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય 

વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-

ની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 
--------- 

૭૪ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં સામાજીિ િનીિરણ િેઠળ િાિેતર 

* ૧૯૨૨૪ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંર્ગરોળ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સામાજીક વનીકરણ હેઠળ જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર જાંર્ગલ ખાતા દ્વારા કેટલા વૃક્ષોનુાં વાવેતર કરવામાાં 
આવેલ, 

  (૧)  

તાલુિો રોપાની સાંખ્યા (લાખમાાં) 

૨૦૧૭-
૧૮ 

૨૦૧૮-૧૯ 

ભેંસાણ ૦.૪૬ ૦.૫૪ 

જુનાર્ગઢ ૦.૩૯ ૦.૭૭ 

વાંિલી ૦.૩૦ ૦.૪૯ 

માણાવદર ૦.૨૭ ૦.૬૪ 

માાંર્ગરોળ ૦.૪૬ ૦.૬૮ 

કેશોદ ૦.૪૭ ૦.૮૬ 

જવસાવદર ૦.૫૮ ૦.૭૭ 

મેંદરડા ૦.૫૪ ૦.૬૫ 

માળીયા (હાટીના) ૦.૬૮ ૦.૬૯ 
 

 (૨) ઉક્ત વાવેતર કરવામાાં આવેલ વૃક્ષો ફરતે ફેન્સીંર્ગ 
કરવામાાં આવેલ છે કે નહીં, 

  (૨) હા, જી. 

 (૩) ઉક્ત વાવેતર કરવામાાં આવેલ વૃક્ષો અને તેની ફરત ે
ફેન્સીંર્ગ કરવા માટે ઉક્ત જથિજતએ તાલુકાવાર, વર્ષવાર કેટલો 
ખચષ િયો, અને 

  (૩)  

તાલુિો ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

ભેંસાણ ૨૯.૫૭ ૩૩.૬૦ 

જુનાર્ગઢ ૪૦.૯૭ ૫૦.૬૯ 

વાંિલી ૩૬.૩૭ ૩૧.૦૪ 

માણાવદર ૨૫.૭૧ ૩૮.૪૨ 

માાંર્ગરોળ ૩૭.૬૭ ૩૬.૯૭ 

કેશોદ ૩૫.૧૨ ૬૪.૮૭ 

જવસાવદર ૫૩.૧૭ ૫૬.૧૨ 

મેંદરડા ૪૧.૮૩ ૩૫.૬૩ 

માળીયા હાટીના ૪૦.૩૭ ૨૭.૦૬  
 (૪) ઉક્ત વાવેતર કરવામાાં આવેલ વૃક્ષો પૈકી કેટલાનો 
ઉછેર િયેલ છે અને કેટલા નાશ પામેલ છે? 

  (૪) રોપાની સાંખ્યા (લાખમાાં) 

 િાિેતર િષધ 
૨૦૧૭-૧૮ 

િાિેતર િષધ 
૨૦૧૮-૧૯ 

તાલુિો ઉછેર 
થયેલ 
રોપા 

નાિ 
પામેલ 
રોપા 

ઉછેર 
થયેલ 
રોપા 

નાિ 
પામેલ 
રોપા 

ભેંસાણ ૦.૩૩ ૦.૧૩ ૦.૪૧ ૦.૧૩ 

જુનાર્ગઢ ૦.૨૫ ૦.૧૪ ૦.૫૮ ૦.૧૯ 

વાંિલી ૦.૨૨ ૦.૦૮ ૦.૩૫ ૦.૧૪ 

માણાવદર ૦.૧૬ ૦.૧૧ ૦.૪૭ ૦.૧૭ 
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માાંર્ગરોળ ૦.૨૯ ૦.૧૭ ૦.૪૯ ૦.૧૯ 

કેશોદ ૦.૨૮ ૦.૧૯ ૦.૬૬ ૦.૨૦ 

જવસાવદર ૦.૪૦ ૦.૧૮ ૦.૫૪ ૦.૨૩ 

મેંદરડા ૦.૩૭ ૦.૧૭ ૦.૪૮ ૦.૧૭ 

માળીયા 
હાટીના 

૦.૪૮ ૦.૨૦ ૦.૫૨ ૦.૧૭ 

 
--------- 

૭૫ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૫૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ગામ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજનાનો અમલ 
ક્યારિી િયો, અને 

  (૧) તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૪ િી 

 (૨) ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલો ખચષ 
કરવામાાં આવેલ છે અને કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િષધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૭૭૬.૧૬ લાખ ૪૮,૧૯૪  

--------- 

૭૬ 
આણાંદ વજલ્લાની િાળાઓનુાં જજધરીત ઇન્રાસ્ટરક્ચર બાબત 

* ૧૯૨૪૮ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લાની 
સરકારી પ્રાિજમક, માધ્યજમક અને ઉચ્ચતર માધ્યજમક 
શાળાઓનુાં ઇન્રાથટરક્ચર જજષરરત હાલતમાાં હોવાની ફરરયાદિી 
સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જજલ્લાની સરકારી પ્રાિજમક શાળાઓ માટે 
ફરરયાદ મળેલ છે. 
ના, જજલ્લાના તમામ સરકારી માધ્યજમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યજમક શાળાઓના બાાંધકામ તાજતેરનાાં વર્ોમાાં િયેલ છે, 
કોઈપણ શાળાનુાં મકાન જજષરરત નિી તેમજ જજષરરત હોવા 
અાંરે્ગની કોઈ ફરરયાદ મળેલ નિી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત શાળાઓના ઇન્રાથટરકચરના 

રીપેરીંર્ગ માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલો ખચષ કરવામાાં 
આવ્યો? 

  (૨) સરકારી પ્રાિજમક શાળાઓની મારહતી 

િષધ થયેલ  ખચધ રૂ. લાખમાાં 

૨૦૧૭-૧૮ ૭૮.૭૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૫.૭૧  
--------- 

૭૭ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનરીક્ષિ િગધ-૨ ની માંજૂર જગ્યાઓ 

* ૧૭૭૪૦ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (જવજાપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ મહેસાણા 
જજલ્લામાાં જજલ્લા જશક્ષણાજધકારી કચેરીમાાં જશક્ષણ જનરીક્ષકની 
કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧)  

મિેસાણા વજલ્લામાાં વજલ્લા વિક્ષણાવધિારી િચેરીમાાં વિક્ષણ 
વનરીક્ષિની તારીખ- ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ નીચે 
મુજબની જગ્યાઓ માંજૂર થયેલ છે. 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ અને િગધ માંજૂર જગ્યાઓ 

૧ જશક્ષણ જનરીક્ષક વર્ગષ-૨ ૦૩(ત્રણ) 
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 (૨) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 

ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) 

ઉક્ત માંજૂર થયેલ જગ્યાઓ પૈિી ભરાયેલ જગ્યાઓ અને 
ખાલી જગ્યાઓ નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ અને િગધ ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ જશક્ષણ જનરીક્ષક વર્ગષ-૨ ૦૩ ૦૦  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાાં ભરવામાાં 
આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૭૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

*૧૭૭૬૩ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્રાાંજતજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતના 
લોકોને થવરોજર્ગાર માટે સાધન સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા 
યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને 
લાભ આપવામાાં આવ્યો? 

  (૨) ૪૪૭ 

--------- 

૭૯ 
અમરેલી વજલ્લામાાં તાલુિામાાં પાંચાયતના મિાનો બનાિિા 

* ૧૯૨૩૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી 
જજલ્લામાાં લાઠી અને બાબરા તાલુકાના તાલુકા પાંચાયતના નવા 
મકાનો બનાવવાની કામર્ગીરી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) અને (૨) તાલુકા પાંચાયત કચેરી, લાઠીના નવા મકાન 
બનાવવાની બાબત કાયષવાહી હેઠળ છે જ્યારે તાલુકા પાંચાયત 
કચેરી, બાબરાના નવા મકાન બનાવવા માટે  
તા.૦૪-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવિી રૂ.૨૪૦/- લાખની વહીવટી 
માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે અને આ કામના નકશા-અાંદાજો 
બનાવવાની કામર્ગીરી પ્રર્ગજતમાાં છે, જ ે પૂણષ િયે ટેન્ડરની 
કામર્ગીરી હાિ ધરી આર્ગળની કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 

 (૨) ઉક્ત બાકી કામર્ગીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પુરી 
કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૮૦ 
સાંજલેી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૨૨ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં સાંજલેી, જજ.દાહોદ ખાતે નવી કોટષ  

જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષમાાં 
કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૬,૬૫,૬૦,૦૦૦/- 
ની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 
--------- 
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૮૧ 
પારડી તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૩૫ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ જજલ્લાના પારડી તાલુકામાાં સામૂરહક વન 
જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા રોપાનુાં 
વાવેતર કરેલ છે, 

  (૧) ૭૫ હજાર 

 (૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કઇ કઇ જાતના રોપાનુાં વાવેતર 
કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે શરૂ, જનલર્ગીરી, બાવળ, આાંબા, રુ્ગલમહોર, 
પેલ્ટર ોફોમષ, રેઇન ટર ી, લીમડા, કાજુ જવરે્ગરે 

 (૩) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે?   (૩) રૂ. ૨૫.૬૫ લાખ 
--------- 

૮૨ 
િચ્છ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૭૭૮ ડૉ.નીમાબેન આચાયધ (ભુજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કચ્છ જજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાવવા માટે 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩ 

િુલ ૩૩ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન (રૂા. િરોડમાાં)  

૨૦૧૭-૧૮ ૨.૮૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧.૮૬ 

િુલ ૪.૭૪  
--------- 

૮૩ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૮૬ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાંચમહાલ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે,  

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ર્ગોધરા ૫૭૦ 

કાલોલ ૩૧૭ 

હાલોલ ૨૧૨ 

ઘોઘાંબા ૧૧૯ 

જાાંબુઘોડા ૪૭ 

શહેરા ૧૪૦ 

મોરવા (હ) ૮૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

ર્ગોધરા ૪૭૫ ૯૫ 

કાલોલ ૨૯૪ ૨૩ 
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હાલોલ ૨૦૮ ૪ 

ઘોઘાંબા ૧૧૭ ૨ 

જાાંબુઘોડા ૪૫ ૨ 

શહેરા ૧૩૮ ૨ 

મોરવા (હ) ૮૬ ૦  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 
--------- 

૮૪ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૬૨ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ગોધરા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ પાંચમહાલ 
જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતના લોકોને થવરોજર્ગાર માટે 
સાધન સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને 

લાભ આપવામાાં આવ્યો?  

  (૨) ૨૦૮ 

--------- 

૮૫ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૭૭૪૯ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ અરવલ્લી 
જજલ્લામાાં આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કેટલાાં સરકારી છાત્રાલયો 
કાયષરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ અરવલ્લી જજલ્લામાાં 
આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કુલ-૬  સરકારી છાત્રાલયો કાયષરત 
છે. 

 (૨) તે પૈકી કુમાર અને કન્યા માટેના છાત્રાલયોની 
સાંખ્યા કેટલી છે? 

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમાર ૩ 

કન્યા ૩  
--------- 

૮૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડીઓને ગેસ િનેક્િન 

* ૧૭૭૮૩ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ જજલ્લાની તાલુકાવાર કેટલી આાંર્ગણવાડીઓને રે્ગસ 
કનેક્શન આપવામાાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  
તાલુિાનુાં નામ છેલ્લા બે િષધમાાં આપેલ ગેસ િનેક્િનની સાંખ્યા 

બાવળા ૦ 

દસક્રોઇ ૯ 

સીટી ગ્રામ્ય ૨ 

દેત્રોજ ૧ 
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ધાંધકુા ૦ 

ધોળકા ૧ 

માાંડલ ૦ 

સાણાંદ ૫ 

જવરમર્ગામ ૨ 
 

 (૨) બાકી રહેતી આાંર્ગણવાડીઓને કેટલા સમયમાાં રે્ગસ 
કનેક્શન આપવામાાં આવશે? 

  (૨) તમામ આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં રે્ગસ કનેક્શનની 
સુજવધા પુરી પાડવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૮૭ 
પાિાગઢ ખાતેના વિરાસત િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૨૦ શ્રી જીતેન્ર સુખડીયા (સયાજીર્ગાંજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પાવાર્ગઢ (જપેુરા) ખાતેનુાં જવરાસત વન કેટલા જવથતારમાાં 
બનાવેલ છે, અને 

  (૧) ૬.૫૦ હેક્ટર. 

 (૨) આ વનમાાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના રોપાનુાં વાવેતર 
કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) મુખ્યત્વે ખાટીઆમલી, સપ્તપણી, બોરસલ્લી, વાાંસ, 
રાયણ, ચાંદન, ર્ગરમાળો, અજુષનસાદડ, હરડે, આમળા, 

બહેડા, બીજોરૂ, લીમડા, અશોકવડ, આાંબા, રૂરાક્ષ, કદમ, 
બીલી, પીપળા, નાળીયેરી, સીમળો, ચાંપો, ખાખરો, 
પાણીનેતર, ફણસ, ખીજડો, મહુડા, અરડુસા, સરર્ગવા, 

નીલર્ગીરી જવરે્ગરે. 
--------- 

૮૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૭૭૬૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ વલસાડ 
જજલ્લામાાં આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કેટલાાં સરકારી છાત્રાલયો 
કાયષરત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ વલસાડ જજલ્લામાાં 
આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કુલ-૧૫ સરકારી છાત્રાલયો 
કાયષરત છે. 

 (૨) તે પૈકી કુમાર અને કન્યા માટેના છાત્રાલયોની 
સાંખ્યા કેટલી છે? 

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમાર ૮ 

કન્યા ૭  
--------- 

૮૯ 
બનાસિાાંઠા અને દાિોદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૧૫૫ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં, તા.૫-૩-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 

રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૩૨૧૬ (અગ્રતા ક્રમઃ ૨૧) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં બનાસકાાંઠા જીલ્લામાાં ૧૧૦૪ 
અને દાહોદ જીલ્લામાાં ૧૪૧૬ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

બનાસકાાંઠા ૧૧૦૪ 

દાહોદ ૧૪૧૬  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવેશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૯૦ 
જામનગર વજલ્લામાાં આાંગણિાડીઓને ગેસ િનેક્િન 

* ૧૭૭૯૩ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ગર ગ્રામ્ય) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જામનર્ગર જજલ્લામાાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રે્ગસ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ હોય 
તેવી આાંર્ગણવાડીઓ કેટલી છે, અને 

  (૧) ‘‘શૂન્ય’’ 

 (૨) બાકી રહેતી આાંર્ગણવાડીઓને કેટલા સમયમાાં રે્ગસ 
કનેક્શન આપવામાાં આવશે? 

  (૨) તમામ આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં રે્ગસ કનેક્શનની 
સુજવધા પુરી પાડવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૯૧ 
રાજ્યમાાં ૧૮૧ ‘‘અભયમ’’ મકિલા િેલ્પલાઈન િરૂ િરિા બાબત 

* ૧૯૫૫૯ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ૧૮૧ 
‘‘અભયમ’’ મરહલા હેલ્પલાઈન શરૂ કરવામાાં આવી છે તે 
હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત હેલ્પલાઈન ક્યારિી શરૂ કરવામાાં 
આવેલ છે, 

  (૨) તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૪ િી. 

 (૩) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી 
ફરીયાદો સરકારને મળી, અને 

  (૩)  

િષધ મળેલ ફરીયાદો 

જુન ૨૦૧૭ િી મે ૨૦૧૮ ૧,૩૫,૪૮૧ 

જુન ૨૦૧૮ િી મે ૨૦૧૯ ૧,૭૪,૮૦૫   
 (૪) હેલ્પલાઈન માટે ઉકત વર્ષવાર વાહનો માટે કેટલી 

રકમનો ખચષ કરવામાાં આવ્યો ?  

  (૪)  

િષધ ખચધ (રૂ.) 

જુન ૨૦૧૭ િી મે ૨૦૧૮ ૨,૦૩,૪૮,૩૧૫ 

જુન ૨૦૧૮ િી મે ૨૦૧૯ ૨,૯૪,૨૨,૮૩૮   
--------- 

૯૨ 
એમ.સી.એ. અભ્યાસક્રમની િોલેજોની બેઠિો 

* ૧૯૨૬૩ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
એમ.સી.એ. અભ્યાસક્રમની સરકારી, અનુદાજનત અને 
થવજનભષર કોલેજોમાાં કુલ કેટલી બેઠકો છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં સરકારી 
કોલેજોની ૯૦ અનુદાજનત કોલેજોની ૨૨૦ અને થવજનભષર 
કોલેજોની ૪૪૨૨ કુલ બેઠકો છે. 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

સરકારી, અનુદાજનત અને થવજનભષર કોલેજોમાાં કેટલી બેઠકો 

ભરાયેલ અને કેટલી ખાલી રહી ? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજોની ૯૦ 

બેઠકો પૈકી ૮૦ બેઠકો ભરાયેલ અને ૧૦ બેઠકો ખાલી રહેલ, 

અનુદાજનત કોલેજોની ૨૨૦ બેઠકો પૈકી ૨૧૫ બેઠકો ભરાયેલ 

અને ૦૫ બેઠકો ખાલી રહેલ અને થવજનભષર કોલેજોની ૫૧૦૦ 

બેઠકો પૈકી ૨૪૫ બેઠકો ભરાયેલ અને ૪૮૫૫ બેઠકો ખાલી 

રહેલ છે. 

  વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજોની ૯૦ 

બેઠકો પૈકી ૮૫ બેઠકો ભરાયેલ અને ૦૫ બેઠકો ખાલી રહેલ, 

અનુદાજનત કોલેજોની ૨૨૦ બેઠકો પૈકી ૨૧૧ બેઠકો ભરાયેલ 

અને ૦૯ બેઠકો ખાલી રહેલ અને થવજનભષર કોલેજોની ૪૪૨૨ 

બેઠકો પૈકી ૨૫૦ બેઠકો ભરાયેલ અને ૪૧૭૨ બેઠકો ખાલી 

રહેલ. 

--------- 

૯૩ 
રાજુલા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૦૮ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાકીય વર્ષમાાં રાજુલા, જજ.અમરેલી ખાતે નવી કોટષ  

જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 

સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાકીય 

વર્ષમાાં કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ 

છે, અને  

  (૨) રૂ.૮,૪૯,૨૯,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજૂરી 

તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉકત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે ?    (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૯૪ 
ગરીબ ખેડૂતોને િાછરડા અને બળદ પુરા પાડિાની યોજના 

* ૧૯૩૦૪ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં ર્ગરીબ ખેડૂતોને વાછરડા અને બળદ પુરા 

પાડવાની યોજના અન્વયે માન્ય કરવામાાં આવેલી એજન્સીઓ 

દ્વારા વાછરડા અને બળદને બદલે આખલાઓની રે્ગરકાયદે 

હેરાફેરી અને કતલના હેતુસર મોકલવાની રુ્ગનારહત પ્રવૃજત્તઓ 

િઈ રહ્યાની કેટલી ર્ગાંભીર ફરીયાદો ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં મળી, અને 

  (૧) ર્ગરીબ ખેડૂતોને વાછરડા અને બળદ પુરા પાડવાની 

કોઈ યોજના અમલમાાં નિી. 

 (૨) માન્ય એજન્સીઓ દ્વારા િતી આવા રુ્ગનારહત 

પ્રવૃજત્ત િતી રોકવા એજન્સીઓ સામે ઉકત જથિજતએ શા પર્ગલાાં 

લીધાાં ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૯૫ 
ગરૂડેશ્ર્વર તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૨૭ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાાંકીય વર્ષમાાં નમષદા જજલ્લાના ર્ગરૂડેશ્ર્વર તાલુકામાાં પૂણષ 

સમયની સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષની થિાપના 

કરવાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે 

હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૨) નમષદા જજલ્લાના ર્ગરૂડેશ્ર્વર તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 

સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૮ 

ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૯૬ 
મિીસાગર વજલ્લામાાં સળાંગ એિમ અાંતગધત િગધ િધારા 

* ૧૯૫૨૧ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ષ-૨૦૧૮માાં મહીસાર્ગર જજલ્લામાાં કેટલી સરકારી 

માધ્યજમક શાળાઓમાાં સળાંર્ગ એકમ અાંતર્ગષત ધો-૧૧ના કેટલા 

વર્ગષ વધારા આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૦૧ 

 (૨) ત ે પૈકી સામાન્ય પ્રવાહમાાં કેટલા વર્ગો આપવામાાં 

આવ્યા ? 

  (૨) ૦૧ 

--------- 

૯૭ 
બનાસિાાંઠામાાં બાલારામ અભ્યારણની જાિેરાત 

* ૧૯૧૫૨ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 

જજલ્લાના અમીરર્ગઢ અને દાાંતા તાલુકામાાં  ‘‘બાલારામ’’ ને 

અભ્યારણ તરીકે જાહેર કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉકત અભ્યારણ 
પાછળ કેટલી રકમ ફાળવવામાાં આવી, અને તે અન્વયે ક્યા 
કામ પાછળ કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨)  
િરેલ િામગીરી ફાળિેલ રિમ 

(રૂ.લાખમાાં) 

થયેલ ખચધ 

(રૂ.લાખમાાં) 

હદ રેખા જસમાાંકન થિાપનાની જાળવણી ૨૦.૦૦ ૧૯.૦૯ 

પ્લાન્ટીંર્ગ, ભુજમ અને ભેજ સાંરક્ષણ, 
રહેઠાણ સુધારણા, હેબીટાટ 

મેનીપ્યુલેશન, તળાવ, ચેકડેમ, 

પ્લાન્ટીંર્ગ, લેન્ટેના રીમુવલ 

૯.૨૫ ૮.૦૦ 

વન્ય જીવો માટે ખોરાક-પાણીની 

વ્યવથિા, પાણીના પોઈન્ટ તિા 

રીપેરીંર્ગ અને પાણી ભરવાની કામર્ગીરી 

૧.૦૦ ૦.૭૦ 
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રેથટ હાઉસની જાળવણી, ટુરીથટ 
સર્ગવડ, આબોરેટમની જાળવણી 

૫.૭૬ ૫.૭૬ 

વોચ ટાવર, વાયરલેસ ટરે કીંર્ગ, સાધનો 

વર્ગેરે તિા તેમની જાળવણી તિા 

રીપેરીંર્ગ 

૩.૭૫ ૩.૦૦ 

ર્ગોદામ, થટાફ કવાટષસ, માર્ગષ, રથતાઓ, 

કચેરી મકાનની જાળવણી 

૬.૭૫ ૬.૦૦ 

વન્યજીવ પુનવષસન, બચાવ તિા 

સારસાંભાળ 

૭.૭૫ ૭.૦૦ 

દવ સાંરક્ષણ, ફાયર લાઈન, ફાયર ર્ગાડષ  

અને પેટર ોલીંર્ગ 

૮.૦૦ ૭.૮૫ 

 
--------- 

૯૮ 
મોરબી અને સુરત વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજજો 

* ૧૬૯૫૯ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ મોરબી અને સુરત 

જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને થમાટષ  જવલેજનો 

દરજજો આપવામાાં આવેલ છે ? 

  થમાટષ  જવલેજ યોજના અાંતર્ગષત ર્ગામોની પસાંદર્ગીની બાબત 

પ્રરક્રયા હેઠળ છે.  

--------- 

૯૯ 
ગુજરાત નેિનલ લો યુવનિવસધટીને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૯૧૫૮ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

વર્ષવાર રુ્ગજરાત નેશનલ લો યુજનવજસષટીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 

કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) કોઈ રકમ ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) આ ગ્રાન્ટના દુરૂપયોર્ગ બાબતની કેટલી ફરીયાદો 

સરકારને મળી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) મળેલ ફરીયાદ અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 

આવી?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૦ 
ભરૂચ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૧૮૮૧૨ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ જજલ્લાના ભરૂચ તાલુકામાાં સામુરહક વન 

જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા જવથતારમાાં 

રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૭૮ હેકટર. 

 (૨) ત ેપાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે ?    (૨) રૂ.૩૬.૮૯ લાખ. 

--------- 
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૧૦૧ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લાની િાળાઓમાાં િેરીફીિેિન 

* ૧૯૫૪૫ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંિ (ઉના) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યની પ્રાિજમક 
શાળાઓમાાં જશક્ષકોનુાં સેટઅપ માંજૂર કરવા માટે જજલ્લા/નર્ગર 
જશક્ષણ સજમજતઓ પાસેિી શાળાવાર જવદ્યાિીઓની સાંખ્યાના 
આધારે મળવાપાત્ર મહેકમની જવર્ગતો માંર્ગાવવામાાં આવે છે તે 
હકીકત સાચી છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨)  જો હા, તો માંજૂર મહેકમ િયા બાદ અમદાવાદ અને 
ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર કેટલી શાળાઓમાાં 
જશક્ષકોના મહેકમનુાં વેરીફીકેશન કરવામાાં આવ્યુ, 

  (૨)  

ક્રમ િષધ 
વજલ્લો 

અમદાિાદ ગાાંધીનગર 

૧ ૨૦૧૭ ૦૦ ૦૦ 

૨ ૨૦૧૮ ૫૪ ૪૯  
 (૩) ઉક્ત વેરીફીકેશન દરમ્યાન જનયમો પ્રમાણે 
જવદ્યાિીઓની સાંખ્યાના પ્રમાણમાાં કેટલા જશક્ષકો વધુ જણાયા, 
અને 

  (૩)  

ક્રમ િષધ 
વજલ્લો 

અમદાિાદ ગાાંધીનગર 

૧ ૨૦૧૭ ૦૦ ૦૦ 

૨ ૨૦૧૮ ૪૪ ૪૨  
    (૪)   આવા વધુ જણાયેલા જશક્ષકોને જશક્ષકોની ઘટ હોય 

તેવી શાળાઓમાાં મૂકવા સરકારે શુાં કાયષવાહી કરી ? 

     (૪)   આવા જશક્ષકોને દરવર્ે કરવામાાં આવતા વધ-ધટ 

બદલીના કેમ્પમાાં ખાલી જગ્યાવાળી શાળામાાં સમાવવામાાં આવે 
છે. જ ે મુજબ ઉપરના વધુ જણાયેલ જશક્ષકોને ઘટવાળી 
શાળાઓમાાં સમાવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૦૨ 

આાંગણિાડી િેન્રોમાાં બાળિ દીઠ પૌવિિ ગરમ આિાર 
* ૧૯૧૪૭ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં બાળકોને અપાતા પૌજિક ર્ગરમ 
આહારની બાળકદીઠ જકાંમત કેટલી છે, 

  (૧) ઉક્ત પૌજિક આહારની બાળકદીઠ દૈજનક જકાંમત આ 
મુજબ અાંદાજવામાાં આવેલ છે. 

લાભાથી િગધ 
દર  

(પ્રવત લાભાથી પ્રવત કદન) 

બાળકો  
(૬ માસ િી ૭૨ માસ) 

રૂ. ૮–૦૦ 

અજત ઓછા વજનવાળા 
બાળકો 

(૬ માસ િી ૭૨ માસ) 
રૂ.૧૨–૦૦ 

 
 (૨) ઉક્ત દર ક્યારિી અમલમાાં છે,   (૨) ઉક્ત અાંદાજવામાાં આવેલ જકાંમતના દર સરકારશ્રીના 

તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૮ ના ઠરાવ મુજબ અમલમાાં છે. 
 (૩) ઉક્ત દરમાાં છેલે્લ ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં 
આવેલ, અને 

  (૩) ઉક્ત દરમાાં છેલ્લે સરકારશ્રીના 
તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૮ના ઠરાવિી વધારો કરવામાાં આવેલ છે. 

 ૬ માસિી ૭૨ માસના સામાન્ય વજનવાળા બાળકો 
માટે રૂ. ૨ /- નો વધારો 

 ૬ માસિી ૭૨ માસના  અજત ઓછા વજનવાળા 
બાળકો માટે રૂ. ૩ /- નો વધારો 
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     (૪)   ઉક્ત દર વધારવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પર્ગલાાં 

લેવામાાં આવ્યા ? 

     (૪) પૂરક પોર્ણના નાણાજકય ધોરણોમાાં વધારો કેન્ર 

સરકારની માંજુરીના આધારે િાય છે. 

--------- 

૧૦૩ 
મિીસાગર અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૭૫ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં, તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ  

સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૨૪૧ (અગ્રતા ક્રમઃ ૨૬૪)ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહીસાર્ગર જજલ્લામાાં ૦.૩૨.૦૭ હે.આરે.પ્ર. અને 

છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં ૨૦.૪૯.૫૧ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની 

જમીનમાાં રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી  

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં 

આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજત 

           (૧)  મહીસાર્ગર જીલ્લામાાં ૦.૩૨.૦૭ હે.આરે.પ્ર. 

ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦૦.૦૬.૦૦ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દૂર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

            (૨)   છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં ૨૦.૪૯.૫૧ હે.આરે.પ્ર. 

ર્ગૌચર દબાણ પૈકી તમામ દબાણ દૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 

કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

 (૨)   ર્ગૌચર દબાણો સબાંધે તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા 

દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં 

આવે છે. જ્યારે જીલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-

૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 

તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 

આવશે? 

 (૩)   મહીસાર્ગર જીલ્લાના ર્ગૌચરના દબાણ અાંરે્ગના કેસો 

નામદાર કોટષમાાં ચાલતા હોઈ મેટર સબજ્યુડીસ બનેલ છે. 

કોટષના જનણષયાજધન કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 

છોટાઉદેપુર જીલ્લામાાં દબાણ દૂર િયેલ હોઈ પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો 

નિી.  

--------- 

૧૦૪ 
રાજુલાની િેલોરેક્સ સ્િુલને ધોરણ-૧૧ની માન્યતા  

* ૧૯૨૩૮ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી 

જજલ્લાના રાજુલામાાં આવેલ કેલોરેક્સ થકુલને ધોરણ-૧૧ની 

માન્યતા ક્યારે આપવામાાં આવેલ, 

  (૧) માન્યતા આપવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) જો માન્યતા ન આપવામાાં આવેલ હોય તો ધોરણ-

૧૧માાં આ શાળામાાં બાળકોને પ્રવેશ આપવામાાં આવે છે તેવી 

ફરરયાદિી સરકાર વાકેફ છે કે કેમ, અને  

  (૨) હા, જી. 

 (૩) જો હા, તો આ અન્વયે સરકારે શુાં પર્ગલાાં લીધાાં?   (૩) શાળાએ કુલ-૦૯ જવદ્યાિીઓને પ્રવેશ આપેલ હતો. 

ફરરયાદ મળતાાં પ્રવેશ આપેલ જવદ્યાિીઓના ટર ાન્સફર સટીરફકેટ 

પરત કરવાની કાયષવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૦૫ 
રાઈટ ટુ એજ્યુિેિન એક્ટ-૨૦૦૯ િેઠળ કદવયાાંગ બાળિોને વિક્ષણ 

* ૧૯૧૬૧ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (જસધ્ધપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ-૨૦૦૯ મુજબ રાજ્યમાાં 

રદવ્યાાંર્ગ બાળકોને મફત જશક્ષણ પુરી પાડવાની જોર્ગવાઈ છે તે 

હકીકત તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ સાચી છે. કે કેમ, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉક્ત જથિજતએ રદવ્યાાંર્ગ 

બાળકોને પ્રાિજમક શાળામાાં પ્રવેશ આપ્યા બાદ રજિ 

ખામીવાળા બાળકોને તજજ્ઞ જશક્ષક દ્વારા જશક્ષણ પુરૂ પાડવા 

કોઈ આયોજન િયેલ છે કે કેમ, 

  (૨) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં રજિની ખામીવાળા બાળકોને 

શાળાના જશક્ષકો ઉપરાાંત સમગ્ર જશક્ષા અજભયાન અાંતર્ગષત 

તાલુકા કક્ષાએ જનયુક્ત િયેલ થપેશીયલ એજ્યુકેશનની 

લાયકાત ધરાવતા બ્લોક રરસોસષ પસષન/રરસોસષ ટીચર દ્વારા 

જશક્ષણ પુરૂ પાડવા માટેનુાં આયોજન કરેલ છે. 

 (૩) જો હા, તો તેના માટે ઠરાવ કે પરીપત્રો ક્યારે 

પ્રજસધ્ધ કરવામાાં આવેલ, અને  

  (૩) ૨૦૧૫ િી ૨૦૧૮ દરજમયાન જવજવધ પત્રોિી 

કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૪) જો ના, તો રજિ ખામીવાળા બાળકોને કોના દ્વારા 

જશક્ષણ પુરૂ પાડવામાાં આવે છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૬ 
એમ.બી.એ. અભ્યાક્રમની િોલેજોની બેઠિો 

* ૧૯૨૫૮ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 

એમ.બી.એ. અભ્યાસક્રમની સરકારી, અનુદાજનત અને 

થવજનભષર કોલેજોમાાં કુલ કેટલી બેઠકો છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 

એમ.બી.એ. અભ્યાસક્રમની સરકારી કોલેજની ૬૦, અનુદાજનત 

કોલેજોની ૪૪૦ અને થવજનભષર કોલેજોની ૮૪૯૪ કુલ બેઠકો 

છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

સરકારી, અનુદાજનત અને થવજનભષર કોલેજોમાાં કેટલી બેઠકો 

ભરાયેલ અને કેટલી ખાલી રહી? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં રાજ્યમાાં અનુદાજનત કોલેજોની 

૪૪૦ બેઠકો પૈકી ૪૦૯ બેઠકો ભરાયેલ અને ૩૧ બેઠકો ખાલી 

રહેલ અને થવજનભષર કોલેજોની ૯૪૩૦ બેઠકો પૈકી ૫૯૨૯ 

બેઠકો ભરાયેલ અને ૩૫૦૧ બેઠકો ખાલી રહેલ. 

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજની ૬૦ બેઠકો 

પૈકી ૫૮ બેઠકો ભરાયેલ અને ૦૨ બેઠકો ખાલી રહેલ, 

અનુદાજનત કોલેજોની ૪૪૦ બેઠકો પૈકી ૪૨૨ બેઠકો ભરાયેલ 

અને ૧૮ બેઠકો ખાલી રહેલ અને થવજનભષર કોલેજોની ૮૪૯૪ 

બેઠકો પૈકી ૬૨૦૪ બેઠકો ભરાયેલ અને ૨૨૯૦ બેઠકો ખાલી 

રહેલ. 

--------- 
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૧૦૭ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાાં જજધરીત પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૨૮૭ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરત અને તાપી 
જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના પાંચાયત ઘર 
જજષરીત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોને પોતાનુાં પાંચાયત ઘર 
નિી, અને 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

જજધરીત ગ્રામ 
પાંચાયતો ની 

સાંખ્યા 

ઘર 
વિિોણી 

૧ સુરત માાંડવી ૨૩ ૦ 

  માાંર્ગરોળ ૧૫ ૦ 

  બારડોલી ૨૦ ૦ 

  ઓલપાડ ૨૯ ૦ 

  કામરેજ ૩ ૦ 

  મહુવા ૭ ૦ 

  પલસાણા ૧૦ ૦ 

  ઉમરપાડા ૨ ૦ 

  ચોયાષસી ૫ ૦ 

  િુલ ૧૧૪ ૦ 

૨ તાપી વાલોડ ૩ ૦ 

  વ્યારા ૧૮ ૦ 

  ડોલવણ ૯ ૧ 

  સોનર્ગઢ ૧૧ ૦ 

  ઉચ્છલ ૧૧ ૦ 

  જનઝર ૬ ૦ 

  કુકરમુાંડા ૨ ૨ 

  િુલ ૬૦ ૩ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 
નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૦૩-૦૬-
૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૦૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૧૭ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં, તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૨૬૩ (અગ્રતાક્રમઃ ૯૬) ના અનુસાંધાને  માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ૮.૫૨.૮૩ હે.આરે.પ્ર. 
અને ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં ૪૧૯.૪૪.૮૪ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચરની જમીન રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 
  (૧) દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ૮.૫૨.૮૩ હે.આરે.પ્ર. 
 ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦૭.૬૬.૬૦ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
 કરવામાાં આવેલ છે. 
  (૨) ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં ૪૧૯.૪૪.૮૪ 
 હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦૧.૫૩.૭૮ હે.આરે.પ્ર. 
 દબાણ દુર કરવામાાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 

કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) 

ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સાંબાંધે તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 

દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા 

કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા 

તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં સમીક્ષા 

કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ પાંચાયતને દબાણ દૂર 

કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે આ બાબતે ઠરાવ કરીને 

તેની જાણ તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી 

તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી 

કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-

૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 

તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 

આવશે? 

 

--------- 

૧૦૯ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૧૮૨ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરયાપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજયુકેશન એકટ અન્વયે તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ અને 

ર્ગાાંધીનર્ગર શહેર-જીલ્લામાાં શહેર-જીલ્લાવાર કેટલા બાળકોને 

પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧)  

 આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

અમદાિાદ ગાાંધીનગર 

જુન-૨૦૧૭ની 

જથિજતએ 

૧૪૯૨૮ ૧૯૦૭ 

જુન-૨૦૧૮ની 

જથિજતએ 

૧૯૮૯૩ ૨૫૪૯ 

 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 

સરકારે શા પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ અને ર્ગાાંધીનર્ગર શહેર 

જજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ. એકટ હેઠળ પ્રવેશ ફાળવેલ તમામ જબન 

અનુદાજનત ખાનર્ગી પ્રાિજમક શાળા દ્વારા પ્રવેશ આપેલ હોવાિી 

પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૧૦ 
ડોલિણ તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૨૬ શ્રી વપષુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાાંકીય વર્ષમાાં તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાાં પૂણષ 

સમયની સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષની થિાપના 

કરવાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે 

હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૨) તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 

સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષ  તા.૨૧-૧૦-

૨૦૧૮ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૧૧ 
ગુજરાત નેિનલ લો યુવનિસીટીને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૯૧૭૪ ડૉ સી.જ.ેચાિડા (ર્ગાાંધીનર્ગર ઉત્તર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રુ્ગજરાત નેશનલ લો યુજનવસીટીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) કોઈ રકમ ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) આ ગ્રાન્ટના દુરૂપયોર્ગ બાબતની કેટલી ફરરયાદો 
સરકારને મળી અને, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) મળેલ ફરરયાદ અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
૧૧૨ 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 
* ૧૯૨૧૩ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ 

સભારૃ્ગહમાાં રજુ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૭૮૦ (અગ્રતાક્રમ-૮૫) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી જામનર્ગર જજલ્લામાાં 

૨૦૮ અને દેવભુજમદ્વારકા જજલ્લામાાં ૧૫૭ આાંર્ગણવાડીઓ 
ભાડાના મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-
૦૫-૨૦૧૯ની, જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના 
પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી જામનર્ગર જજલ્લામાાં ૩૯ અને દેવભુજમ દ્વારકા 

જજલ્લામાાં ૨૭ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને  

  (૨) જામનર્ગર જજલ્લામાાં કુલ ૧૬૯ અને દેવભુજમ દ્વારકા 
જજલ્લામાાં કુલ ૧૩૦ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) જામનગર વજલ્લો 

 ૪૮ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ મનરેર્ગા યોજના 
હેઠળ પ્રર્ગજતમાાં છે. 

 ૧૨૧ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામ માટે 

તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 

 ૧૩૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ  છે. 

--------- 

૧૧૩ 
િચ્છ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૭૭૬ શ્રી વિરેન્રવસાંિ જાડેજા (માાંડવી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કચ્છ જજલ્લામાાં 
મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૮૭ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૭૫ ભરાયેલ અને ૧૨ ખાલી 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 
--------- 
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૧૧૪ 
બોટાદ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૩૮ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ગધ્ા) : માનનીય મકિલા અને બાળ ક્લ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બોટાદ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

બોટાદ ૧૨૨ 

ર્ગઢડા ૭૩ 

બરવાળા ૧૪ 

રાણપુર ૩૭ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

બોટાદ ૧૦૭ ૧૫ 

ર્ગઢડા ૭૨ ૧ 

બરવાળા ૯ ૫ 

રાણપુર ૩૦ ૭  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 

--------- 

૧૧૫ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૨૪૪ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજયુકેશન એકટ અન્વયે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ભાવનર્ગર અને બોટાદ શહેર-જીલ્લામાાં શહેર-જીલ્લાવાર કેટલા 
બાળકોને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧)  
 આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

 ભાિનગર 
િિેર 

ભાિનગર 
વજલ્લો 

બોટાદ 

જુન-૨૦૧૭ની 
જથિજતએ 

૭૭૭ ૧૫૧૨ ૬૩૦ 

જુન-૨૦૧૮ની 
જથિજતએ 

૯૯૦ ૧૪૧૪ ૭૦૭ 

 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
સરકારે શા પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) પત્રક-૧ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 
ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ આર.ટી.ઈ. િેઠળ પ્રિેિ ન આપેલ 

િાળાનુાં નામ 
િાળા સામે િરેલ િાયધિાિીની વિગતો 

૧ ભાવનર્ગર સજચ્ચદાનાંદ ર્ગુરકુળ ટરથટ સાંચાજલત 
સેંટ મરેીસ થકુલ 

લઘુમતી શાળા હોવાનો દાવો કરતી અને લઘુમતી દરજ્જાનુાં પ્રમાણપત્ર ન 
ધરાવતી સદર શાળાઓએ નામદાર હોઈકોટષમાાં જુદી જુદી એસ.સી.એ 
દાખલ કરેલ હતી તિા પી.આઈ.એલ. ૧૦૫/૨૦૧૮ પણ દાખલ િયેલ 
હતી જમેાાં નામદાર હાઈકોટષ  દ્વારા તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ રાજ્ય 
સરકારની તરફેણમાાં ચુકાદો આપેલ હતો જનેી સામે સદર સાંથિાઓએ 

નામદાર સુપ્રીમકોટષમાાં એસ.એલ.પી. નાં. ૨૧૭૧૫/૨૦૧૮ દાખલ કરેલ 
છે. જ ેહાલમાાં નામદાર સુપ્રીમકોટષમાાં ન્યાયાધીન છે. 

૨ ભાવનર્ગર સજચ્ચદાનાંદ ર્ગુરકુળ ટરથટ સાંચાજલત 
સજચ્ચદાનાંદ ર્ગુરકુળ જવદ્યાલય 

--------- 
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૧૧૬ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અધ્યતન/આધુવનિ બનાિિા સિાય 

* ૧૭૭૭૧ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓને અધ્યતન બનાવવા માટે સહાયની 
કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરેન્રનર્ગર 
જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચુિિેલ સાંસ્થાની 
સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૯ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૭ 

 
--------- 

૧૧૭ 
િચ્છ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૪૬ શ્રીમતી માલતી મિેશ્ર્વરી (ર્ગાાંધીધામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કચ્છ જજલ્લામાાં 
મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૮૭ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૭૫ ભરાયેલ અને ૧૨ ખાલી 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 
--------- 

૧૧૮ 
આાંગણિાડી િેન્રોમાાં બાળિોને દૈવનિ પૌવિિ આિાર 

* ૧૯૫૫૩ શ્રી િૈલેષ પરમાર (દાણીલીમડા) : માનનીય મકિલા અને બાળ ક્લ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં બાળકોને દૈજનક પૌજિક ર્ગરમ આહાર 
બાળકદીઠ કેટલો આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) રાજ્યના તમામ આાંર્ગણવાડી કેન્રોમાાં સવારનો ર્ગરમ 
પૌજિક આહાર પ્રજત રદન પ્રજત લાભાિી ૫૦ ગ્રામ પ્રમાણે અને 
બપોરનો ર્ગરમ પૌજિક આહાર પ્રજત રદન પ્રજત લાભાિી ૮૦ 
ગ્રામ પ્રમાણે અઠવારડયાના છ રદવસ આપવામાાં આવે છે. 

 (૨) બાળકદીઠ આપવામાાં આવતા પૌજિક આહારની 
જકાંમત કેટલી અાંદાજવામાાં આવેલ છે, 

  (૨) પૌજિક આહારની બાળકદીઠ જકાંમત આ મુજબ 
અાંદાજવામાાં આવેલ છે. 

લાભાથી િગધ 
દર  

(પ્રવત લાભાથી પ્રવત કદન) 

બાળકો  
(૬ માસ િી ૭૨ માસ) 

રૂ. ૮–૦૦ 

અજત ઓછા વજનવાળા 
બાળકો 

(૬ માસ િી ૭૨ માસ) 
રૂ.૧૨–૦૦ 

 
 (૩) ઉક્ત અાંદાજવામાાં આવેલ જકાંમતના દર ક્યારિી  
અમલમાાં છે, અને 

  (૩) ઉક્ત અાંદાજવામાાં આવેલ જકાંમતના દર સરકારશ્રીના 
તા. ૦૩/૦૨/૨૦૧૮ ના ઠરાવિી અમલમાાં છે. 
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     (૪)   ઉક્ત રુ્ગણવત્તાનો અને પૂરતો પૌજિક ર્ગરમ આહાર 

બાળકોને મળે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાાં આ 
દરમાાં ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાાં આવ્યો? 

     (૪) ઉક્ત દરમાાં સરકારશ્રી ધ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૮ના ઠરાવિી નીચે મુજબ વધારો કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 ૬ માસિી ૭૨ માસના સામાન્ય વજનવાળા બાળકો 
માટે રૂ. ૨ /-નો વધારો કરવામાાં આવેલ છે. 

 ૬ માસિી ૭૨ માસના  અજત ઓછા વજનવાળા 
બાળકો માટે રૂ. ૩ /- નો વધારો કરવામાાં આવેલ 
છે. 

 
--------- 

૧૧૯ 
ડોલિણ તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૨૫ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

નાણાાંકીય વર્ષમાાં તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાાં પૂણષ 

સમયની સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષની થિાપના 

કરવાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે તે 

હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૨) તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 

સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષ  તા.૨૧-૧૦-

૨૦૧૮ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૨૦ 
રાજ્યમાાં ઉચ્ચ ટેિનીિલ અભ્યાસક્રમોમાાં ફી િધારાને માન્યતા 

* ૧૯૧૯૨ શ્રી નૌિાદભાઈ સાલાંિી (દસાડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

રાજ્યમાાં ઉચ્ચ ટેકનીકલ જશક્ષણ અભ્યાસક્રમોમાાં ક્યારે કેટલી 

રકમનો ફી વધારો સરકાર ધ્વારા માન્ય કરવામાાં આવ્યો, અને  

  (૧) (૧) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૫૭૯ થવ-જનભષર કોલેજો 

પૈકી ૧૨૪ સાંથિાઓમાાં રૂ.૫૦૦/- િી રૂ.૩૯૦૦૦/- 

સુધીનો ફી રેગ્યુલેટરી કજમટી દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ વધારો 

કરાયેલ હતો. 

(૨) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં ૬૦૩ થવ-જનભષર સાંથિાઓ પૈકીની 

૧૫૫ સાંથિાઓને ૧૦૦૦/- િી ૧૮૦૦૦/- સુધીનો ફી 

રેગ્યુલેટરી કજમટી દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ વધારો કરાયેલ 

હતો. 

 (૨) ઉચ્ચ જશક્ષણમાાં ફી વધારો કરવાના શાાં કારણો છે?   (૨) થવ-જનભષર સાંથિામાાં અધ્યાપકો અને અન્ય 

કમષચારીના પર્ગાર અને ભથ્િામાાં ઉત્તરોત્તર િતો વધારો, 

શૈક્ષજણક રુ્ગણવત્તા માટે જરૂરી માળખાકીય સવલતોનાાં જવકાસ 

અને મરામતના ખચષ, નવીનતમ ટેકનોલોજીની લેબોરેટરીઓ 

માટે અદ્યતન સાધન-સામગ્રી જવરે્ગરેની ખરીદીના ખચષને 

કારણે, ફી રેગ્યુલેટરી કજમટા દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ વધારો 

કરાયેલ હતો. 

--------- 
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૧૨૧ 
ગાાંધીનગર અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૬૯૩૫ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ગાાંધીનર્ગર અને સાબરકાાંઠા 
જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને થમાટષ  જવલેજનો 
દરજ્જો આપવામાાં આવેલ છે? 

 થમાટષ  જવલેજ યોજના અાંતર્ગષત ર્ગામોની પસાંદર્ગીની બાબત 
પ્રરક્રયા હેઠળ છે. 

--------- 
૧૨૨ 

મિેસાણા વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આધુવનિ બનાિિા સિાય 
* ૧૭૭૬૯ શ્રી ઋવષિેિ પટેલ (જવસનર્ગર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓને અદ્યતન બનાવવા માટે સહાયની 
કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં મહેસાણા જજલ્લામાાં 
કેટલી સાંથિાઓને સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થાઓ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૫ 

 
--------- 

૧૨૩ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં સી.આર.ઝેડમાાં ગેરિાયદેસર બાાંધિામ 

* ૧૮૨૭૫ શ્રી ઇન્રજીતવસાંિ પરમાર (મહુધા) : માનનીય પયાધિરણ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાર્ગઢ જજલ્લામાાં સી.આર.ઝેડ જવથતારમાાં રે્ગરકાયદેસર 
બાાંધકામ કેટલુાં િયુાં, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
જુનાર્ગઢ જજલ્લામાાં સી.આર.ઝેડ જવથતારમાાં રે્ગરકાયદેસર 
બાાંધકામ સરકારશ્રીના ધ્યાન ઉપર આવેલ નિી.  

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ  ઉક્ત રે્ગરકાયદેસર બાાંધકામ દૂર 
કરવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉપર (૧) મુજબ લારુ્ગ પડતુ નિી. 

--------- 

૧૨૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ઓરડાઓની ઘટ 

* ૧૯૧૪૯ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં તાલુકાવાર પ્રાિજમક શાળાઓમાાં કેટલા ઓરડાઓની 
ઘટ છે અને કેટલા ઓરડાઓ જજષરરત છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાલુકાવાર કેટલા 
ઓરડાઓ નવા બનાવવામાાં આવ્યા અને કેટલા જજષરરત 
ઓરડાઓ રીપેર કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) પત્રિ-૨ સામેલ છે. 
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 (૩) ઉક્ત બાકી ખુટતા ઓરડાઓ કયાાં સુધીમાાં 

બનાવવામાાં આવશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

પત્રિ-૧ 

તાલુિા ખુટતા ઓરડાની સાંખ્યા જજધકરત ઓરડાની સાંખ્યા 

અમીરર્ગઢ ૪૬ ૩ 

ભાભર ૨૨ ૧૮ 

દાાંતા ૧૪૧ ૪૬ 

દાાંતીવાડા ૫૩ ૪૦ 

ડીસા ૨૩૧ ૧૨૨ 

રદયોદર ૭૧ ૫૫ 

ધાનેરા ૫૩ ૪૮ 

કાાંકરેજ ૧૭૮ ૮૦ 

લાખણી ૬૬ ૫૨ 

પાલનપુર ૪૭ ૨૦ 

સુઈર્ગામ ૧૦ ૧ 

િરાદ ૮૪ ૫૭ 

વડર્ગામ ૩૯ ૧૮ 

વાવ ૩૦ ૧૯ 

િુલ ૧૦૭૧ ૫૭૯ 

 

પત્રિ-૨ 

તાલુિા છેલ્લા બે િષધમાાં નિા 

બનાિેલ ઓરડાની સાંખ્યા 

છેલ્લા બે િષધમાાં રીપેર 

િરિામાાં આિેલ ઓરડાની 

સાંખ્યા 

અમીરર્ગઢ ૨૮ ૩૦ 

ભાભર ૨૫ ૩૩૯ 

દાાંતા ૭૨ ૬૮ 

દાાંતીવાડા ૪૪ ૨૪૮ 

ડીસા ૭૯ ૭૧૬ 

રદયોદર ૨૩ ૪૪૪ 

ધાનેરા ૪૩ ૪૮૫ 

કાાંકરેજ ૧૧૨ ૪૮૬ 

લાખણી ૪૫ ૪૩૮ 

પાલનપુર ૪૩ ૩૧૬ 

સુઈર્ગામ ૧૦ ૬૭ 

િરાદ ૧૧૪ ૮૭૩ 

વડર્ગામ ૧૮ ૨૨૮ 

વાવ ૧૮ ૩૧૧ 

િુલ ૬૭૪ ૫૦૪૯ 

--------- 
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૧૨૫ 
પાટણ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૩૩ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એજલસબ્રીજ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાટણ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 
પાટણ ૧૭૪ 

ચાણથમા ૬૫ 

જસધ્ધપુર ૭૮ 

શાંખેશ્ર્વર ૩૩ 

રાધનપુર ૫૨ 

સરથવજત ૧૦૦ 

વારાહી ૬૯ 

સમી ૩૬ 

હારીજ ૭૫ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨) 

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 
પાટણ ૧૦૭ ૩ 

ચાણથમા ૫૦ ૧૫ 

જસધ્ધપુર ૭૮ ૦ 

શાંખેશ્ર્વર ૩૨ ૧ 

રાધનપુર ૪૯ ૩ 

સરથવજત ૭૯ ૨૧ 

વારાહી ૫૦ ૮ 

સમી ૩૬ ૦ 

હારીજ ૭૩ ૨  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 

--------- 

૧૨૬ 
આાંગણિાડી િાયધિર અને તેડાગર બિેનોને માવસિ માનદ િેતન 

* ૧૯૨૮૪ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ આાંર્ગણવાડી 
કાયષકર અને તેડાર્ગર બહેનોને માજસક (માનદ) વેતન કેટલુાં 
આપવામાાં આવે છે, 

  (૧) આાંર્ગણવાડી કાયષકર-માજસક રૂ.૭,૨૦૦/- 
  આાંર્ગણવાડી હેલ્પર-માજસક રૂ.૩,૬૫૦/- 
  મીની આાંર્ગણવાડી કાયષકર-માજસક રૂ.૪,૧૦૦/- 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં તેઓના વેતનમાાં 

વધારો કરવા માટેની કેટલી રજુઆતો સરકારને મળી, અને 

  (૨) ૨૩(ત્રેવીસ) 

 (૩) મળેલ રજુઆતો અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) સરકારશ્રીના મરહલા અને બાળ જવકાસ જવભાર્ગના 
તા.૨૩-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવિી નીચે મુજબ માનદ વેતનમાાં 
વધારો કરવામાાં આવેલ છે. આ માનદ વેતન વધારો  
તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૭િી અમલમાાં આવે તે રીતે કરવામાાં 
આવેલ છે. 
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નામ માનદ િેતન 

(માવસિ) 

માનદ િેતનમાાં 

માંજુર થયેલ 

િધારો 

(માવસિ) 

૧-૧૦-૨૦૧૭ 

થી મળિાપાત્ર 

થતુાં માનદ િેતન 

(માવસિ) 

આાંર્ગણવાડી 

કાયષકર 

રૂ. ૫૫૦૦/- રૂ. ૮૦૦/- રૂ. ૬૩૦૦/- 

આાંર્ગણવાડી 

તેડાર્ગર 

રૂ. ૨૮૦૦/- રૂ. ૪૦૦/- રૂ. ૩૨૦૦/- 

મીની 

આાંર્ગણવાડી 

કાયષકર 

રૂ. ૩૨૦૦/- રૂ. ૪૦૦/- રૂ. ૩૬૦૦/- 

સરકારશ્રીના મરહલા અને બાળ જવકાસ જવભાર્ગના  

તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૯ના ઠરાવિી નીચે મુજબ માનદ વેતનમાાં 

વધારો કરવામાાં આવેલ છે. આ માનદ વેતન વધારો  

તા.૦૧-૦૩-૨૦૧૯િી અમલમાાં આવે તે રીતે કરવામાાં 

આવેલ છે. 

નામ માનદ િેતન 

(માવસિ) 

માનદ િેતનમાાં 

માંજુર થયેલ 

િધારો 

(માવસિ) 

૧-૦૩-૨૦૧૯ 

થી મળિાપાત્ર 

થતુાં માનદ િેતન 

(માવસિ) 

આાંર્ગણવાડી 

કાયષકર 

રૂ. ૬૩૦૦/- રૂ. ૯૦૦/- રૂ. ૭૨૦૦/- 

આાંર્ગણવાડી 

તેડાર્ગર 

રૂ. ૩૨૦૦/- રૂ. ૪૫૦/- રૂ. ૩૬૫૦/- 

મીની 

આાંર્ગણવાડી 

કાયષકર 

રૂ. ૩૬૦૦/- રૂ. ૫૦૦/- રૂ. ૪૧૦૦/- 

 
--------- 

૧૨૭ 
દાિોદ અને સુરત વજલ્લામાાં કિાંસાથી પીકડત મકિલાઓની ફરીયાદો  

* ૧૯૨૭૨ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ અને 
સુરત જજલ્લામાાં દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષણ અજધકારી વર્ગષ-૨ની 
કચેરીમાાં ઘરેલુાં રહાંસાિી પીરડત કેટલી મરહલાઓની ફરીયાદો 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં નોંધવામાાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો  નોંધિામાાં આિેલ ફરીયાદો 

દાહોદ ૨૦૮ 

સુરત ૯૯૬ 

િુલ ૧૨૦૪ 
 

 (૨) દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષણ અજધકારીઓની 
કચેરીમાાં મરહલાઓની ફરીયાદ નોંધવામાાં આવતી ન હોવાની 
અને પીડીતા મરહલાઓને ધક્કા ખવડાવવામાાં આવતા હોવાની 
કેટલી ફરીયાદો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત જજલ્લાવાર 
મળી, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઘરેલુાં રહાંસાનો ભોર્ગ બનેલી મરહલાની ફરીયાદ 
નોંધવામાાં િતા જવલાંબને જનવારવા સરકારે શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૨૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આધુવનિ બનાિિા સિાય 

* ૧૭૮૦૩ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાજલતાણા) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓને અદ્યતન બનાવવા માટે સહાયની 
કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં 
કેટલી સાંથિાઓને સહાય ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થાઓ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૫ 

 
--------- 

૧૨૯ 
આાંિલાિ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૭૭૧૯ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાકીય વર્ષમાાં આાંકલાવ, જજ.આણાંદ ખાતે નવી કોટષ  
જબલ્ડીંર્ગના બાાંધકામ માટે વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે નાણાાંકીય વર્ષમાાં 
કેટલી રકમની ક્યારે વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ રૂ.૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-
ની વહીવટી માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બાાંધકામ ક્યારે શરૂ કરવામાાં આવશે?   (૩) બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 
--------- 

૧૩૦ 
રાજિોટ અને નિસારી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૯૬ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના, પહેલાાં સત્રમાાં, તા.૦૫-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ૩૨૫૮ (અગ્રતા ક્રમઃ૩૧૦)ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં રાજકોટ જજલ્લામાાં ૪૮૯ અને 
નવસારી જજલ્લામાાં ૨૭૩ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જજલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર ખૂટતા 
ઓરડાઓની સાંખ્યા 

રાજકોટ ૪૮૯ 

નવસારી ૨૭૩  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 
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૧૩૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૪૧ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ વલસાડ 
જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતના ઇસમોને થવરોજર્ગાર માટે 
સાધન સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં 
આવ્યો?  

  (૨) ૧૬૫૩ 

--------- 
૧૩૨ 

આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 
* ૧૮૪૩૪ શ્રી અમીત ચાિડા (આાંકલાવ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ અને 
વડોદરા જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં ર્ગૌચર જવકાસ યોજના હેઠળ 
ર્ગૌચર સુધારણાની મુખ્યત્વે કઇ કઇ કામર્ગીરી તાલુકાવાર 

કેટલા ર્ગામમાાં હાિ ધરવામાાં આવી, અને 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં આણાંદ અને વડોદરા જજલ્લામાાં ર્ગૌચર 
સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ તે માટે કઇ એજન્સી/વ્યજક્તને 
કેટલી રકમની ચૂકવણી કરવામાાં આવી? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૩ 
સ્ટેટ લેિલ િેટલેન્ડ ઓથોરીટીની રચના 

* ૧૯૨૯૦ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

) વેટલેન્ડ કન્ઝવેશન એન્ડ મનેેજમેન્ટ રૂલ્સ-૨૦૧૬ની 
જોર્ગવાઈ અનુસાર થટેટ લેવલ વેટલેન્ડ ઓિોરીટીની રચના 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ઓિોરીટીની રચના 
કરવામાાં આવી છે કે કેમ? 

  હા, જી. 

--------- 

૧૩૪ 
વિાંવછયા અને ડોલિણ તાલુિામાાં પૂણધ સમયની સીિીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી િોટધની સ્થાપના 

* ૧૭૭૩૦ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ર્ગોંડલ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
નાણાાંજકય વર્ષમાાં રાજકોટ જજલ્લાના જવાંજછયા તાલુકા તિા તાપી 
જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકા ખાતે પૂણષ સમયની સીવીલ જજ અને 
જ.ેએમ.એફ.સી.કોટષની થિાપના કરવાની સરકાર દ્વારા માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો આ કોટષ  ક્યારે કાયષરત કરવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૨) રાજકોટ જજલ્લાના જવાંજછયા તાલુકામાાં પૂણષ સમયની 

સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૨૧-૧૦-૨૦૧૮ 
ના તિા તાપી જજલ્લાના ડોલવણ તાલુકા ખાતે પૂણષ સમયની 
સીવીલ જજ અને જ.ેએમ.એફ.સી. કોટષ  તા.૨૧-૧૦-
૨૦૧૮ના રોજ કાયષરત કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૩૫ 
િડોદરા અને િલસાડ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૨૯૯ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં, તા.૫-૩-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૩૩૦૫ (અગ્રતા ક્રમઃ૧૫૮) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં વડોદરા જીલ્લામાાં ૩૫૭ અને 
વલસાડ જીલ્લામાાં ૬૭૧ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી તા.૩૧-
૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જીલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧)  

વિગત િડોદરા િલસાડ 

બનાવવામાાં આવેલ ઓરડાઓની સાંખ્યા ૦ ૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 
ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

વડોદરા ૩૫૭ 

વલસાડ ૬૬૦  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવેશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૧૩૬ 
આણાંદ અને નિસારી વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૫૩ શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં, તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૭૭૨ (અગ્રતા ક્રમઃ૨૧૯) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી આણાંદ જજલ્લામાાં 
૫૩૪ અને નવસારી જજલ્લામાાં ૧૪૨ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના 
મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) આણાંદ જજલ્લામાાં ૩૭ અને નવસારી જજલ્લામાાં ૨૫ 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) આણાંદ જજલ્લામાાં કુલ ૪૯૭ અને નવસારી જજલ્લામાાં 
કુલ ૧૧૭ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) આણાંદ 

 ૫૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં છે, 
૪૪૫ આાંર્ગણવાડી કેન્રો માટે તબક્કાવાર આયોજન 

કરેલ છે. 
નવસારી જજલ્લો 

 ૧૯ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં છે, ૯૮ 

આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનના બાાંધકામનુાં 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૧૩૭ 
સુરત વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૫૭ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરત જજલ્લામાાં 

છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાવવા માટે 

માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦ 

િુલ ૫૪ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન (રૂા. િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૬.૨૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧.૫૬ 

િુલ ૭.૮૦  
--------- 

૧૩૮ 
નમધદા વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાની અમલ 

* ૧૮૮૧૫ શ્રી િેતનભાઈ ઇનામદાર (સાવલી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમષદા જજલ્લામાાં 

અનુસૂજચત જનજાજતના ઇસમોને થવરોજર્ગાર માટે સાધન 

સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો નમષદા જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતના 

ઇસમો માટે માનવ-ર્ગરરમા યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને 

લાભ આપવામાાં આવ્યો?  

  (૨) ૨૭૨૧ 

--------- 

૧૩૯ 
નમધદા વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૫૬ શ્રી િૈલેષભાઈ મિેતા (ડભોઇ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમષદા જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજનાનો અમલ 

ક્યારિી િયો, અને 

  (૧) તા.૦૨-૧૦-૨૦૦૯િી 

 (૨) નમષદા જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલો ખચષ 

કરવામાાં આવેલ છે અને કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 

આપવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િષધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૮૫૦.૦૦ લાખ ૭૧,૫૯૦  

--------- 
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૧૪૦ 
દસક્રોઇ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૩૭ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ જજલ્લાના દસક્રોઇ તાલુકામાાં સામૂરહક 
વન જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા 
જવથતારમાાં રોપાઓનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૮૧ હેક્ટર 

 (૨) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૩૧.૯૩ લાખ. 

--------- 

૧૪૧ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૫૫ શ્રી લાખાભાઇ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ 

જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૮ 

િુલ ૫૮ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ રિમ રૂપીયા (િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૭.૩૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧.૨૦ 

િુલ ૮.૫૨  

--------- 

૧૪૨ 
ઉમરેઠ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૩૪ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ જજલ્લાના ઉમરેઠ તાલુકામાાં સામૂરહક વન 
જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા જવથતારમાાં 
રોપાઓનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૪૪.૨૫ હેક્ટર 

 (૨) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૯.૬૩ લાખ 
--------- 
૧૪૩ 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આધુવનિ બનાિિા સિાય 
* ૧૭૮૦૨ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેર્ગામ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓેને અદ્યતન બનાવવા માટે સહાયની 
કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં 

કેટલી સાંથિાઓને સહાય ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થાઓ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૬ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૪ 

 
--------- 

૧૪૪ 
િડોદરા અને નમધદા વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૭૯ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : ચૌદમી વિધાનસભાના પિેલા સત્રમાાં-૨૦૧૮, તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ 

સભાગૃિમાાં રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ: ૭૬૭ (અગ્રતાક્રમ-૬૬) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી 

જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી વડોદરા જજલ્લામાાં 

૨૨૫ અને નમષદા જજલ્લામાાં ૩૮ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ની, જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના 

મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) વડોદરા જજલ્લામાાં ૨૦ અને નમષદા જજલ્લામાાં ૧૦ 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને  

  (૨) વડોદરા જજલ્લામાાં કુલ ૨૦૫ અને નમષદા જજલ્લામાાં કુલ 

૨૮ જટેલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 

ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) િડોદરા 

 ૨૦૫ આાંર્ગણવાડી પૈકી ૫૫ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના 

મકાન બાાંધકામ ચાલુ છે. 

 બાકી રહેતા ૧૫૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના ઠરાવ 

મળે્યિી સત્વરે કામ પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

નમધદા 

 મનરેર્ગા કન્વઝષન યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં 

૨૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે. 

 બાકી રહેતા ૬ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનો વર્ષ 

૨૦૧૮-૨૦માાં શહેરી જવકાસ યોજના હેઠળ આવરી 

લઇ સત્વરે કામ પૂણષ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૪૫ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં િન વિસ્તારમાાં િધારો ઘટાડો 

* ૧૯૧૬૮ શ્રી અવશ્ર્વનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ સાબરકાાંઠા અને 

અરવલ્લી જજલ્લામાાં વન જવથતાર કેટલો છે,  

  (૧) સાબરકાાંઠા -૮૧૫૦૩ હેક્ટર 

  અરવલ્લી - ૪૪૮૫૭ હેક્ટર  

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર વન 

જવથતારમાાં કેટલો વધારો-ઘટોડો નોંધાયો,  

  (૨) વધારો કે ઘટાડો નોંધાયેલ નિી.  

 (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ કુલ ભૌર્ગોજલક 

જવથતારના કેટલા ભાર્ગમાાં વૃક્ષ આચ્છારદત હોવા જોઇએ, અને 

  (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ રાિર ીય થતરે કુલ 

ભૌર્ગોજલક જવથતારના એક તૃજતયાાંશ ભાર્ગ વન અિવા વૃક્ષ 

આચ્છારદત કરવાનો ધ્યેય છે. 
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 (૪) ઉક્ત નીજત મુજબ વૃક્ષ આચ્છારદત જવથતાર ન હોય 

તો તેને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા શા પર્ગલાાં લીધા?  

  (૪) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ ને અનુરૂપ રાજ્યના 

વધુને વધુ જવથતારને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા માટે વન 
જવભાર્ગની જવજવધ યોજનાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. આ યોજનાઓમાાં મુખ્યત્વે વન તેમજ વન બહારના 
જવથતારોમાાં વનીકરણ, રોપા જવતરણ, સહભાર્ગી વન વ્યવથિા 
જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ િાય છે. 

--------- 

૧૪૬ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં તાલુિા આરોગ્ય િચેરીમાાં સ્ત્રી આરોગ્ય વનરીક્ષિની જગ્યા 

* ૧૯૨૫૫ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ અને ખેડા 
જજલ્લામાાં કેટલા તાલુકાઓમાાં તાલુકા આરોગ્ય કચેરીમાાં કેટલી 
સ્ત્રી આરોગ્ય જનરીક્ષકની જગ્યા ખાલી છે, 

  (૧) 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલુિાની 
સાંખ્યા 

સ્ત્રી આરોગ્ય વનરીક્ષિની 
ખાલી જગ્યા 

આણાંદ ૮ ૦૨ 

ખેડા ૧૦ ૦૪ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જગ્યાઓ ખાલી રહેવાના મુખ્ય 
કારણો શા છે, અને  

  (૨) વય જનવૃજત્તના કારણે  

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ.  
--------- 

૧૪૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૫૪ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 
જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩ 

િુલ ૭૬ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન (રૂ. િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૯.૨૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧.૯૪ 

િુલ ૧૧.૧૬  
--------- 

૧૪૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ભીલોડા તાલુિાની ગ્રામપાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૭૮૧ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાાંઠા જજલ્લાના ભીલોડા તાલુકાની તમામ 
ગ્રામ પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં 
નાણાપાંચના અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં 
આવી, 

  (૧) સાબરકાાંઠા નહીં પણ અરવલ્લી જજલ્લાના ભીલોડા 
તાલુકાની તમામ ગ્રામ પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-
૧૬માાં ૧૪માાં નાણાપાંચના અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૮૧૩.૯૬/- 
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી. 
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 (૨) ભીલોડા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 

કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ભીલોડા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાકીય વર્ષ 

૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૬૫૧ કામો પૂણષ 

કરવામાાં આવ્યા, અને 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ છે ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 

--------- 

૧૪૯ 
સુરત વજલ્લામાાં િતલખાને લઇ જિાતા બચાિેલ પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૪૨ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 

રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઇ જવાતા બચાવેલ ર્ગૌવાંશના 

પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં છે કેમ, અને 

  (૧) હા,જી  

 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરત 

જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઇ જવાતા 

બચાવેલ ર્ગૌવાંશના કેટલા પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ 

સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ છે?   

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ 

સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

સિાય ચૂિિેલ 

ગૌિાંિ પિુઓની 

સાંખ્યા 

ચૂિિેલ 

સિાયની રિમ 

રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૧૫૬ ૩,૯૦,૦૦૦/-  
--------- 

૧૫૦ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવત ની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ ભેટ 

* ૧૮૮૧૪ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાર્ગરા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં 

અનુસૂજચત જનજાજતની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી 

જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાાં 

છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં ધોરણ-

૯માાં અભ્યાસ કરતી કેટલી જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ 

આપવામાાં આવી છે?  

  (૨) આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં ધોરણ-

૯માાં અભ્યાસ કરતી કુલ-૩૦૩૩ જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ 

ભેટ આપવામાાં આવી છે. 

--------- 

૧૫૧ 
પડઘરી તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૭૪૩ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ જજલ્લાના પડધરી તાલુકામાાં સામૂરહક વન 
જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા જવથતારમાાં 
રોપાનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૪૫ હેક્ટર 

 (૨) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૫૦.૪૮ લાખ 
--------- 
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૧૫૨ 
દાિોદ અને તાપી વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૭૦ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ 

િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૭૬૯ (અગ્રતા ક્રમઃ૧૩૩) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા 

કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી દાહોદ જજલ્લામાાં ૫૩૧ 

અને તાપી જજલ્લામાાં ૩૫ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાાં કે 

અન્ય જગ્યાઓ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 

બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી દાહોદ જજલ્લામાાં ૧૮૯ અને તાપી જજલ્લામાાં ૫ 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉકત જથિજતએ ઉકત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) દાહોદ જજલ્લામાાં કુલ ૩૪૨ અને તાપી જજલ્લામાાં કુલ 

૩૦ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 

ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ?   

  (૩) દાિોદ વજલ્લોઃ 

 ૨૧૭ આાંર્ગણવાડી કેંરોના મકાન બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં 

છે. 

 ૧૨૫ આાંર્ગણવાડી કેંરોના મકાન બાાંધકામ માટે 

તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે.  

તાપી વજલ્લોઃ 

 ૩૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં બાાંધકામ જવજવધ 

યોજનાઓ હેઠળ પ્રર્ગજતમાાં છે.  

--------- 

૧૫૩ 
અરિલ્લી અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૧૭૨ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૫-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 

રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૩૨૨૦(અગ્રતા ક્રમઃ૨૧૭) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં અરવલ્લી જજલ્લામાાં ૬૪૧ અને 

છોટા ઉદેપુર જજલ્લામાાં ૩૫૨ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જજલ્લાવાર 

બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૧)  

વિગત અરિલ્લી છોટા ઉદેપુર 

બનાવવામાાં આવેલ 

ઓરડાની સાંખ્યા 

૦ ૭ 

 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જીલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને  

  (૨)  

વજલ્લો ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 

ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

અરવલ્લી ૬૪૧ 

છોટા ઉદેપુર ૩૪૫  

 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 

આવેશે? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 
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૧૫૪ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૮૨૩ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ગર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જવજ્ઞાન 

પ્રવાહની કુલ કેટલી કોલેજો છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જવજ્ઞાન 

પ્રવાહની કુલ ૨૮૩ કોલેજો છે. 

 (૨) તે પૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને નોન ગ્રાન્ટેડ કેટલી 

કોલેજો છે ? 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ નોન-ગ્રાન્ટેડ િુલ 

૦૩૧ ૦૪૭ ૨૦૫ ૨૮૩  
--------- 

૧૫૫ 
દાિોદ વજલ્લામાાં તલાટી-િમ-માંત્રીઓની સાંખ્યા 

* ૧૮૮૨૪ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ર્ગરબાડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં 

તાલુકાવાર તલાટી-કમ-માંત્રીઓની કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, 

અને 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ ખાલી જગ્યા 

દાહોદ ૭ 

ઝાલોદ ૧૩ 

સાંજલેી ૧ 

ફતેપુરા ૭ 

ર્ગરબાડા ૧ 

ધાનપુર ૧૦ 

લીમખેડા ૨ 

સીંર્ગવડ ૩ 

દેવર્ગઢ બારીયા ૧૦ 

િુલ ૫૪ 
 

 (૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશે? 

  (૨) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 

--------- 

૧૫૬ 
પ્રોગ્રામ ઓકફસરની બારોબાર વનમણૂાંિ  

* ૧૯૫૫૧ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ગઢડા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ મરહલા અને 

બાળ જવકાસ જવભાર્ગ હથતકના સરકારી જને્ડર રીસોસષ સેન્ટર 

(જી.આર.સી.)માાં જાહેરખબર પ્રજસદ્ધ કયાષ જવના પ્રોગ્રામ 

ઓરફસરની જનમણૂાંક બારોબાર કરવામાાં આવી હોવાની કેટલી 

ફરરયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં સરકારને મળી, અને 

  (૧) કુલ-૧૦ અરજીઓ મળેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત ફરરયાદ અન્વયે ક્યારે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 

આવી ? 

  (૨) આ અાંરે્ગ જ ેતે વખતે જનયમાનુસારની કાયષવાહી હાિ 

ધરી અરજીઓ દફતરે કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 



62 

૧૫૭ 
સરિારી પ્રાથવમિ િાળામાાં સાંગીત, વયાયામ અને વચત્રના વિક્ષિોની ભરતી 

* ૧૯૨૩૦ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યની 
સરકારી પ્રાિજમક શાળાઓમાાં સાંર્ગીત, વ્યાયામ, જચત્ર જવર્યના 
જશક્ષકોની ભરતી છેલે્લ ક્યારે કરવામાાં આવેલ. 

  (૧) વર્ષ ૨૦૦૮માાં 

 (૨) લાાંબા સમયિી ભરતી ન િઈ હોય તો તેના કારણો 
શુાં છે, અને 

  (૨) બાળકોને મફત અને ફરજજયાત જશક્ષણ અજધજનયમ, 
૨૦૦૯માાં આ લાયકાતના જનયજમત જશક્ષકોની ભરતી કરવાની 
જોર્ગવાઈ ન હોવાિી ભરતી કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત જવર્યના જશક્ષકોની ભરતી ક્યારે કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) બાળકોને મફત અને ફરજજયાત જશક્ષણ અજધજનયમ, 
૨૦૦૯માાં જોર્ગવાઈ ન હોઈ, પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૫૮ 
નિસારી વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૫૨ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી 
જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતના ઈસમોને થવરોજર્ગાર માટે 
સાધન સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં 
આવ્યો? 

  (૨) ૧૪૮૧ 

--------- 

૧૫૯ 
નમધદા અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લામાાં આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

* ૧૯૨૮૨ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમષદા અને 
છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ 
હેઠળની માધ્યજમક, ઉચ્ચતર માધ્યજમક અને જનવાસી 
શાળાઓની સાંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 

િાળાઓની સાંખ્યા 

નમષદા કુલ-૦૩ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૩ 

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 

છોટાઉદેપુર કુલ-૦૫ જનવાસી શાળા 

માધ્યજમક-૦૫ 

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 
વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 

િાળાઓની સાંખ્યા 

નમષદા કુલ-૦૪ જનવાસી શાળા 

માધ્યજમક-૦૪ (૦૩-જનવાસી શાળા અને ૦૧ 

મોડેલ શાળા) 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪ (૦૩-જનવાસી શાળા 

અને ૦૧ મોડેલ શાળા) 
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છોટાઉદેપુર કુલ-૧૭ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૨૦ (૧૬-જનવાસી શાળા અને ૦૪ 

મોડેલ શાળા) 

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૧૫ (૧૨-જનવાસી શાળા 

અને ૦૩ મોડેલ શાળા)  
 (૨) ઉક્ત જજલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં 
છે,  

  (૨) જજલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ પત્રક-૧ 
અને ૨ મુજબ છે. 

 (૩) તે પૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૩) સાંવર્ગષવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ પત્રક-૧ અને ૨ મુજબ 
છે. 

 (૪) સાંવર્ગષવાર કેટલી જ્ગ્યાઓ ખાલી છે, આ ખાલી 
જ્ગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

  (૪) કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ તિા GSTES હથતકની શાળાઓ માટે 
સાંવર્ગષવાર ખાલી જગ્યાઓની જવર્ગત પત્રક-૧ અને ૨ મુજબ છે. 

કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ જનવાસી 
શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ દસ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર 
અનુસાર ભરવામાાં આવશે. 
GSTES હથતકની શાળાઓમાાં સાંવર્ગષ-૨ની ભરતી જગ્યા પર 
નામ.વડી અદાલતનો મનાઈ હુકમ છે. તેમજ સાંવર્ગષ-૩ની 
જગ્યા માટે ભરતી પ્રરક્રયા હાલ કાયષરત છે. 

પત્રિ-૧ 
િવમિનરશ્રી (આ.વિ)ની િચેરી િસ્તિની નમધદા અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ચાલતી િાળાઓ 

ક્રમ વજલ્લો 
મિેિમની વિગત 

માંજૂર મિેિમ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 
િગધ જગ્યાનુાં નામ 

૧ નમષદા ૨ આચાયષ ૩ ૦ ૩ 
૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨૧ ૧૨ ૯ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૧૪ ૭ ૭ 
વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૩ ૦ ૩ 
એકાઉન્ટન્ટ ૩ ૦ ૩ 

૨ છોટાઉદેપુર ૨ આચાયષ ૫ ૦ ૫ 
૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૪૧ ૨૮ ૧૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૧૮ ૫ ૧૩ 
વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૪ ૧ ૩ 
એકાઉન્ટન્ટ ૫ ૧ ૪ 

૪ ચોકીદાર ૩ ૩ ૦ 
હમાલ ૧ ૧ ૦ 
રસોડા કામદાર ૪ ૪ ૦ 
રસોયા ૧ ૧ ૦ 

પત્રિ-૨ 
ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્યુિેિન સોસાયટી (GSTES) િસ્તિની િાળાઓમાાં ભારત સરિાર અને રાજ્ય સરિારની જુદી જુદી 

યોજનાઓના ધારા ધોરણ મુજબ મિેિમની વિગત 
ક્રમ વજલ્લો મિેિમની વિગત માંજૂર 

મિેિમ 
ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ 
વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

જગ્યાનુ નામ િગધ િરાર આધાકરત  
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ 
િવમકટ દ્વારા  

ભરાયેલ જગ્યા 

૧ નમષદા આચાયષ ૨ ૦૪ ૦૦ ૦૪ ૦૩ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક  ૩ ૩૯ ૦૨ ૩૭ ૧૪ ૩૨ 

૨ છોટાઉદેપુર આચાયષ ૨ ૧૯ ૦૦ ૧૯ ૦૪ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક  ૩ ૧૯૫ ૦૭ ૧૮૮ ૪૦ ૧૮૨ 

નોંધઃ- નમષદા અને છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં GSTES હથતકની ૦૧-૦૧ શાળા PPP મોડ હેઠળની હોઈ, સાંથિા દ્વારા જરૂરરયાત મુજબ 
આચાયષ અને જશક્ષકોની જનમણૂક કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૬૦ 
મકિસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૬૭ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાજસનોર) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૭૭૦ (અગ્રતા ક્રમઃ૧૭૦) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી મરહસાર્ગર જજલ્લામાાં 
૧૫૯ અને પાંચમહાલ જજલ્લામાાં ૨૪૭ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના 
મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી મરહસાર્ગર જજલ્લામાાં ૭ અને પાંચમહાલ 
જજલ્લામાાં ૩૧ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉકત જથિજતએ ઉકત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) મરહસાર્ગર જજલ્લામાાં કુલ ૧૫૨ અને પાંચમહાલ 
જજલ્લામાાં કુલ ૨૧૬ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ?   

  (૩) મકિસાગર વજલ્લોઃ 

 ૯૭ આાંર્ગણવાડી કેંરોના બાાંધકામ માંજુર િયેલ છે 
અને બાકી રહેલ ૫૫ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન 
બાાંધકામનુાં તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 
પાંચમિાલ વજલ્લોઃ 

 ૮૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામની 
કાયષવાહી પ્રર્ગજતમાાં છે, ૩૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના 

મકાન બાાંધકામ વહીવટી પ્રરક્રયા હેઠળ છે. બાકી 
રહેતા ૧૦૪ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામનુાં  
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૧૬૧ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં આરએમએસએની િાયધરત િાળાઓ 

* ૧૯૧૯૯ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ સુરેન્રનર્ગર 
જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કુલ કેટલી આરએમએસની માધ્યજમક 
શાળાઓ કાયષરત છે,  

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િાયધરત િાળાઓની સાંખ્યા 

૧ ચોટીલા  ૦૮ 

૨ ધ્ાાંર્ગધ્ા  ૦૭ 

૩ લીંબડી  ૦૩ 

૪ મુળી  ૦૩ 

૫ પાટડી-દસાડા  ૦૩ 

૬ સાયલા  ૦૭ 

૭ િાનર્ગઢ  ૦૪ 

૮ વઢવાણ  ૦૩ 

૯ ચુડા  ૦૧ 

 િુલ  ૩૯ 
 

 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ઉક્ત જથિજતએ મકાન, 
સેનીટેશન અને અન્ય ભૌજતક સુજવધાઓ છે કે કેમ, અને 

  (૨) હા. 

 (૩) જો આવી સુજવધાઓ ઉપલબ્ધ ન હોય તો ક્યાાં 
સુધીમાાં ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૬૨ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૩૪ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મરહસાર્ગર જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં 
તાલુકાવાર જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો  મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

લુણાવાડા  ૨૦૫ 

ખાનપુર  ૩૦ 

સાંતરામપુર  ૬૬ 

કડાણા  ૩૬ 

બાલાજસનોર  ૧૨૭ 

જવરપુર  ૩૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

લુણાવાડા  ૧૫૧ ૧૫ 

ખાનપુર  ૨૪ ૨ 

સાંતરામપુર  ૫૪ ૧ 

કડાણા  ૩૧ ૩ 

બાલાજસનોર  ૧૧૭ ૧૦ 

જવરપુર  ૩૧ ૧ 
 

 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી 

   અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી  

   વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી.  
--------- 

૧૬૩ 
તાપી વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૫૩ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત પજિમ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજનાનો અમલ 
ક્યારિી િયો, અને 

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ િી  

 (૨) તાપી જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ માાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ કેટલો 
ખચષ કરવામાાં આવેલ છે અને કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો 
લાભ આપવામાાં આવ્યો ?  

  (૨)  

િષધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૧૪૪૩.૨૧ લાખ ૫૮,૭૯૦ 
 

--------- 

૧૬૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળા/પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાિીય સિાય 

* ૧૭૭૯૯ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ર્ગાાંધીનર્ગર-દજક્ષણ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાકીય 
સુજવધાઓ ઊભી કરવા સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં કેટલી ર્ગૌશાળા/પાાંજરાપોળોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ ગૌિાળા 

પાાંજરાપોળની સાંખ્યા  
ચૂિિેલ સિાયની 

રિમ રૂ. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૬ ૧૬,૫૩,૫૩૫/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩ ૮,૪૬,૧૩૩/- 

 

--------- 

૧૬૫ 
ખેડા વજલ્લામાાં સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ઓરડાઓની ઘટ 

* ૧૯૨૬૧ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ ખેડા જજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિજમક શાળાઓમાાં કેટલા ઓરડાઓની 
ઘટ છે, અને 

  (૧)  

તાલુિા  ખુટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા  

ર્ગળતેશ્ર્વર  ૧૨ 

કપડવાંજ  ૭૩ 

કઠલાલ  ૩૪ 

ખેડા  ૦૩ 

મહેમદાવાદ  ૬૨ 

મહુધા  ૪૦ 

માતર  ૩૮ 

નરડયાદ  ૯૭ 

ઠાસરા  ૪૩ 

વસો  ૧૧ 

િુલ  ૪૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત ખુટતા ઓરડા ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે ? 

  (૨) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૧૬૬ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌિાળા/પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાિીય સિાય 

* ૧૭૮૦૧ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (રહાંમતનર્ગર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાકીય 
સુજવધાઓ ઊભી કરવા સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં કેટલી ર્ગૌશાળા/પાાંજરાપોળોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ ગૌિાળા 

પાાંજરાપોળની સાંખ્યા  

ચૂિિેલ સિાયની 

રિમ રૂ. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ ૧૩,૮૦,૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ ૫,૮૦,૦૦૦/- 

 

--------- 
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૧૬૭ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૦૭ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૬-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 

રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૯૯૪૨ (અગ્રતા ક્રમઃ ૨૬૬) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા 

કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ જજલ્લામાાં ૧૭૫.૦૩.૬૫૭ હે.આરે.પ્ર. અને 

પોરબાંદર જજલ્લામાાં ૧૩૨.૪૮.૫૮ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની 

જમીનમાાં રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

ની જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 

  (૧) રાજકોટ જજલ્લામાાં ૧૭૫.૦૩.૬૫૭ હે.આરે.પ્ર. 

ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૮૬.૧૬.૮૯૭ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 

કરવામાાં આવેલ છે. 

  (૨) પોરબાંદર જજલ્લામાાં ૧૩૨.૪૮.૫૮ હે.આરે.પ્ર. 

ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૯૬.૯૫.૬૧ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 

કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) 

ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સાંબાંધે તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 

દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા 

કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા 

તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં સમીક્ષા 

કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ પાંચાયતને દબાણ દૂર 

કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે આ બાબતે ઠરાવ કરીને 

તેની જાણ તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી 

તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી 

કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-

૧૯૯૩ની જોર્ગવાઇ મજુબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 

તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 

આવશે ? 

 

--------- 

૧૬૮ 
અમદાિાદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૧૮૯ શ્રી રાજિેિુમાર ગોિીલ (ધાંધુકા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૫-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 

રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૩૨૪૨ (અગ્રતા ક્રમઃ૨૨૯) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં અમદાવાદ જજલ્લામાાં ૪૬૫ 

અને ભરૂચ જજલ્લામાાં ૭૫૯ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 

તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જજલ્લાવાર 

બનાવવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

વિગત અમદાિાદ ભરૂચ 

બનાવવામાાં આવેલ ઓરડાની સાંખ્યા ૩ ૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ જજલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લો  ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 

ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

અમદાવાદ ૪૬૨ 

ભરૂચ ૭૪૭ 
 

 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 

આવશે ? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 
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૧૬૯ 
દેિભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં ગ્રાન્ટેડ માધ્યવમિ િાળાઓમાાં ક્રવમિ િગોને માંજૂરી 

* ૧૭૭૭૫ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં કેટલી ગ્રાન્ટેડ માધ્યજમક 
શાળાઓમાાં વર્ષ ૨૦૧૮ માાં ધો.-૧૧ ના ક્રજમક વર્ગો માંજૂર 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી જવજ્ઞાન પ્રવાહનાાં કેટલા વર્ગો માંજૂર કરવામાાં 
આવ્યા ? 

  (૨) ૦૦ 

--------- 

૧૭૦ 
જૂનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૨૨ શ્રી િષધદિુમાર રીબડીયા (જવસાવદર) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજુ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૭૭૭ (અગ્રતાક્રમઃ-૨૯) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં 
૪૬૫ અને પોરબાંદર જજલ્લામાાં ૬૯ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા,  

  (૧) તે પૈકી જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં ૨૩ અને પોરબાંદર જજલ્લામાાં 
૪ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં કુલ ૪૪૨ અને પોરબાંદર જજલ્લામાાં 
૬૫ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) જૂનાગઢ વજલ્લોઃ 
 ૩૪ આાંર્ગણવાડી મકાનનુાં બાાંધકામ મનરેર્ગા યોજના 

હેઠળ પ્રર્ગજતમાાં છે.  
 ૬૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામ માટે વહીવટી 

માંજુરી મળેલ છે. 

 બાકી રહેતા ૩૪૬ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનના 
બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

પોરબાંદર વજલ્લોઃ 
 બાકી રહેતી ૬૫ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનના 

બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 
--------- 

૧૭૧ 
મિીસાગર વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૭૭૬૦ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ મહીસાર્ગર 
જજલ્લામાાં આરદજાજત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંરે્ગ સહાય આપવાની 
યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ મહીસાર્ગર જજલ્લામાાં આ યોજના અાંતર્ગષત 
કેટલી આરદજાજત કન્યાઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૬૮ 

--------- 
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૧૭૨ 
સાંખેડા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૭૮૩૨ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) છોટાઉદેપુર જજલ્લાના સાંખેડા તાલુકામાાં સામૂરહક 
વન જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલા 
જવથતારમાાં રોપાઓનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૩૦ હેક્ટર 

 (૨) તેમાાં મુખ્યત્વે કઇ કઇ જાતના રોપાનુાં વાવેતર 
કરવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) મુખ્યત્વે પેલ્ટોફોરમ, નીલર્ગીરી, બાંર્ગાળી બાવળ, 
વાાંસ, સાર્ગ, મહુડા, સીતાફળ, આમળા, સરર્ગવા, આાંબા, 
કાજુ, વડ, જાાંબુ, પીપળ, લીમડા, કરાંજ, કાશીદ, શરૂ, સાદડ, 
રેઇન ટર ી જવરે્ગરે. 

--------- 

૧૭૩ 
અમદાિાદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૧૭૬ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (જવરમર્ગામ) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજુ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક: ૭૮૬ (અગ્રતાક્રમ-૨૭) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી અમદાવાદ જજલ્લામાાં 
૩૨૬ અને ભરૂચ જજલ્લામાાં ૧૫૭ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના 
મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી અમદાવાદ જજલ્લામાાં ૧૩ અને ભરૂચ જજલ્લામાાં 
૨૯ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને  

  (૨) અમદાવાદ જજલ્લામાાં કુલ ૩૧૩ અને ભરૂચ જજલ્લામાાં 
કુલ ૧૨૮ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) અમદાિાદ વજલ્લો 
 ૬૭ આાંર્ગણવાડી કેન્રના મકાનનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં 

છે અને ૯૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રો માટે વહીવટી અને 
તાાંજત્રક માંજુરી મળેલ છે. બાકી રહેતી ૧૫૬ 
આાંર્ગણવાડી કેન્રના મકાન બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર 
આયોજન કરેલ છે. 

ભરૂચ વજલ્લો 
 ૬૪ આાંર્ગણવાડીઓ કેન્રોના મકાન બાાંધકામ મનરેર્ગા 

યોજના હેઠળ ચાલુ છે, જ્યારે બાકીના ૬૪ 
આાંર્ગણવાડીનુાં બાાંધકામ તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૧૭૪ 
િલસાડ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૬૦ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ વલસાડ 
જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯ 

િુલ ૨૮ 
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 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન (રૂા. લાખમાાં)  

૨૦૧૭-૧૮ ૧૪૨.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૦.૦૦ 

િુલ ૪૭૨.૦૦  
--------- 

૧૭૫ 
કડપ્લોમાાં અભ્યાસક્રમની િોલેજોની બેઠિો 

* ૧૯૨૦૨ શ્રી વિજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
રડપ્લોમાાં અભ્યાસક્રમની સરકારી, અનુદાજનત અને થવજનભષર 
કોલેજોમાાં કુલ કેટલી બેઠકો છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં સરકારી 
કોલેજોની ૨૦૫૬૫, અનુદાજનત કોલેજોની ૧૨૧૦ અને 
થવજનભષર કોલેજોની ૪૦૦૫૫ કુલ બેઠકો છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
સરકારી, અનુદાજનત અને થવજનભષર કોલેજોમાાં કેટલી બેઠકો 
ભરાયેલ અને કેટલી ખાલી રહી? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજોની 
૨૦૫૬૫ બેઠકો પૈકી ૧૬૫૯૦ બેઠકો ભરાયેલ અને ૩૯૭૫ 
બેઠકો ખાલી રહેલ, અનુદાજનત કોલેજોની ૧૨૧૦ બેઠકો પૈકી 
૧૧૯૨ બેઠકો ભરાયેલ અને ૧૮ બેઠકો ખાલી રહેલ અને 
થવજનભષર કોલેજોની ૪૪૯૪૦ બેઠકો પૈકી ૨૨૩૬૧ બેઠકો 
ભરાયેલ અને ૨૨૫૭૯ બેઠકો ખાલી રહેલ. 

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજોની ૨૦૩૮૫ 
બેઠકો પૈકી ૧૬૬૯૨ બેઠકો ભરાયેલ અને ૩૬૯૩ બેઠકો ખાલી 
રહેલ, અનુદાજનત કોલેજોની ૧૨૧૦ બેઠકો પૈકી ૧૧૯૦ બેઠકો 
ભરાયેલ અને ૨૦ બેઠકો ખાલી રહેલ અને થવજનભષર કોલેજોની 
૪૦૦૫૫ બેઠકો પૈકી ૨૫૨૯૦ બેઠકો ભરાયેલ અને ૧૪૭૬૫ 
બેઠકો ખાલી રહેલ. 

--------- 

૧૭૬ 
અમરેલી અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં િન વિસ્તારમાાં િધારો ઘટાડો 

* ૧૯૨૩૩ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી અને 
જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં વન જવથતાર કેટલો છે, 

  (૧) અમરેલી – ૩૩૯૯૩ હેક્ટર 
  જૂનાર્ગઢ – ૧૫૭૨૨૮ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર વન 
જવથતારમાાં કેટલો વધારો-ઘટાડો નોંધાયો, 

  (૨) વધારો કે ઘટાડો નોંધાયેલ નિી. 

 (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ કુલ ભૌર્ગોજલક 
જવથતારના કેટલા ભાર્ગમાાં વૃક્ષ આચ્છારદત હોવા જોઇએ, અને 

  (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ રાિર ીય થતરે કુલ 
ભૌર્ગોજલક જવથતારના એક તૃજતયાાંશ ભાર્ગ વન અિવા વૃક્ષ 
આચ્છારદત કરવાનો ધ્યેય છે. 

 (૪) ઉક્ત નીજત મુજબ વૃક્ષ આચ્છારદત જવથતાર ન હોય 

તો તેને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૪) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ ને અનુરૂપ રાજ્યના 

વધુને વધુ જવથતારને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા માટે વન 
જવભાર્ગની જવજવધ યોજનાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. આ યોજનાઓમાાં મુખ્યત્વે વન તેમજ વન બહારના 
જવથતારોમાાં વનીકરણ, રોપા જવતરણ, સહભાર્ગી વન વ્યવથિા 
જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ િાય છે. 

--------- 
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૧૭૭ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં અનુસુવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ સિાય 

* ૧૭૭૭૪ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતની ધોરણ-૯ માાં અભ્યાસ કરતી 
જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ કેટલી જવદ્યાિીનીઓને 
સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે ? 

  (૨) આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં  
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ-૯૭૫ જવદ્યાિીનીઓને 
સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે. 

--------- 

૧૭૮ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં િન્યા િાળાઓને સળાંગ એિમ િેઠળ િગધ િધારા 

* ૧૭૮૦૬ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં વર્ષ-૨૦૧૮માાં કેટલી કન્યા 
શાળાઓને સળાંર્ગ એકમ હેઠળ વર્ગષ વધારા માંજૂર કરવામાાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી જવજ્ઞાન પ્રવાહની કેટલી શાળાઓને માંજૂરી 
આપવામાાં આવી? 

  (૨) ૦૧ 

--------- 

૧૭૯ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િન્યા િાળાઓને સળાંગ એિમ િેઠળ િગધ િધારા 

* ૧૭૮૦૯ શ્રી િેિુભાઇ નાિરાણી (ર્ગારીયાધાર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ષ-૨૦૧૮માાં ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં કેટલી સરકારી 
માધ્યજમક શાળાઓમાાં સળાંર્ગ એકમ અાંતર્ગષત વર્ગષ વધારા 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) તે પૈકી કન્યા શાળાઓ કેટલી છે?   (૨) ૦૦ 
--------- 

૧૮૦ 
સાબરમતી નદીને પ્રદુવષત થતી અટિાિિા બાબત 

* ૧૯૧૮૧ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનર્ગર) : માનનીય પયાધિરણ માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ અમદાવાદ 
શહેર અને આસપાસ જવથતારમાાંિી કેજમકલવાળુાં ર્ગાંદુ પાણી 
સાબરમતી નદીમાાં છોડવામાાં આવે છે તેવી ફરીયાદિી સરકાર 
વાકેફ છે, અને 

  (૧) અને (૨) ફરીયાદ મળેલ છે, પરાંતુ સાબરમતી નદીમાાં 
સીધુાં જ કેમીકલવાળુાં ર્ગાંદુ પાણી છોડવાની પરવાનર્ગી કોઇ પણ 
ઉદ્યોર્ગોને સીધી રીતે આપવામાાં આવેલ નિી. જવજવધ 
ઔદ્યોજર્ગક વસાહતો દ્વારા વસાવવામાાં આવેલ ટર ીટમેન્ટ પ્લાન્ટો 
મારફતે આ પાણીનુાં યોગ્ય ટર ીટમેન્ટ કરીને યોગ્ય રીતે 
સાબરમતી નદીમાાં ડીથચાજષ કરવામાાં આવે છે. 
 સબબ આ અાંરે્ગની મળેલ રજૂઆતોમાાં કોઇ તથ્ય જણાયેલ ન 
હોઇ પર્ગલાાં લેવાનો પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી.  

 (૨) જો હા, તો સાબરમતી નદીને પ્રદુજર્ત િતી 
અટકાવવા અને કેમીકલવાળુ પાણી સાબરમતી નદીમાાં છોડતા 
કેટલા એકમો સામે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં શા પર્ગલાાં 
લીધાાં? 

 

--------- 
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૧૮૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૬૪ શ્રી િિીિાાંત પાંડ્યા (રડસા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતના લોકોને થવરોજર્ગાર માટે 
સાધન સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે 
કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં 
આવ્યો ?  

  (૨) ૧૭૬ 

--------- 
૧૮૨ 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં વબનસરિારી ગ્રાન્ટેડ િાળાઓમાાં સાંિગધિાર મિેિમ 
* ૧૮૪૨૮ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ હથતકની 
જબનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યજમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક શાળામાાં 

જશક્ષકો સરહતના કમષચારીઓનુાં સાંવર્ગષવાર, શાળાદીઠ માંજૂર 
િયેલ મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) જબનસરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યજમક/ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક 
શાળામાાં જશક્ષકો સરહતના કમચાષરીઓનુાં સાંવર્ગષવાર, શાળાદીઠ 
માંજૂર િયેલ મહેકમ ૦૨ (બે) છે. 

 (૨) ત ેપૈકી ક્યા-ક્યા જવર્યોના જશક્ષકની જગ્યા ખાલી 
પડેલ છે, અને 

  (૨) બે ઉત્તર બુજનયાદી આશ્રમશાળાઓમાાં ક્રજમક વર્ગષનો 
વધારો િયેલ તે બે જશક્ષકોની ભરતી િઈ ર્ગયેલ છે. 

 (૩) જો હા, તો આ ખાલી પડેલ જશક્ષકોની જગ્યાઓ 
ક્યારે ભરવામાાં આવશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૮૩ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં સાંિગધિાર મિેિમ 

* ૧૮૯૬૯ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંર્ગ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં 
આવેલ તાલુકા પાંચાયતોનુાં પાંચાયતવાર, સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ 
મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 
 

 (૨) ત ેપૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 
 

 (૩) ભરાયેલ જગ્યાઓ પૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
કાયમી, કરાર આધારીત અને રફકસ પર્ગારિી ભરાયેલી છે ? 

  (૩) પત્રક-ક મુજબ. 

પત્રિ-અ 

તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

આહવા ૧ ૧ ૨૦ ૪ 

વઘઈ ૦ ૧ ૧૨ ૦ 

સુબીર ૦ ૧ ૧૨ ૦ 

િુલ ૧ ૩ ૪૪ ૪ 
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પત્રિ-બ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી 

આહવા ૦ ૧ ૦ ૧ ૫ ૧૫ ૨ ૨ 

વઘઈ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ ૮ ૦ ૦ 

સુબીર ૦ ૦ ૧ ૦ ૪ ૮ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૧ ૧ ૨ ૧૩ ૩૧ ૨ ૨ 

પત્રિ-િ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

િાયમી િરાર 
આધારીત 

કફિસ િાયમી િરાર 
આધારીત 

કફિસ િાયમી િરાર 
આધારીત 

કફિસ િાયમી િરાર 
આધારીત 

કફિસ 

આહવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ 

વઘઈ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

સુબીર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૩ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૯ ૦ ૪ ૨ ૦ ૦ 

--------- 

૧૮૪ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૭૮૩૮ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મરહસાર્ગર જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 

૨૦૧૮-૧૯માાં વન જવભાર્ગ દ્વારા કેટલા ચેકડેમ અને વન 
તલાવડીઓ બનાવવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૧૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩ ૭૩ 
 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વન તલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચષ કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨)  

િષધ થયેલ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૭.૨૧ ૬૩.૬૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૩.૯૭ ૨૨૨.૧૬  
--------- 

૧૮૫ 
રાજ્યિક્ષાના વિજ્ઞાન પ્રદિધનનુાં આયોજનના બાબત 

* ૧૭૭૯૫ શ્રી જગદીિભાઈ પાંચાલ (જનકોલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જવજ્ઞાન કે્ષત્રે પ્રજતભા સાંપન્ન જવદ્યાિીઓ માટે રાજ્ય 
કક્ષાના જવજ્ઞાન પ્રદશષનનુાં જનયજમત આયોજન દર વર્ે કરવામાાં 
આવે છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં આ પ્રદશષનનુાં 
આયોજન ક્યાાં કરવામાાં આવેલ,  

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજ્ય કક્ષાના જવજ્ઞાન પ્રદશષનનુાં 
આયોજન તા.૨૪ િી ૨૭ જાન્યુઆરી-૨૦૧૯ દરમ્યાન સુયાષ 
વરસાણી એકેડમી, ભુજ ખાતે કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

 (૩) તેમાાં કેટલી શાળાઓએ ભાર્ગ લીધેલ હતો, અને   (૩) રાજ્ય કક્ષાના જવજ્ઞાન પ્રદશષનમાાં ૪૬૭ શાળાઓએ 
ભાર્ગ લીધો હતો. 

 (૪) જવજ્ઞાન પ્રદશષનમાાં મુખ્યત્વે કઈ કઈ બાબતોનો 
સમાવેશ િાય છે ?  

  (૪) આ પ્રદશષનમાાં નીચે જણાવેલ જવર્યો મુજબ 
જવદ્યાિીઓ દ્વારા મોડેલ તૈયાર કરી રજૂ કરવામાાં આવેલ છે. 
મુખ્ય વિષયઃ 
જીવનના પડકારો માટે વૈજ્ઞાજનક ઉપાયો 
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પેટા વિષયોઃ 
૧. કૃજર્ અને સજીવ ખેતી ૨. થવાથથ્ય અને થવચ્છતા 
૩. સાંસાધન વ્યવથિાપન ૪. કચરાનુાં વ્યવથિાપન. ૫.(એ) 
પરરવહન અને પ્રત્યાયન (બી) ર્ગાજણજતક નમૂના જનણાષણ. 
  આ ઉપરાાંત નીચે જણાવેલ અન્ય કાયષક્રમોનો પણ 
આયોજનમાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ. 
૧. વૈજ્ઞાજનક અજભર્ગમ અાંરે્ગ વકતવ્ય. 
૨. કચ્છી સપૂત પાંરડત શ્યામજી કૃષ્ણવમાષના જીવન 
કવન પર આધારરત નાટક. 
૩. આકાશ દશષન. 
૪. સફેદ રણ ઘોરડોની મુલાકાત. 
૫. કચ્છના ર્ગામડાની સાંથકૃજતને ઉજાર્ગર કરતુાં જમજન 
મ્યુઝીયમ. 

--------- 

૧૮૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૪૮ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ર્ગણદેવી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી 
જજલ્લામાાં મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૫૬ 

 (૨) ત ેપૈકી, ઉકત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ૪૫ ભરાયેલ અને ૧૧ ખાલી. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે ?   (૩) વહીવટી અનુકૂળતા મુજબ. 
--------- 

૧૮૭ 
જૂનાગઢ અને ખેડા વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૧૯ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જૂનાર્ગઢ) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવદ્યાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૬-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્નક્રમાાંકઃ ૯૯૫૩ (અગ્રતા ક્રમઃ ૩૧૯) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં ૧૨૬.૯૧.૭૫ હે.આરે.પ્ર. અને 
ખેડા જજલ્લામાાં ૨૩.૫૩.૪૮ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીન 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજત 
  (૧)  જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં ૧૨૬.૯૧.૭૫ 
 હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૭૬.૯૧.૨૯ હે.આરે.પ્ર. 
 દબાણ દુર કરવામાાં આવેલ છે. 
  (૨)  ખેડા જજલ્લામાાં ૨૩.૫૩.૪૮ હે.આરે.પ્ર. 
 ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૨૧.૫૮.૧૭ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
 કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા 
જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની 
મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ 
અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક 
બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ 
પાંચાયતને દબાણ દૂર કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે 
આ બાબતે ઠરાવ કરીને તેની જાણ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-
૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે ?  

 

--------- 
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૧૮૮ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સેવન્રય ખાતર બનાિિા સિાય 

* ૧૯૫૩૨ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
સેજન્રય ખાતર બનાવવા માટે સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેવી સાંથિાઓને સહાય આપવામાાં આવે 
છે, અને  

  (૨) ચેરીટી કજમશ્નરશ્રી દ્વારા માન્ય ટરથટો સાંચાજલત 
ર્ગૌશાળાઓ/પાાંજરાપોળો, સખી માંડળો તેમજ એજનમલ 
હોથટેલ. 

 (૩) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમદાવાદ જજલ્લામાાં 
કુલ કેટલી સાંથિાઓને કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં 
આવેલ છે ?  

  (૩)  

િષધ સાંસ્થાઓની 
સાંખ્યા 

સિાય રિમ 
રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૫૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦  
--------- 

૧૮૯ 
ગુજરાત નેિનલ લો યુવનિસીટીને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૯૧૬૪ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રુ્ગજરાત નેશનલ લો યુજનવસીટીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) કોઈ રકમ ફાળવવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) આ ગ્રાન્ટના દુરૂપયોર્ગ બાબતની કેટલી ફરીયાદો 
સરકારને મળી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) મળલે ફરીયાદ અન્વયે શી કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૯૦ 
તાપી અને િલસાડ વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૯૪ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (જનઝર) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવદ્યાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૧૨-૦૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્નક્રમાાંકઃ ૫૨૫૭ (અગ્રતા ક્રમઃ ૪) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી જજલ્લામાાં ૭૧.૦૮.૨૬ હે.આરે.પ્ર. અને 
વલસાડ જજલ્લામાાં ૦.૪૬.૧૨ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીનમાાં 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજત 
  (૧)  તાપી જજલ્લામાાં ૭૧.૦૮.૨૬ હે.આરે.પ્ર. 
 ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૧૯.૬૨.૦૦ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
 કરવામાાં આવેલ છે. 

  (૨)  વલસાડ જજલ્લામાાં ૦.૪૬.૧૨ હે.આરે.પ્ર. 
 ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦.૧૦.૧૨ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
 કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા 
જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની 
મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ 
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 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-

૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે ?  

 અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક 

બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ 
પાંચાયતને દબાણ દૂર કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે 
આ બાબતે ઠરાવ કરીને તેની જાણ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

--------- 

૧૯૧ 
સુરેન્રનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૧૯૫ શ્રી સોમાભાઈ િોળી પટેલ (લીંબડી) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં, તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૨૬૯ (અગ્રતાક્રમઃ ૪૬) ના અનુસાંધાને  માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં ૧૩.૦૩.૬૭ હે.આરે.પ્ર. અને 
ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં ૪૯૯.૬૯.૫૯ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીન 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 
(૧) સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં ૧૩.૦૩.૬૭ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી તમામ દબાણ દૂર કરવામાાં 
આવેલ છે. 
(૨) ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં ૪૯૯.૯૯.૫૯ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૪૯.૫૧.૩૭ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) 
ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સાંબાંધે તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા 
કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં સમીક્ષા 
કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ પાંચાયતને દબાણ દૂર 
કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે આ બાબતે ઠરાવ કરીને 
તેની જાણ તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી 
કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-
૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે? 

 

--------- 
૧૯૨ 

સુરત વજલ્લામાાં ગૌિાળા/પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાિીય સિાય 
* ૧૭૭૯૭ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાકીય 
સુજવધાઓ ઊભી કરવા સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરત 

જજલ્લામાાં કેટલી ર્ગૌશાળા/પાાંજરાપોળોને સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી ? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ ગૌિાળા 

પાાંજરાપોળોની સાંખ્યા  

ચૂિિેલ સિાયની 

રિમ રૂવપયા 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૬ ૨૧,૦૦,૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩ ૪,૫૧,૮૩૭/- 

 

--------- 
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૧૯૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં આાંગણિાડી િેન્રોના મિાન બાાંધિા બાબત 

* ૧૭૭૯૨ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા જજલ્લામાાં વર્ષ-૨૦૧૮માાં આાંર્ગણવાડી 

કેન્રોના કેટલા મકાન બાાંધવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૩ (ત્રેવીસ) 

 (૨) આ મકાનો કઈ યોજના હેઠળ બાાંધવામાાં આવેલ 

છે? 

  (૨) ૨૩ મકાનો પૈકી ૨૧ મકાન મનરેર્ગા યોજનામાાં અને 

૨ મકાન રાજ્ય સરકારની જજષરીત યોજના હેઠળ બાાંધવામાાં 

આવેલ છે. 

--------- 

૧૯૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૭૭૭ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મજણનર્ગર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી  (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 

જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 

બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩ 

િુલ ૭૬ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન (રૂા. િરોડમાાં)  

૨૦૧૭-૧૮ ૯.૨૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧.૯૪ 

િુલ ૧૧.૧૬  

--------- 

૧૯૫ 
દાિોદ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ સિાય 

* ૧૭૭૭૩ શ્રી િૈલેષભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં 

અનુસૂજચત જનજાજતની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી 

જવદ્યાિીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાાં છે 

કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં ધોરણ-૯માાં 

અભ્યાસ કરતી કેટલી જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાાં 

આવી છે ? 

  (૨) આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-

૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં ધોરણ-૯માાં 

અભ્યાસ કરતી કુલ-૧૧,૧૩૯ જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ 

આપવામાાં આવી છે. 

--------- 
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૧૯૬ 
માતર તાલુિામાાં ગ્રામ પાંચાયતને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૮૬૮ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખેડા જજલ્લાની માતર તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતોને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) ખેડા જજલ્લાની માતર તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતોને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૪,૭૮,૫૪,૬૪૦/- બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) માતર તાલુકાની ગ્રામ પાંચાયતો દ્વારા નાણાાંકીય 
વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો 
પૂણષ કરવામાાં આવ્યા તિા કેટલા કામો ચાલુ છે, અને 

  (૨) માતર તાલુકાની ગ્રામ પાંચાયતો દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૭-૧૮માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૪૫૮ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા અને ૩૮ કામ ચાલુ છે. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પુણષ િયેલ કામો સામે રૂ.૪,૨૫,૧૭,૫૫૫/- 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૧૯૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૪૮ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં 
અનુસૂજચત જનજાજતના ઇસમોને થવરોજર્ગાર માટે સાધન 
સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં 
આવ્યો?  

  (૨) ૧૦૨૫ 

--------- 

૧૯૮ 
દાિોદ વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૭૭૬૭ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં 
આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કેટલાાં સરકારી છાત્રાલયો કાયષરત 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં 
આરદજાજત જવદ્યાિીઓ માટે કુલ-૧૩ સરકારી છાત્રાલયો 
કાયષરત છે. 

 (૨) તે પૈકી કુમાર અને કન્યા માટેના છાત્રાલયોની 
સાંખ્યા કેટલી છે? 

  (૨)  
છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમાર ૮ 
કન્યા ૫  

--------- 

૧૯૯ 
પાટણ વજલ્લામાાં આાંગણિાડી તેડાગર બિેનોને રસોઈ તાલીમ 

* ૧૭૭૪૬ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાટણ જજલ્લામાાં આાંર્ગણવાડી તેડાર્ગર બહેનોને 
રસોઇ અાંરે્ગની તાલીમ આપવામાાં આવે છે કે કેમ? 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર કેટલી 

બહેનોએ તાલીમ લીધેલ છે? 

  (૨)  

તાલુિાનુાં નામ રસોઇ અાંગેની તાલીમ લીધેલ તેડાગર 
બિેનોની સાંખ્યા 

સમી ૨૨ 

શાંખેશ્ર્વર ૧૨ 

હારીજ ૭ 

ચાણથમા ૮ 

જસધ્ધપુર ૧૧ 

પાટણ ૧૫ 

સરથવતી ૧૦ 

રાધનપુર ૭ 

સાાંતલપુર ૮  
--------- 

૨૦૦ 
ગવણત અને પયાધિરણ પ્રદિધનનુાં આયોજન બાબતે 

* ૧૭૭૯૬ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ગામ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેનુાં રાિર ીય જવજ્ઞાન-ર્ગજણત 
અને પયાષવરણ પ્રદશષનનુાં આયોજન ક્યાાં અને ક્યારે કરવામાાં 
આવેલ હતુાં, 

  (૧) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેનુાં રાિર ીય જવજ્ઞાન-ર્ગજણત 
અને પયાષવરણ પ્રદશષનનુાં આયોજન તા.૨૩ િી ૨૮ નવેમ્બર 
૨૦૧૮ દરમ્યાન સરદાર પટેલ રક્રકેટ થટેરડયમ, નવરાંર્ગપુરા, 

અમદાવાદ ખાતે કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 
 (૨) આ રાિર ીય પ્રદશષનમાાં સમગ્ર દેશમાાંિી કેટલા 
જવદ્યાિીઓએ ભાર્ગ લીધો હતો, અને 

  (૨) આ રાિર ીય પ્રદશષનમાાં ૨૭૨ જવદ્યાિીઓએ ભાર્ગ 
લીધો હતો. 

 (૩) રાિર ીય પ્રદશષનમાાં પ્રદશષન ઉપરાાંત કઈ કઈ 
બાબતોને સમાવેશ કરેલ હતો? 

  (૩) સમગ્ર દેશમાાંિી આવેલ જવદ્યાિીઓ અને જશક્ષકોને 
રુ્ગજરાત રાજ્યની સાંથકૃજતની ઓળખ િાય તે હેતુસર અક્ષરધામ, 
ર્ગાાંધી આશ્રમ, સાયન્સ જસટી, નમષદા ડેમ, થટેચ્યુાં ઓફ યુજનટી, 
હેરીટેજ જસટી અમદાવાદ-કાાંકરીયા તળાવની એક્સપોઝર જવઝીટ 
કરાવવામાાં આવી હતી. આ ઉપરાાંત Our Customs through 

the Eye of Gravitation Waves, Environment 
Security, DNA Technology, Innovation and 
Creativity, Believe to Achieve જવર્યો પર બાળ 
વૈજ્ઞાજનકો સાિે સેજમનાર અને રુ્ગજરાતની સાંથકૃજતની ઝાાંખી 
કરાવતા સાાંથકૃજતક કાયષક્રમો યોજવામાાં આવ્યા હતા. 

--------- 

૨૦૧ 
રાજ્યની યુવનિવસધટીમાાં સત્તામાંડળોમાાં એસસી/એસટી માટે અનામત પ્રથા 

* ૧૯૨૪૯ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા પિેલા સત્રમાાં, તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ 
સભાગૃિમાાં રજુ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિઃ ૭૦૨ (અગ્રતા ક્રમ-૧૫૦) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) યુ.જી.સી.એ આપેલ આદેશ મુજબ રાજ્યમાાં આવેલ 
યુજનવજસષટીઓના સત્તામાંડળો (સેનેટ, જસન્ડીકેટ અને 
એકેડેજમક કાઉજન્સલ વરે્ગરે)માાં એસસી/એસટી માટે અનામત 
પ્રિા લારુ્ગ કરવાની કાયષવાહી હાિ ધરવામાાં આવી હતી તે 
કાયષવાહી તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) જનવૃત્ત જજ શ્રી એચ. કે. રાઠોડની અધ્યક્ષતામાાં 
ઉચ્ચ કક્ષાની સજમજતનુાં પુનઃર્ગઠન કરવામાાં આવેલ છે તિા 
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ જથિજતએ સજમજતમાાં નોડલ ઓફીસરની 
જનમણૂક કરવાના તબક્કામાાં કાયષયવાહી ચાલુ છે.  
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 (૨) જો ઉક્ત કાયષવાહી પૂણષ િયેલ હોય તો રાજ્યની 

કેટલી યુજનવજસષટીમાાં ઉક્ત આદેશ લારુ્ગ કરવામાાં આવેલ છે, 

અને   

  (૨) કાયષવાહી પૂણષ િયેલ ન હોવાિી આદેશ લારુ્ગ 

કરવાનો પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી.  

 (૩) જો ઉક્ત આદેશ લારુ્ગ કરવાનો ઉક્ત જથિજતએ બાકી 

હોય તો તેનો ક્યાાં સુધીમાાં અમલ કરવામાાં આવશે?  

  (૩) સજમજતના સુચનો/ભલામણો રાજ્ય સરકારને મળ્યા 

બાદ જનયત પ્રરક્રયા પૂણષ િયેિી.  

--------- 
૨૦૨ 

મિેસાણા વજલ્લામાાં નિીન તાલુિા પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૬૪ શ્રી રમણભાઇ પટેલ (જવજાપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ મહેસાણા 

જજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા તાલુકા પાંચાયતના નવીન 

મકાન બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ મહેસાણા 

જજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૧(એક) તાલુકા પાંચાયતના નવીન 

મકાન બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી. 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨) રૂ.૨૪૦.૦૦ લાખ.  

--------- 

૨૦૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આધુવનિ બનાિિા સિાય 

* ૧૭૮૦૪ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્રાાંજતજ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓેને અદ્યતન બનાવવા માટે સહાયની 

કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં 

કેટલી સાંથિાઓને સહાય ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થાઓ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૪ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૧ 

 

--------- 

૨૦૪ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૫૫ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજનાનો અમલ 

ક્યારિી  િયો, અને 

  (૧) તા. ૨૫-૦૮-૨૦૧૪ િી 

 (૨) ભરૂચ જજલ્લામાાં દૂધ સાંજીવની યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલો ખચષ 

કરવામાાં આવેલ છે અને કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 

આપવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િષધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૪૦૫.૮૦ લાખ ૨૨,૭૪૬  

--------- 
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૨૦૫ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૫૧ શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ (પારડી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ વલસાડ 
જજલ્લામાાં થટાફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૯૪ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૭૫ જગ્યાઓ ભરાયેલ અને ૧૯ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 
--------- 

૨૦૬ 
િચ્છ વજલ્લાની િાળામાાં વિદ્યાથી પિેલ યોજનાનો લાભ 

* ૧૭૮૧૦ ડૉ. નીમાબેન આચાયધ (ભુજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ જજલ્લામાાં સરકારી માધ્યજમક અને ઉચ્ચતર 

માધ્યજમક શાળાઓને જવદ્યાિી પહેલ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં કેટલી શાળાઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, 
અને  

  (૧) કચ્છ જજલ્લામાાં ૪૨ સરકારી માધ્યજમક શાળાઓ અને 

૦૬ સરકારી માધ્યજમક અને ઉચ્ચતર માધ્યજમક શાળાઓ એમ 
કુલ-૪૮ શાળાઓમાાં જવદ્યાિી પહેલ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માાં લાભ આપવામાાં આવ્યો. 

 (૨) તે અન્વયે કુલ કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાાં 
આવી?  

  (૨) રૂ. ૪૮,૦૦,૦૦૦/-  

--------- 

૨૦૭ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૪૪ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ પાંચમહાલ 
જજલ્લામાાં મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૮૩ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૬૮ ભરાયેલ અને ૧૫ ખાલી 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 

--------- 

૨૦૮ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૫૩ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ગોધરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ પાંચમહાલ 
જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ 

િુલ ૭૭ 
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 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ રિમ રૂપીયા (િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩.૭૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૭.૫૬ 

િુલ ૧૧.૨૬  
--------- 
૨૦૯ 

દસક્રોઇ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 
* ૧૭૮૩૬ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ જજલ્લાના દસક્રોઇ તાલુકામાાં સામૂરહક 
વન જનમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં કેટલા 
જવથતારમાાં રોપાઓનુાં વાવેતર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૮૧ હેક્ટર 

 (૨) તે પાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૩૧.૯૩ લાખ. 
--------- 
૨૧૦ 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગૌિાળા/પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાિીય સિાય 
* ૧૭૮૦૦ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાકીય 
સુજવધાઓ ઊભી કરવા સહાય આપવાની કોઈ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ જજલ્લામાાં કેટલી ર્ગૌશાળા/પાાંજરાપોળોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ 

ગૌિાળા 
પાાંજરાપોળોની 

સાંખ્યા 

ચૂિિેલ સિાયની 

રિમ રૂવપયા  

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૧૪ ૪૯,૯૪,૫૬૩/- 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૭ ૧૭,૮૫,૮૭૫/- 

 
--------- 

૨૧૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૮૪ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 

છે, 

  (૧)  

તાલુિો  મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

વલસાડ ૩૧૮ 

પારડી  ૧૭૪ 

વાપી  ૧૬૭ 

ધરમપુર  ૯૬ 

કપરાડા ૪૭ 

ઉમરર્ગામ  ૧૪૧ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 

નામાંજૂર િઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

વલસાડ ૩૧૬ ૨ 

પારડી  ૧૨૦ ૬ 

વાપી  ૧૩૪ ૦ 

ધરમપુર  ૯૦ ૦ 

કપરાડા ૪૭ ૦ 

ઉમરર્ગામ  ૧૪૧ ૭ 
 

 (૩) અરજીઓ ના માંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી 

   અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી  

   વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી.  

--------- 
૨૧૨ 

બનાસિાાંઠા અને સુરત વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૧૫૭ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજુ 

િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૭૯૫ (અગ્રતા ક્રમઃ૨૫૪) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 

કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં 

૩૦૪ અને સુરત જજલ્લામાાં ૧૮૬ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 

ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 

બાાંધવામાાં આવ્યા,  

  (૧) તે પૈકી બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં ૯૧ અને સુરત જજલ્લામાાં 

૧૧૨ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં કુલ ૨૧૩ અને સુરત જજલ્લામાાં 

૭૪ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 

ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) બનાસિાાંઠા વજલ્લોઃ 

 ૨૧૩ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર 

આયોજન કરેલ છે. 

       સુરત વજલ્લોઃ 

 ૨૪ આાંર્ગણવાડીનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં છે અને ૫૦ 

આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર 

આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૨૧૩ 
જામનગર વજલ્લામાાં નિીન તાલુિા પાંચાયત મિાન બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૬૨ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ગર-ગ્રામ્ય) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ જામનર્ગર 

જજલ્લામાાં છેલ્લાાં એક વર્ષમાાં કેટલા તાલુકા પાંચાયતના નવીન 

મકાન બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ જામનર્ગર 

જજલ્લામાાં છેલ્લાાં એક વર્ષમાાં ૧(એક) તાલુકા પાંચાયતના નવીન 

મકાન બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી. 

 (૨) ત ેમાટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં ?   (૨) રૂ.૨૩૯.૦૧ લાખ. 

--------- 
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૨૧૪ 
રાજિોટ િિેર અને વજલ્લામાાં તેમજ મોરબી વજલ્લામાાં આર.ટી.ઇ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૫૬૦ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજકોટ શહેર 
અને જજલ્લામાાં તિા મોરબી જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આર.ટી.ઇ. હેઠળ કેટલા જવદ્યાિીઓને પ્રવેશ આપવામાાં 
આવ્યો, અને 

  (૧)  

 આર.ટી.ઇ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

 રાજિોટ 
િિેર 

રાજિોટ 
વજલ્લો 

મોરબી 
વજલ્લો 

જુન-૨૦૧૭ ની 
જથિજતએ  

૫૧૩૮ ૨૫૩૪ ૧૨૯૯ 

જુન-૨૦૧૮ ની 
જથિજતએ  

૪૪૮૨ ૩૨૪૫ ૧૮૧૯ 

 

 (૨) આર.ટી.ઇ. હેઠળ જનયમોનુસાર પ્રવેશ ન આપતી 
હોય તેવી તાલુકાવાર કેટલી શાળા સામે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી ? 

  (૨) પત્રક-૧ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

RTE િેઠળ પ્રિેિ ન આપેલ 
િાળાનુાં નામ 

િાળા સામે િરેલ િાયધિાિીની વિગત 

૧ રાજકોટ  જવાંછીયા નવ જવધાન ઇંગ્લીશ મીડીયમ થકુલ શૈ. વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માાં ઓનલાઇન પ્રવેશ દરજમયાન 
સદર શાળા દ્વારા આરટીઇ હેઠળ પ્રવેશ આપવાની ના 

પાડતા શાળાની માંજુરી રદ કરવામાાં આવેલ હતી જ ે
અન્વયે હાલ નામ. હાઇકોટષમાાં આ મેટર પેન્ડીંર્ગ છે. 

૨ મોરબી  મોરબી  સેન્ટ મેરી થકુલ  લઘુમતી શાળા હોવાનો દાવો કરતી અને લઘુમતી 
દરજ્જાનુાં પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતી સદર શાળાએ 
નામ.હાઇકોટષમાાં જુદી જુદી SCA દાખલ કરેલ હતી. 
તિા, PIL 105/2018 પણ દાખલ િયેલ હતી. જ ે
અન્વયે નામ. હાઇકોટષ  દ્વારા તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૮ નાાં 
રોજ રાજ્ય સરકારની તરફેણમાાં ચુકાદો આપેલ હતો. આ 
ચુકાદા સામે સદર સાંથિાઓએ નામ સુપ્રીમ કોટષમાાં SLP 
NO.21715/2018 દાખલ કરેલ છે. હાલ નામ. 

સુપ્રીમ કોટષમાાં આ મેટર પેન્ડીંર્ગ છે. 

--------- 

૨૧૫ 
ખેડા અને િલસાડ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૬૪ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : ચૌદમી જવદ્યાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૩-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ 
િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૭૭૧(અગ્રતા ક્રમઃ ૧૨૯) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી ખેડા જજલ્લામાાં ૨૮૬ 

અને વલસાડ જજલ્લામાાં ૨૭૫ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાાં 
કે અન્ય જગ્યાઓ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી ખેડા જજલ્લામાાં ૨૩ અને વલસાડ જજલ્લામાાં ૫૯ 

આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉકત જથિજતએ ઉકત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) ખેડા જજલ્લામાાં કુલ ૨૬૩ અને વલસાડ જજલ્લામાાં 
૨૧૬ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 
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 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 

ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ?   

  (૩) ખેડા વજલ્લોઃ 

 ૫૭ મકાનોનુાં મનરેર્ગા કન્વઝષન અાંતર્ગષત બાાંધકામ પ્રર્ગજત 
હેઠળ છે.  

 ૨૦૬ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

  િલસાડ વજલ્લોઃ 

 ૬૭ આાંર્ગણવાડી મનરેર્ગા યોજના હેઠળ ૧૮ આાંર્ગણવાડી 
ટી.એસ.પી. યોજના હેઠળ અને ૪ આાંર્ગણવાડી જજલ્લા 
જવકાસ અજધકારીશ્રીના ફાંડમાાંિી બાાંધકામ હેઠળ 
પ્રર્ગજતમાાં છે. 

 ૧૨૭ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 
--------- 

૨૧૬ 
વિિોર તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૭૭૪૫ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભાવનર્ગર જજલ્લાના જશહોર તાલુકામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-

૧૯માાં સામૂરહક વન જનમાષણ યોજના હેઠળ કેટલા જવથતારમાાં 
રોપાઓનુાં વાવેતર છે, અને 

  (૧) ૪૦ હેકટર. 

 (૨) ત ેપાછળ કેટલો ખચષ કરવામાાં આવેલ છે ?    (૨) રૂ.૨૧.૦૪ લાખ. 
--------- 

૨૧૭ 
અમરાપુર ગામની જમીનમાાં જાંગલ વિસ્તારના પાણીથી ધોિાણ 

* ૧૯૫૪૭ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના પેડાર્ગડા ગ્રામપાંચાયતમાાં આવતા 
અમરાપુર ર્ગામના ખેડૂતોની જમીનમાાં જાંર્ગલ જવથતારનુાં પાણી 
પુર રૂપે આવવાિી જમીનનુાં ધોવાણ િાય છે તે હકીકત સાચી 
છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો જાંર્ગલ જવથતારમાાં પુરિી આવતુાં પાણી 
રોકવા સરકારે શી કાયષવાહી કરી ? 

  (૨) જાંર્ગલ જવથતારમાાં પુરિી આવતુાં પાણી રોકવા હાલ 
વન જવભાર્ગમાાં કોઈ યોજના અમલમાાં નિી. પરાંતુ વર્ષ ૨૦૧૬-
૧૭માાં ઉકત જવથતારની સીમ પર સાંરક્ષણ પાળો બાાંધવામાાં 
આવેલ. 

--------- 

૨૧૮ 
િડોદરા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૯૧ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

વડોદરા શહેર (પૂવષ) ૩૫૦ 

વડોદરા શહેર (પજિમ) ૬૯ 

વડોદરા શહેર (ઉત્તર) ૬૩ 

વડોદરા શહેર (દજક્ષણ) ૧૦૫ 
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વડોદરા (ગ્રામ્ય) ૨૧૯ 

પાદરા ૧૭૯ 

કરજણ ૧૩૭ 

સાવલી ૨૬૧ 

ડેસર ૧૨૦ 

ડભોઈ ૧૯૯ 

જશનોર ૩૬ 

વાઘોડીયા ૧૪૬ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર 

અરજીઓ 
નામાંજૂર 

અરજીઓ 

વડોદરા શહેર (પૂવષ) ૨૮૯ ૫૭ 

વડોદરા શહેર (પજિમ) ૫૯ ૪ 

વડોદરા શહેર (ઉત્તર) ૫૦ ૨ 

વડોદરા શહેર (દજક્ષણ) ૧૦૦ ૩ 

વડોદરા (ગ્રામ્ય) ૧૫૫ ૬૨ 

પાદરા ૧૭૪ ૫ 

કરજણ ૧૦૮ ૫ 

સાવલી ૨૫૭ ૪ 

ડેસર ૭૮ ૪૨ 

ડભોઈ ૧૯૪ ૫ 

જશનોર ૩૪ ૨ 

વાઘોડીયા ૧૨૨ ૧૬  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી. 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી. 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 
--------- 

૨૧૯ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૩૭ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

મોડાસા ૧૯૭ 

ધનસુરા ૬૨ 

બાયડ ૧૨૫ 

માલપુર ૫૯ 

મેઘરજ ૫૫ 

જભલોડા ૮૫ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 
નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

મોડાસા ૧૬૯ ૨૮ 

ધનસુરા ૬૧ ૦ 

બાયડ ૧૦૮ ૧૩ 

માલપુર ૫૫ ૪ 

મેઘરજ ૫૩ ૨ 

જભલોડા ૮૩ ૨  
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 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?    (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી. 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી. 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 
--------- 

૨૨૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં જજધકરત ઓરડાઓ 

* ૧૯૧૫૪ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 

જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી પ્રાિજમક શાળાઓના ઓરડાઓ 
જજષરરત છે તિા કેટલા ઓરડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
તાલુિા જજધકરત ઓરડાની 

સાંખ્યા 
ખુટતા ઓરડાની 

સાંખ્યા 

અમીરર્ગઢ ૦૩ ૪૬ 

ભાભર ૧૮ ૨૨ 

દાાંતા ૪૬ ૧૪૧ 

દાાંતીવાડા ૪૦ ૫૩ 

ડીસા ૧૨૨ ૨૩૧ 

રદયોદર ૫૫ ૭૧ 

ધાનેરા ૪૮ ૫૩ 

કાાંકરેજ ૮૦ ૧૭૮ 

લાખણી ૫૨ ૬૬ 

પાલનપુર ૨૦ ૪૭ 

સુઈર્ગામ ૦૧ ૧૦ 

િરાદ ૫૭ ૮૪ 

વડર્ગામ ૧૮ ૩૯ 

વાવ ૧૯ ૩૦ 

િુલ ૫૭૯ ૧૦૭૧ 

 ખુટતા ઓરડાઓની સાંખ્યામાાં જજષરરત ઓરડાઓનો 
સમાવેશ િયેલ છે. 

 (૨) ઉકત જજષરરત ઓરડાઓની જગ્યાએ નવા 
ઓરડાઓ તિા ઓરડાઓની ઘટવાળી શાળાઓમાાં પુરતા 

ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૨) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૨૨૧ 
કડગ્રી ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની િોલેજોની બેઠિો 

* ૧૯૨૦૩ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રડગ્રી 
ઇજનેરી અભ્યાસક્રમની સરકારી, અનુદાજનત અને થવજનભષર 
કોલેજોમાાં કુલ કેટલી બેઠકો છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં સરકારી 
કોલેજોની ૮૯૭૦, અનુદાજનત કોલેજોની ૧૨૯૪ અને 
થવજનભષર કોલેજોની ૫૩૫૮૨ કુલ બેઠકો છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
સરકારી, અનુદાજનત અને થવજનભષર કોલેજોમાાં કેટલી બેઠકો 
ભરાયેલ અને કેટલી ખાલી રહી? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજોની 
૮૯૭૦ બેઠકો પૈકી ૮૩૧૮ બેઠકો ભરાયેલ અને ૬૫૨ બેઠકો 
ખાલી રહેલ, અનુદાજનત કોલેજોની ૧૨૫૪ બેઠકો પૈકી ૧૨૩૫ 
બેઠકો ભરાયેલ અને ૧૯ બેઠકો ખાલી રહેલ અને થવજનભષર 
કોલેજોની ૫૭૮૮૯ બેઠકો પૈકી ૨૪૮૫૬ બેઠકો ભરાયેલ અને 
૩૩૦૩૩ બેઠકો ખાલી રહેલ. 
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વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં રાજ્યમાાં સરકારી કોલેજોની ૮૯૭૦ બેઠકો 
પૈકી ૮૦૧૫ બેઠકો ભરાયેલ અને ૯૫૫ બેઠકો ખાલી રહેલ, 
અનુદાજનત કોલેજોની ૧૨૯૪ બેઠકો પૈકી ૧૨૮૦ બેઠકો 
ભરાયેલ અને ૧૪ બેઠકો ખાલી રહેલ અને થવજનભષર કોલેજોની 
૫૩૫૮૨ બેઠકો પૈકી ૨૧૨૯૬ બેઠકો ભરાયેલ અને ૩૨૨૮૬ 
બેઠકો ખાલી રહેલ. 

--------- 
૨૨૨ 

રાજ્યની યુવનિસીટીઓમાાં લોિપાલની વનમણૂાંિ 
* ૧૯૧૬૦ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યની 
યુજનવસીટીઓમાાં લોકપાલની જનમણૂાંક કરવાની કામર્ગીરી ક્યા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૧) UGCની તા. ૦૬-૦૫-૨૦૧૯ના રોજની નવી 
અજધસુચના મુજબ સચષ કજમટીની રચના કરવાના તબક્કામાાં 
કામર્ગીરી ચાલુાં છે. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરી લોકપાલની 
જનમણૂાંક કરવામાાં આવશે? 

  (૨) બનતી ત્વરાએ 

--------- 

૨૨૩ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં િાયાધવન્િત આાંગણિાડી િેન્રો 

* ૧૮૮૧૩ શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ જજલ્લામાાં તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 
કેટલા આાંર્ગણવાડી કેન્રો કાયાષજન્વત છે, 

  (૧) ૧૩૭૪ 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા આાંર્ગણવાડી કેન્રમાાં વીજ 
જોડાણ આપવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ૧૩૬૫ 

 (૩) બાકી વીજ જોડાણ ક્યારે આપવામાાં આવશે?   (૩) માચષ ૨૦૨૦ સુધીમાાં 
--------- 

૨૨૪ 
પ્રાથવમિ િાળામાાં ધોરણો મુજબનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૯૫૪૬ શ્રી પુાંજાભાઇ િાંિ (ઉના) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
પ્રાિજમક શાળાઓમાાં ધોરણ-૧ િી ૫ ધોરણ-૬ િી ૮ માાં 
જશક્ષકોનુાં મહેકમ માંજૂર કરવાના ધોરણો શા છે, 

  (૧)  ધોરણ ૧ થી ૫ 
  (૬) ૬૦ જવદ્યાિી સુધી       ૨ જશક્ષક 
  (૭) ૬૧ િી ૯૦ જવદ્યાિી સુધી      ૩ જશક્ષક 
  (૮) ૯૧ િી ૧૨૦ જવદ્યાિી સુધી      ૪ જશક્ષક 
  (૯) ૧૨૧ િી ૨૦૦ જવદ્યાિી સુધી      ૫ જશક્ષક 
  (૧૦) ૨૦૦ િી ઉપર જવદ્યાિી સુધી – જશક્ષક 
    રેજશયો ૪૦ િી વધવો જોઇએ નરહ. 
   ધોરણ ૬ થી ૮  
  (૩) ઓછામાાં ઓછા ૩ જશક્ષકો – જવજ્ઞાન અને 
             ર્ગજણત માટે ૧, ભાર્ા માટે ૧, સામાજજક 
           જવજ્ઞાન માટે ૧ જશક્ષક 
  (૪) દરેક ૩૫ જવદ્યાિીઓ દીઠ ઓછામાાં ઓછા ૦૧ 
          જશક્ષક 
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 (૨) આ ધોરણોના આધારે ઉક્ત જથિજતએ ર્ગીર 

સોમનાિ અને જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં મળવાપાત્ર જશક્ષકોનુાં કેટલુાં 
મહેકમ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં નામ મળિાપાત્ર 
મિેિમ 

માંજુર મિેિમ 

ર્ગીર સોમનાિ ૪૦૬૨ ૪૦૬૨ 

જુનાર્ગઢ ૪૦૪૬ ૪૦૪૬  
 (૩) ઉક્ત મળવાપાત્ર જશક્ષકિી વધુ જશક્ષક મેળવવા 
એક જવદ્યાિીની સાંખ્યા વધારે બતાવી મહેકમ માંજૂર કરવામાાં 
આવેલ છે તેવી ઉક્ત જજલ્લાવાર કેટલી પ્રાિજમક શાળાઓ છે? 

  (૩) એકપણ નરહ. 

--------- 

૨૨૫ 
રાજ્યમાાં બળાવિાર પીકડત મકિલાઓના િેસોના વનિાલ માટે ડેઝીગે્નટેડ િોટધ  

* ૧૯૧૪૮ ગેનીબેન ઠાિોર : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
બળાત્કાર પીરડત મરહલાઓના કેસો ઝડપિી અને અલર્ગિી 
ચલાવવા ડેઝીગ્નેટેડ કોટષ  શરૂ કરવાની કાયષવાહી કયા તબકે્ક છે, 
અને 

  (૧) રાજ્યમાાં બળાત્કાર પીરડત મરહલાઓના કેસો 
ઝડપિી અને અલર્ગિી ચલાવવા માટે ‘‘ધી પ્રોટેક્શન 
ઓફ જચલ્ડરન રોમ સેક્સયુઅલ ઓફેન્સેસ એક્ટ, 
૨૦૧૨ (પોથકો)’’ ની કલમ-૨૮(૧) હેઠળ સરકારશ્રીના 
કાયદા જવભારે્ગ તારીખ. ૩૦-૦૪-૨૦૧૯ના અજધસૂચના 
ક્રમાાંકઃ GK/11/2019/S P C /102012/GOI -35/D  

િી પોક્સો કેસોની સાિે બળાત્કારના કેસો ચલાવવા માટે 
રાજ્યના દરેક જજલ્લાના અજધક જજલ્લા ન્યાયાધીશને ડેઝીગ્નેટેડ 
કોટષ  તરીકે જાહેર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) આવી ડીઝીગ્નેટેડ કોટષ  ક્યા સુધીમાાં કેટલા જજલ્લામાાં 
રચવામાાં આવનાર છે? 

  (૨) આવી ડીઝીગ્નેટેડ કોટોની તમામ જજલ્લામાાં રચના 
કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૨૬ 
છોટાઉદેપુર અને દાિોદ વજલ્લામાાં િન વિસ્તારમાાં િધારો ઘટાડો 

* ૧૯૨૭૬ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપુર અને 
દાહોદ જજલ્લામાાં વન જવથતાર કેટલો છે, 

  (૧) દાહોદ – ૮૮૪૧૫ હેક્ટર 
  છોટાઉદેપુર – ૭૨૦૭૧ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર વન 
જવથતારમાાં કેટલો વધારો-ઘટાડો નોંધાયો, 

  (૨) વધારો કે ઘટાડો નોંધાયેલ નિી. 

 (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ કુલ ભૌર્ગોજલક 
જવથતારના કેટલા ભાર્ગમાાં વૃક્ષ આચ્છારદત હોવા જોઇએ, અને 

  (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ રાિર ીય થતરે કુલ 
ભૌર્ગોજલક જવથતારના એક તૃજતયાાંશ ભાર્ગ વન અિવા વૃક્ષ 
આચ્છારદત કરવાનો ધ્યેય છે. 

 (૪) ઉક્ત નીજત મુજબ વૃક્ષ આચ્છારદત જવથતાર ન હોય 

તો તેને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૪) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ ને અનુરૂપ રાજ્યના 

વધુને વધુ જવથતારને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા માટે વન 
જવભાર્ગની જવજવધ યોજનાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. આ યોજનાઓમાાં મુખ્યત્વે વન તેમજ વન બહારના 
જવથતારોમાાં વનીકરણ, રોપા જવતરણ, સહભાર્ગી વન વ્યવથિા 
જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ િાય છે. 

--------- 
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૨૨૭ 
અમરેલી અને મિેસાણા વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૩૯ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકૂાં ડલા) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભામાાં પહેલાાં સત્રમાાં તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૨૧૯ (અગ્રતા ક્રમઃ ૧૪૪) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમરેલી જજલ્લામાાં ૬૫.૧૦.૯૫ હે.આરે.પ્ર. અને 
મહેસાણા જજલ્લામાાં ૪૩૬.૦૮.૫૬ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની 
જમીનમાાં રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
ની જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 
(૧) અમરેલી જજલ્લામાાં ૬૫.૧૦.૯૫ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ સાંબાંજધત ગ્રામ પાંચાયત દ્વારા દબાણ 
દુર કરવામાાં આવેલ નિી. 
(૨) મહેસાણા જજલ્લામાાં ૪૩૬.૦૮.૫૬ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૧૫૮.૭૦.૭૪ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દૂર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) 
ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સાંબાંધે તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા 
કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં સમીક્ષા 
કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ પાંચાયતને દબાણ દૂર 
કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે આ બાબતે ઠરાવ કરીને 
તેની જાણ તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી અને 

તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી 
કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-
૧૯૯૩ની જોર્ગવાઇ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે ? 

 

--------- 

૨૨૮ 
પાટણ અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૧૬૨ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (જસધ્ધપુર) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૧૯૭ (અગ્રતા ક્રમઃ ૧૧૯) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ જજલ્લામાાં ૨૬૮.૧૧.૫૪ હે.આરે.પ્ર. અને 
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ૧.૨૧.૮૩ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીનમાાં 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની 
જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં,  

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 
(૧) પાટણ જજલ્લામાાં ૨૬૮.૧૧.૫૪ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૮૦.૧૩.૮૮ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દુર કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ૧.૨૧.૮૩ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦.૨૧.૮૩ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દૂર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) 
ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સાંબાંધે તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા 
કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં સમીક્ષા 
કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ પાંચાયતને દબાણ દૂર 
કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે આ બાબતે ઠરાવ કરીને 
તેની જાણ તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી 
કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-
૧૯૯૩ની જોર્ગવાઇ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીએ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે ? 

 

--------- 
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૨૨૯ 
આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં જૂથ ગ્રામ પાંચાયતનુાં વિભાજન 

* ૧૯૨૫૯ શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૦૫-૨૦૧૮ની જથિજતએ આણાંદ અને 
વડોદરા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલી જૂિ ગ્રામ પાંચાયતોમાાં કેટલા 
ર્ગામો જોડાયેલા છે, 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લો જુથ ગ્રામ 

પાંચાયતની સાંખ્યા 
જોડાયેલ 

ગામોની સાંખ્યા 
૧ આણાંદ  ૧૪ ૨૯ 
૨ વડોદરા  ૯૨ ૧૮૮ 

 

 (૨) ઉક્ત કેટલી ગ્રામ, પાંચાયતોના જવભાજનની 
દરખાથત સરકારમાાં ક્યારિી પડતર છે, અને 

  (૨) ૦ (શુન્ય) 

 (૩) વથતીના ધોરણે અલર્ગ પાંચાયત આપવાના ધોરણ 
પ્રમાણે જૂિ ગ્રામ પાંચાયતોનુાં જવભાજન કરવા શી કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૩૦ 
જામનગર અને સુરત વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૮૮ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૫૨૮૯ (અગ્રતા ક્રમઃ ૯૦) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનર્ગર જજલ્લા ૨૭.૭૮.૪૫ હે.આરે.પ્ર. અને 
સુરત જજલ્લામાાં ૧૫.૨૩.૭૬ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીન 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની 
જથિજતએ કેટલુ દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ ની જથિજતએ 
(૧) જામનર્ગર જજલ્લા ૨૭.૭૮.૪૫ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર 
દબાણ પૈકી ૦૦.૯૧.૦૦ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) સુરત જજલ્લામાાં ૧૫.૨૩.૭૬ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર 
દબાણ પૈકી ૦૦.૯૧.૪૩ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી ? 

  (૨) ર્ગૌચર દબાણો દુર કરવા સાંબાંધે તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવાડીયે તલાટી કમ માંત્રીની મીટીંર્ગમાાં 
સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક બેઠકમાાં 
સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૩૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૮૭ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

નવસારી (શહેર) ૧૦૫ 

નવસારી (ગ્રામ્ય) ૧૬૨ 

જલાલપોર ૨૧૫ 

ર્ગણદેવી ૨૪૪ 

ચીખલી ૨૦૫ 

ખેરર્ગામ ૬૫ 

વાાંસદા ૧૨૬ 
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 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 

નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

નવસારી (શહેર) ૯૦ ૨ 

નવસારી (ગ્રામ્ય) ૧૫૪ ૧ 

જલાલપોર ૨૦૦ ૧૧ 

ર્ગણદેવી ૧૮૩ ૫૯ 

ચીખલી ૨૦૧ ૩ 

ખેરર્ગામ ૬૫ ૦ 

વાાંસદા ૧૨૫ ૧  
 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી 

 પુનઃલગ્ન કરેલ હોવાિી 
--------- 

૨૩૨ 
જામનગર અને દિેભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૧૪ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૨૬-૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૯૯૪૪ (અગ્રતા ક્રમઃ ૨૮૩) ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જામનર્ગર જજલ્લામાાં ૨૭.૭૮.૪૫ હે.આરે.પ્ર. અને 
દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ૮.૫૨.૮૩ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની 
જમીનમાાં રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ 
(૧) જામનર્ગર જજલ્લામાાં ૨૭.૭૮.૪૫ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦૦.૯૧.૦૦ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દુર કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ૮.૫૨.૮૩ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૦૭.૬૬.૬૦ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દુર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 

અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા 
જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની 

મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ 
અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક 
બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ 
પાંચાયતને દબાણ દૂર કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે 
આ બાબતે ઠરાવ કરીને તેની જાણ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-
૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે? 

 

--------- 

૨૩૩ 
િચ્છ વજલ્લામાાં પિુપાલિોને ગૌચર વિિાસની તાલીમ માટે સિાય 

* ૧૯૫૧૧ શ્રી વિરેન્રવસાંિ જાડેજા (માાંડવી) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યના 
પશુપાલક/ખેડૂતોને ર્ગોપાલન,ર્ગૌસાંવધષન, પાંચર્ગવ્ય અને 
ર્ગૌચર જવકાસની તાલીમ આપવા માટે સહાયની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

કચ્છ જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને તાલીમ કાયષક્રમોનુાં આયોજન 
કરવા સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
 

--------- 

૨૩૪ 
રાજ્યમાાં સેવન્રય ખાતર બનાિિા માટે સિાય 

* ૧૭૭૭૦ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ગધ્ા) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 

સેજન્રય ખાતર બનાવવા માટે સહાયની યોજના અમલમાાં છે કે 

કેમ, 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો ક્યા પ્રકારની સાંથિાઓને સહાય 

આપવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) ચેરીટી કજમશ્નરશ્રી દ્વારા માન્ય ટરથટો સાંચાજલત 

ર્ગૌશાળાઓ/પાાંજરાપોળો, સખી માંડળો તેમજ એજનમલ 

હોથટેલ 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરેન્રનર્ગર 

જજલ્લામાાં કુલ કેટલી સાંથિાઓને કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે 

ચૂકવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િષધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

સિાય રિમ 

રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૫ ૭,૫૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨ ૬,૦૦,૦૦૦/- 
 

--------- 

૨૩૫ 
ભાિનગર અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં જજધકરત પાંચાયત ધર 

* ૧૯૨૪૫ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભાવનર્ગર અને 
સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના 
પાંચાયત ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોને પોતાનુાં 
પાંચાયત ઘર નિી, અને 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં 

નામ 

જજધરીત 

પાંચાયત 
ઘરની  
સાંખ્યા 

ગ્રામ 

પાંચાયતને 
પોતાનુાં 
ઘર નથી 

તેની 
સાંખ્યા 

૧ ભાવનર્ગર 

ભાવનર્ગર ૬ ૦ 

ઘોઘા ૩ ૦ 

તળાજા ૧૧ ૦ 

મહુવા ૩૪ ૦ 

જસેર ૧૬ ૦ 

જશહોર ૩૫ ૦ 

પાલીતાણા ૯ ૦ 

ર્ગારીયાધાર ૨ ૦ 

ઉમરાળા ૧૧ ૦ 

વલ્લભીપુર ૨૦ ૦ 

િુલ ૧૪૭ ૦ 
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૨ સુરેન્રનર્ગર 

ચોટીલા ૧૫ ૪ 

સાયલા ૨૯ ૨ 

લીંબડી ૩ ૦ 

ચુડા ૭ ૦ 

વઢવાણ ૭ ૦ 

પાટડી ૧૮ ૨ 

લખતર ૫ ૧ 

ધ્ાાંર્ગધ્ા ૩ ૦ 

મુળી ૦ ૧ 

િુલ ૮૭ ૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 
નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૦૩-૦૬-
૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૩૬ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળા/પાાંજરાપોળોને સિાય 

* ૧૭૮૦૫ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાકીય 
સુજવધાઓ ઊભી કરવા સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં કેટલી ર્ગૌશાળા/ પાાંજરાપોળોને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવી ? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ ગૌિાળા 

પાાંજરાપોળની સાંખ્યા  
ચૂિિેલ સિાયની 

રિમ રૂ. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૩ ૧૧,૧૫,૪૫૦/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૪ ૧૨,૫૨,૬૬૨/- 

 

--------- 

૨૩૭ 
િચ્છ વજલ્લામાાં પિુપાલિોને ગૌચર વિિાસની તાલીમ માટે સિાય 

* ૧૯૫૧૦ શ્રીમતી માલતી મિેશ્ર્વરી (ર્ગાાંધીધામ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યના 
પશુપાલક/ખેડૂતોને ર્ગોપાલન,ર્ગૌસાંવધષન, પાંચર્ગવ્ય અને 
ર્ગૌચર જવકાસની તાલીમ આપવા માટે સહાયની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
કચ્છ જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને તાલીમ કાયષક્રમોનુાં આયોજન 
કરવા સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
 

--------- 
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૨૩૮ 
તાપી વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૭૭૬૧ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી જજલ્લામાાં 
અનુસૂજચત જનજાજતના ઈસમોને થવરોજર્ગાર માટે સાધન 
સહાય આપવા માનવ ર્ગરરમા યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં 
આવ્યો? 

  (૨) ૮૨૫ 

--------- 

૨૩૯ 
મિેસાણા વજલ્લાની િાળામાાં મદદનીિ વિક્ષિોનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૧૧ શ્રી ઋવષિેિભાઈ પટેલ (જવસનર્ગર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ મહેસાણા 
જજલ્લામાાં સરકારી માધ્યજમક અને ઉચ્ચતર માધ્યજમક 
શાળાઓમાાં મદદનીશ જશક્ષકોનુાં કેટલુ મહેકમ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧)  

માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

૩૩ ૦૮ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે અને કેટલી 
જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

 ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

માધ્યજમક ૨૭ ૦૬ 

ઉચ્ચતર 
માધ્યજમક 

૦૩ ૦૫ 

 
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યારે ભરવામાાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વરાએ. 

--------- 

૨૪૦ 
ખેડા અને આણાંદ વજલ્લાની પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં નિા ઓરડા બનાિિા બાબત 

* ૧૮૨૭૭ શ્રી ઈન્રજીતવસાંિ પરમાર (મહુધા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
ખેડા અને આણાંદ જજલ્લામાાં તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિજમક 
શાળાના કેટલા નજવન ઓરડા બનાવ્યા, 

  (૧) *પત્રક-૧ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ જજષરરત ઓરડા હોય અને બાળકો 
અભ્યાસ કરતા હોય તેવા ક્યા તાલુકામાાં કેટલી સરકારી 
પ્રાિજમક શાળાઓ છે, 

  (૨) *પત્રક-૨ સામેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ નજવન કેટલા ઓરડા બનાવવા 
કેટલી રકમની ફાળવણી કરવામાાં આવી, અને 

  (૩)  

વજલ્લો િષધઃ૨૦૧૭-
૧૮માાં ફાળિેલ 
રિમ રૂ. લાખમાાં 

િષધઃ૨૦૧૮-
૧૯માાં ફાળિેલ 
રિમ રૂ. લાખમાાં 

ખેડા ૧૯૮૫.૬૨ ૭૮૩.૦૦ 

આણાંદ ૨૧૨૨.૮૦ ૧૧૨૫.૪૫  
 (૪) ઉક્ત નજવન ઓરડાનુાં બાાંધકામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ 
કરવામાાં આવનાર છે? 

  (૪) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 
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પત્રિ-૧ 

ખેડા 

તાલુિા િષધ ૨૦૧૭-૧૮માાં બનાિેલ ઓરડાની વિગત િષધ ૨૦૧૮-૧૯માાં બનાિેલ ઓરડાની વિગત 

ર્ગળતેશ્ર્વર ૧૬ ૬ 

કપડવાંજ ૫૭ ૬ 

કઠલાલ ૧૬ ૦ 

ખેડા ૧૩ ૧૧ 

મહેમદાવાદ ૩૦ ૧૫ 

મહુધા ૧૮ ૨૦ 

માતર ૧૭ ૧૦ 

નરડયાદ ૨૬ ૧૦ 

ઠાસરા ૧૭ ૦ 

વસો ૧૮ ૯ 

િુલ ૨૨૮ ૮૭ 

આણાંદ 

તાલુિા િષધ ૨૦૧૭-૧૮માાં બનાિેલ ઓરડાની વિગત િષધ ૨૦૧૮-૧૯માાં બનાિેલ ઓરડાની વિગત 

આણાંદ ૩૦ ૧૦ 

આાંકલાવ ૩૫ ૧૦ 

બોરસદ ૩૯ ૧૭ 

ખાંભાત ૪૬ ૨૧ 

પેટલાદ ૩૦ ૨૮ 

સોજીત્રા ૧૪ ૦ 

તારાપુર ૬ ૫ 

ઉમરેઠ ૩૨ ૩૨ 

િુલ ૨૩૨ ૧૨૩ 

પત્રિ-૨ 
ખેડા 

તાલુિા િાળાની સાંખ્યા 

ર્ગળતેશ્ર્વર ૩ 

કપડવાંજ ૨૮ 

કઠલાલ ૯ 

ખેડા ૨ 

મહેમદાવાદ ૧૪ 

મહુધા ૮ 

માતર ૧૬ 

નરડયાદ ૨૮ 

ઠાસરા ૧૦ 

વસો ૪ 

િુલ ૧૨૨ 

આણાંદ 

તાલુિા િાળાની સાંખ્યા 

આણાંદ ૩૭ 

આાંકલાવ ૩૩ 

બોરસદ ૫૨ 

ખાંભાત ૨૫ 

પેટલાદ ૨૦ 

સોજીત્રા ૬ 
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તાલુિા િાળાની સાંખ્યા 

તારાપુર ૭ 

ઉમરેઠ ૧૯ 

િુલ ૧૯૯ 

 નોધઃ- ઉક્ત જજષરરત શાળાઓમાાંિી અજત જજષરરત શાળાઓના ઓરડાઓમાાં બાળકોને બેસાડવામાાં આવતા નિી. 
--------- 

૨૪૧ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૩૫૯ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર બનાસકાાંઠા અને કચ્છ જજલ્લામાાં ર્ગૌચર સુધારણાના 
કયા કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યાાં, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં બનાસકાાંઠા અને કચ્છ જજલ્લામાાં 
ર્ગૌચર સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉક્ત જથિજતએ પૂણષ 
િયા અને કેટલા કામો અધૂરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અધૂરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૪૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રખડતાાં ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૩૯ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એજલસબ્રીજ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રખડતાાં  
ર્ગૌવાંશના પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા,જી  

 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રખડતાાં ર્ગૌવાંશના કેટલા 
પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ 

છે?   

  (૨)  
િષધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

રખડતાાં ગૌિાંિ 

પિુઓની સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 

રિમ રૂા. 

૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૨૦૪૮ ૨૦,૪૮,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૩ ૫૨૨ ૫,૨૨,૦૦૦/-  
--------- 

૨૪૩ 
ભરૂચ અને નમધદા વજલ્લામાાં જજધકરત પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૨૮૫ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ અને 
નમષદા જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના પાંચાયત 
ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોને પોતાનુાં પાંચાયત 

ઘર નિી, અને 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લાનુાં 

નામ 

તાલુિાનુાં નામ જજધરીત ગ્રામ 

પાંચાયત ધરાિતી 
િોય તેની સાંખ્યા 

ગ્રામ પાંચાયતને 

પોતાનુાં ઘર નથી 
તેની સાંખ્યા 

૧ ભરૂચ ભરૂચ ૧૯ ૨ 

  અાંકલેશ્ર્વર ૧૩ ૦ 

  આમોદ ૭ ૦ 

  વાર્ગરા ૯ ૧ 

  વાલીયા ૭ ૦ 

  જાંબુસર ૧૬ ૦ 
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  નેત્રાંર્ગ ૬ ૧ 

  ઝર્ગડીયા ૧૭ ૩ 

  હાાંસોટ ૧૬ ૦ 

  િુલ ૧૧૦ ૭ 

૨ નમષદા નાાંદોદ ૨૫ ૧ 

  ડેડીયાપાડા ૧૩ ૦ 

  સાર્ગબારા ૫ ૦ 

  ર્ગરૂડેશ્ર્વર ૧૦ ૦ 

  જતલકવાડા ૧૯ ૦ 

  િુલ ૭૨ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 
નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૦૩-૦૬-

૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૪૪ 
દાિોદ અને તાપી વજલ્લામાાં આદિધ વનિાસી/એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

* ૧૯૨૭૩ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ જથિજતએ દાહોદ અને તાપી 
જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ દ્વારા કેટલી 
આદશષ જનવાસી અને કેટલી એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ 
શાળાઓ ચાલે છે, 

  (૧) 

ક્રમ વજલ્લો આદિધ 
વનિાસી 
િાળા 

એિલવય મોડેલ 
રેસીડેન્સીયલ 

િાળાઓ 

૧. દાહોદ ૦૪ ૦૨ 

૨. તાપી ૦૩ ૦૩ 

નોંધઃ તાપી જજલ્લામાાં એક એકલવ્ય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ શાળા 
પી.પી.પી. મોડિી ચાલે છે.  

 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ઉક્ત જથિજતએ ધોરણ-૧૧ અને 
ધોરણ-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહના કેટલા જવદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે 
છે, 

  (૨) આદિધ વનિાસી િાળાઓ  

ક્રમ વજલ્લો ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

૧. દાહોદ ૧૧૧ ૬૮ ૧૭૯ 

૨. તાપી ૧૨૪ ૯૭ ૨૨૧ 

 િુલ ૨૩૫ ૧૬૫ ૪૦૦ 

  એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

ક્રમ વજલ્લો ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

૧. દાહોદ ૭૭ ૮૭ ૧૬૪ 

૨. તાપી ૮૧ ૬૯ ૧૫૦ 

 િુલ ૧૫૮ ૧૫૬ ૩૧૪  
 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં કુલ કેટલા જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 
િયેલ છે, અને  

  (૩) આદિધ વનિાસી િાળાઓ  

વજલ્લો િુલ 

દાહોદ ૪૮ 

તાપી ૩૭ 

િુલ ૮૫ 

  એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

વજલ્લો િુલ 

દાહોદ ૨૮ 

તાપી ૧૫ 

િુલ ૪૩  
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 (૪) કુલ માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા ખાલી 

અને કેટલી ભરાયેલી છે? 

  (૪)  આદિધ વનિાસી િાળાઓ 

  પરરજશિ- ૧ મુજબ 
  એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

 માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી ૨૨ જગ્યા 
ખાલી અને ૦૬ જગ્યા ભરાયેલી છે. 

 ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી 
જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ આ 
શાળાઓમાાં જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવે 
છે. જનેી મારહતી પરરજશિ-૨ મુજબ છે. 

પકરવિિ- ૧ 
દાહોદ અને તાપી જજલ્લામાાં આરદજાતી જવકાસ જવભાર્ગ હેઠળ ચાલતી શાળાઓ 

ક્રમ વજલ્લો આ.વન.િા.નુાં.નામ મિેિમની વિગત ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા િગધ જગ્યાનુાં નામ માંજૂર 

મિેિમ 

૧ દાહોદ આ.જન.શા. (કુમાર) દાહોદ ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૧૦ ૭ ૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૪ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ ચોકીદાર ૩ ૩ ૦ 

હમાલ ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (કુમાર) દે.બારીયા ૨ આચાયષ ૧ ૧ ૦ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૭ ૫ ૨ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૨ ૩ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

હમાલ ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (કન્યા) લીમખેડા ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૮ ૫ ૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૨ ૩ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ રસોયા ૩ ૧ ૨ 

રસોડા કામદાર ૩ ૧ ૨ 

પટાવાળા ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (કન્યા) ઝાલોદ ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૪ ૩ ૧ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૪ ૦ ૪ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ પટાવાળા ૧ ૧ ૦ 

૨ તાપી 
 

 

 

આ.જન.શા. (કુમાર) ઉકાઈ ૨ આચાયષ ૧ ૧ ૦ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૫ ૨ ૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૪ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

આ.જન.શા. (કન્યા) સોનર્ગઢ ૨ આચાયષ ૧ ૧ ૦ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૮ ૬ ૨ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૩ ૨ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૧ ૦ 



100 

ક્રમ વજલ્લો આ.વન.િા.નુાં.નામ મિેિમની વિગત ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા િગધ જગ્યાનુાં નામ માંજૂર 

મિેિમ 

તાપી આ.જન.શા. (કન્યા) ટીચકપુરા તાપી ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૯ ૫ ૪ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૪ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી.સજુપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

નોંધઃ સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ જવભાર્ગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવની જોર્ગવાઈ અનુસાર વર્ગષ-૪ સમકક્ષની ખૂટતી 
જગ્યાઓ સામે આઉટસોસીંર્ગિી સેવાઓ લેવામાાં આવે છે.  

પકરવિિ- ૨ 
દાહોદ અને તાપી જજલ્લાની નીચે મુજબની શાળઆઓમાાં ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો 
મુજબ આ શાળાઓમાાં જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ વિક્ષિોનુાં માંજૂર મિેિમ માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા િરાયેલ છે. 
િાયમી કફક્સ 

પગારની જગ્યા 
િરાર આધાકરત 
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમટી 
દ્વારા ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ 

૧ દાહોદ ૨૮ ૬ ૧૧ ૯ ૨૬ 
૨ તાપી ૧૫ ૦૦ ૭ ૧૫ ૨૨ 

 િુલ ૪૩ ૦૬ ૧૮ ૨૪ ૪૮ 

--------- 

૨૪૫ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ સિાય 

* ૧૭૭૭૨ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપુર 
જજલ્લામાાં અનુસૂજચત જનજાજતની ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી 
જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટે ની યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા,જી  

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં 
ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી કેટલી જવદ્યાિીનીઓને સાયકલ 
ભેટ આપવામાાં આવી છે?  

  (૨) આ યોજના અાંતર્ગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં 
ધોરણ-૯માાં અભ્યાસ કરતી કુલ-૨૯૨૧ જવદ્યાિીનીઓને 
સાયકલ ભેટ આપવામાાં આવી છે. 

--------- 

૨૪૬ 
નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

* ૧૯૨૯૭ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી અને 
ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ હેઠળની 
માધ્યજમક, ઉચ્ચતર માધ્યજમક અને જનવાસી શાળાઓની 

સાંખ્યા કેટલી છે,   

  (૧) કજમશ્નરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ  

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને 
વનિાસી િાળાઓની સાંખ્યા 

નવસારી કુલ-૦૪-જનવાસી શાળા 
મધ્યજમક-૦૪ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 

ડાાંર્ગ કુલ-૦૪-જનવાસી શાળા 
મધ્યજમક-૦૪ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૦ 
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GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 
અને વનિાસી િાળાઓની સાંખ્યા 

નવસારી કુલ-૦૧-જનવાસી શાળા 
મધ્યજમક-૦૧ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧ 

ડાાંર્ગ કુલ-૦૮-જનવાસી શાળા 
મધ્યજમક-૦૮ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪ 

 

 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ઉક્ત જથિજતએ ધોરણ-૧૧ અને 
ધોરણ-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહના કેટલા જવધ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે 
છે,  

  (૨) કજમશ્નરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ  

વજલ્લો વિદ્યાથીઓ િુલ સાંખ્યા 

ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ 

નવસારી ૧૩૫ ૧૧૨ 

ડાાંર્ગ -- -- 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો વિદ્યાથીઓ િુલ સાંખ્યા 

ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ 

નવસારી ૫૯ ૪૩ 

ડાાંર્ગ ૧૪૧ ૮૭  
 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં કુલ કેટલા જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 
િયેલ છે, અને  

  (૩) કજમશ્નરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ  

વજલ્લો માંજૂર થયેલ વિક્ષિોની જગ્યા  

નવસારી ૪૧ 

ડાાંર્ગ ૧૮ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો માંજૂર થયેલ વિક્ષિોની જગ્યા  

નવસારી પજબ્લક પ્રાઇવેટ પાટષનરશીપ હેઠળ 

ચાલતી હોઇ મારહતી-શૂન્ય 

ડાાંર્ગ ૪૩  
 (૪) કુલ માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા ખાલી 
અને કેટલી ભરાયેલી છે?  

  (૪) કજમશ્નરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ  

વજલ્લો ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

નવસારી ૨૬ ૧૫ 

ડાાંર્ગ ૧૨ ૦૬ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો વિગત 

નવસારી પજબ્લક પ્રાઇવેટ પાટષનરશીપ હેઠળ 
ચાલતી હોઇ, સાંથિા દ્વારા જરૂરરયાત 
મુજબ જશક્ષકોની જનમણૂાંક કરવામાાં 
આવેલ છે.  

ડાાંર્ગ પત્રક-અ મુજબ 
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પત્રિ-અ 

ડાાંગ વજલ્લાની GSTES િસ્તિની માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી િાળાઓના વિક્ષિોની વિગત 

માંજૂર મિેિમ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

િરાર આધારીત ભરાયેલ લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમકટ દ્વારા ભરાયેલ જગ્યા 

૪૩ ૪ ૩૯ ૮ ૬૧ 

નોંધઃ ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં GSTES હથતકની ૦૮ પૈકી ૦૧ શાળા PPP મોડ હેઠળની હોઇ, સાંથિા દ્વારા જરૂરરયાત મુજબ જશક્ષકોની 
જનમણૂક કરવામાાં આવેલ છે. બાકીની ૦૭ શાળઆઓની મારહતી ઉપર મુજબ છે. 

--------- 

૨૪૭ 
રાજ્યમાાં આટધસ અને િોમસધ પ્રિાિની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િોલેજો 

* ૧૭૮૨૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોધારી (કરાંજ) : માનનીય  વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં આટષસ 
અને કોમસષ પ્રવાહની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ કેટલી કોલેજો 
આવેલ છે, અને  

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ નવી કોલેજોને માંજૂરી આપવામાાં 
આવેલી છે?  

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

 આટધસ આટધસ 
િોમસધ 

આટધસ 
િોમસધ 

સાયન્સ 

આટધસ 
િોમસધ, 

િોમ 
સાયન્સ 

આટધસ 
બી.એડ 

આટધસ 
સાયન્સ 

આટધસ 
િોમ 

સાયન્સ 

િોમસધ િોમસધ 
સાયન્સ 

િુલ 

સરકારી ૩૧ ૩૪ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦૭ ૦૧ ૮૩ 

ગ્રાન્ટેડ ૫૯ ૧૧૫ ૧૦ ૦૮ ૦૧ ૧૨ ૦૪ ૪૯ ૦૨ ૨૬૦ 

િુલ ૯૦ ૧૪૯ ૧૦ ૦૮ ૦૧ ૨૨ ૦૪ ૫૬ ૦૩ ૩૪૩ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો સરિારી  ગ્રાન્ટેડ િુલ 

પાંચમહાલ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બનાસકાાંઠા ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૦૩ ૦૦ ૦૩ 

ઉક્ત જજલ્લાઓ જસવાય અન્ય કોઈ જજલ્લાઓમાાં સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ નવી કોલેજોને માંજૂરી આપવામાાં આવેલ નિી. 
--------- 

૨૪૮ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં િન વિસ્તારમાાં િધારો ઘટાડો 

* ૧૯૨૯૨ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી અને સુરત 
જજલ્લામાાં વન જવથતાર કેટલો છે, 

  (૧) તાપી– ૯૦૭૬૧ હેક્ટર. 

  સુરત – ૪૯૬૭૨ હેક્ટર. 
 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર વન 
જવથતારમાાં કેટલો વધારો-ઘટાડો નોંધાયો, 

  (૨) વધારો કે ઘટાડો નોંધાયેલ નિી. 

 (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ કુલ ભૌર્ગોજલક 
જવથતારના કેટલા ભાર્ગમાાં વૃક્ષ આચ્છારદત હોવા જોઇએ, અને 

  (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ રાિર ીય થતરે કુલ 
ભૌર્ગોજલક જવથતારના એક તૃજતયાાંશ ભાર્ગ વન અિવા વૃક્ષ 
આચ્છારદત કરવાનો ધ્યેય છે. 
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 (૪) ઉક્ત નીજત મુજબ વૃક્ષ આચ્છારદત જવથતાર ન હોય 

તો તેને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૪) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ ને અનુરૂપ રાજ્યના 

વધુને વધુ જવથતારને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા માટે વન 
જવભાર્ગની જવજવધ યોજનાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. આ યોજનાઓમાાં મુખ્યત્વે વન તેમજ વન બહારના 
જવથતારોમાાં વનીકરણ, રોપા જવતરણ, સહભાર્ગી વન વ્યવથિા 
જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ િાય છે. 

--------- 

૨૪૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૭૭૮૫ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ર્ગોંડલ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજકોટ જજલ્લામાાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તાલુકાવાર 
જનરાધાર જવધવા સહાય યોજના હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

રાજકોટ શહેર (પૂવષ) ૨૬૭ 

રાજકોટ શહેર (પજશ્ર્વમ) ૨૨૯ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય  ૧૩૩ 

રાજકોટ શહેર (દજક્ષણ) ૨૭૭ 

ઉપલેટા ૭૭ 

પડધરી ૪૨ 

ર્ગોંડલ ૧૦૩ 

લોજધકા ૧૩ 

કોટડાસાાંર્ગાણી ૪૦ 

જતેપુર ૯૩ 

ધોરાજી ૫૬ 

જામકાંડોરણા ૫૦ 

જવાંછીયા ૨૮ 

જસદણ ૫૪ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી અરજીઓ 

નામાંજૂર િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર 
અરજીઓ 

નામાંજૂર 
અરજીઓ 

રાજકોટ શહેર (પૂવષ) ૨૧૩ ૩૪ 

રાજકોટ શહેર (પજશ્ર્વમ) ૨૦૨ ૧૮ 

રાજકોટ ગ્રામ્ય  ૧૨૮ ૦૫ 

રાજકોટ શહેર (દજક્ષણ) ૧૮૮ ૧૬ 

ઉપલેટા ૩૬ ૩૧ 

પડધરી ૪૦ ૦૨ 

ર્ગોંડલ ૧૦૨ ૦૧ 

લોજધકા ૦૬ ૦૦ 

કોટડાસાાંર્ગાણી ૩૧ ૦૯ 

જતેપુર ૬૭ ૧૦ 

ધોરાજી ૪૯ ૦૩ 

જામકાંડોરણા ૩૩ ૦૭ 

જવાંછીયા ૨૮ ૦૦ 

જસદણ ૩૦ ૧૬  
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 (૩) અરજીઓ નામાંજૂર િવાના કારણો શાાં છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવાિી, 

 અરજી સાિે પુરાવા/જવર્ગતો અધુરી હોવાિી, 

 વાજર્ષક આવક જનયત મયાષદા કરતા વધુ હોવાિી. 
--------- 

૨૫૦ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં િન વિસ્તારમાાં િધારો ઘટાડો 

* ૧૯૩૦૦ શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ વલસાડ અને 

નવસારી જજલ્લામાાં વન જવથતાર કેટલો છે, 

  (૧) વલસાડ – ૯૩૭૫૩ હેક્ટર. 

  નવસારી – ૨૭૪૬૯ હેક્ટર. 
 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર વન 
જવથતારમાાં કેટલો વધારો-ઘટાડો નોંધાયો, 

  (૨) વધારો કે ઘટાડો નોંધાયેલ નિી. 

 (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ કુલ ભૌર્ગોજલક 
જવથતારના કેટલા ભાર્ગમાાં વૃક્ષ આચ્છારદત હોવા જોઇએ, અને 

  (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ રાિર ીય થતરે કુલ 
ભૌર્ગોજલક જવથતારના એક તૃજતયાાંશ ભાર્ગ વન અિવા વૃક્ષ 
આચ્છારદત કરવાનો ધ્યેય છે. 

 (૪) ઉક્ત નીજત મુજબ વૃક્ષ આચ્છારદત જવથતાર ન હોય 
તો તેને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૪) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ ને અનુરૂપ રાજ્યના 
વધુને વધુ જવથતારને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા માટે વન 
જવભાર્ગની જવજવધ યોજનાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. આ યોજનાઓમાાં મુખ્યત્વે વન તેમજ વન બહારના 
જવથતારોમાાં વનીકરણ, રોપા જવતરણ, સહભાર્ગી વન વ્યવથિા 
જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ િાય છે. 

--------- 

૨૫૧ 
આણાંદ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૪૫૧ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર  (આણાંદ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર આણાંદ અને ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં ર્ગૌચર  

સુધારણાના કયા કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યાાં, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં આણાંદ અને ર્ગીર સોમનાિ જજલ્લામાાં 
ર્ગૌચર સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉક્ત જથિજતએ પૂણષ 
િયા અને કેટલા કામો અધુરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉજપથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અધુરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉજપથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૫૨ 
સુરત વજલ્લામાાં પિુપાલિોને ગૌચર વિિાસની તાલીમ માટે સિાય 

* ૧૯૫૩૩ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યના 
પશુપાલક/ખેડૂતોને ર્ગોપાલન, ર્ગૌસાંવધષન, પાંચર્ગવ્ય અને 
ર્ગૌચર જવકાસની તાલીમ આપવા માટે સહાયની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો ‘હા’ તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

સુરત જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને તાલીમ કાયષક્રમોનુાં આયોજન 
કરવા સહાય ચુકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

અ.નાં. િષધ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨ 
 

--------- 

૨૫૩ 
િડોદરા વજલ્લામાાં રખડતાાં ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૩૫ શ્રી િેતન ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રખડતાાં 
ર્ગૌવાંશના પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો ‘હા’ તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વડોદરા 
જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રખડતાાં ર્ગૌવાંશના કેટલા પશુઓ 
માટે કેટલી રકમ જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િષધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 
રખડતાાં ગૌિાંિ 

પિુઓની સાંખ્યા 
વનભાિ સિાય 
રિમ રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૨૮૪ ૨,૮૪,૦૦૦/- 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૧૬૧ ૧,૬૧,૦૦૦/- 

 

--------- 

૨૫૪ 
ડભોઈ તાલુિામાાં ગ્રામપાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૮૪૦ શ્રી િૈલેષભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદરા જજલ્લાના ડભોઈ તાલુકાની તમામ 
ગ્રામપાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં 
નાણાપાંચ અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) વડોદરા જજલ્લાના ડભોઈ તાલુકાની તમામ 
ગ્રામપાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬માાં ૧૪માાં 
નાણાપાંચ અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૩૭૬.૫૯ લાખ બેઝીક ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ડભોઈ તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ડભોઈ તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૧૫૨ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા.  

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 
--------- 

૨૫૫ 
બોટાદ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૫૧૭ શ્રી કિિોર ચૌિાણ  (વેજલપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી  (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ બોટાદ જજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાવવા માટે 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને  

  (૧)  
િષધ માંજુર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૮ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૭ 

િુલ ૨૫ 
 

 (૨) તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉક્ત જથિજતએ કેટલુાં 
અનુદાન માંજુર કરવામાાં આવ્યુાં? 

  (૨)  
િષધ માંજુર િરેલ અનુદાન (રૂા.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૨.૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૩૮.૦૦ 

િુલ ૩૫૦.૦૦ 
 

--------- 
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૨૫૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૪૩ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઈ જવાતા બચાવેલ ર્ગૌવાંશના 
પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો ‘હા’ તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં રાજકોટ 
જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઈ જવાતા 
બચાવેલ ર્ગૌવાંશના કેટલા પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ 
સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ 

સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

સિાય ચૂિિેલ 
ગૌિાંિના 

પિુઓની 
સાંખ્યા 

ચૂિિેલ 
સિાયની રિમ 

રૂવપયા  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૩ ૬૪ ૧,૬૦.૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ ૧૫ ૩૭,૫૦૦/- 

 

--------- 

૨૫૭ 
આણાંદ વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૭૮૩૯  શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી  (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લામાાં 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ કેટલી જગ્યા માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લામાાં 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ -૦૮ જગ્યા માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ તાલુકા જવકાસ અજધકારીની 
તમામ-૦૮ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. કોઈ પણ જગ્યા ખાલી 
નિી. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે શુાં આયોજન છે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૫૮ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પિુપાલિોને ગૌચર વિિાસની તાલીમ માટે સિાય 

* ૧૯૫૩૪  શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેર્ગામ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યના 
પશુપાલક/ખેડૂતોને ર્ગોપાલન, ર્ગૌસાંવધષન, પાંચર્ગવ્ય અને 
ર્ગૌચર જવકાસની તાલીમ આપવા માટે સહાયની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો ‘હા’ તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને તાલીમ કાયષક્રમોનુાં 
આયોજન કરવા સહાય ચુકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨ 
 

--------- 
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૨૫૯ 
િડોદરા અને નમધદા વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૨૮૦ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય વિક્ષણમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ અન્વયે તા.૩૧-૦૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા અને 
નમષદા જજલ્લામાાં શહેર-જજલ્લાવાર કેટલા બાળકોને પ્રવેશ 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

 આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

 િડોદરા નમધદા 

જુન-૨૦૧૭ની 
જથિજતએ 

૪૦૫૫ ૨૦૯ 

જુન-૨૦૧૮ની 

જથિજતએ 

૫૫૪૪ ૩૧૯ 

 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
સરકારે શાાં પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 
ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ RTE િેઠળ પ્રિેિ ન આપેલ િાળાનુાં નામ િાળા સામે િરેલ િાયધિાિીની વિગત 

૧ નમષદા  વાત્સલ્ય જવદ્યાલય, રાજપીપળા શાળાને ૧૩૫૦૦૦/- રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૨ નમષદા  જી.એસ.એલ. લાછરસ શાળાને ૮૫૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૩ નમષદા  એન્જલાસ પ્રાયમરી થકૂલ, ડેડીયાપાડા શાળાને ૧૩૫૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૪ નમષદા  માય શાનને થકુલ વડીયા શાળાને ૧૧૦૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૫ નમષદા  હારી ઇન્ટરનેશનલ થકુલ શાળાને ૧૦૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૬ નમષદા  વાઇબ્રન્ટ વેવ્સ માાંર્ગરોલ શાળાને ૧૬૦૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૭ નમષદા  જી.એસ.એલ. લાછરસ શાળાને ૮૫૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૮ નમષદા  જ.ેઆર.પટેલ ઈંગ્લીશ મીડીયમ થકૂલ, રાજપરા શાળાને ૬૦૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૯ નમષદા  શ્રીમજત શારદાદેવી ઈંગ્લીશ મીડીયમ થકૂલ, ડેડીયાપાડા શાળાને ૧૦૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૧૦ નમષદા  રક્રસટલ પજબ્લક થકૂલ શાળાને ૧૧૦૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૧૧ નમષદા  જજ.એસ.એલ. લાછરસ શાળાને ૧૩૫૦૦૦/ રૂ. નો દાંડ કરેલ છે. 

૧૨ વડોદરા કોન્વેન્ટ ઓફ જીસસ એન્ડ મરેી ર્ગલ્સષ હાઈથકૂલ, વડોદરા ૯ લઘુમતી શાળા હોવાનો દાવો કરતી અને લઘુમતી 
દરજ્જાનુાં પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતી સદર શાળાઓએ નામ. 
હાઈકોટષમાાં જુદી જુદી SCA દાખલ કરેલ હતી. તિા, 
PIL 105/2018 પણ દાખલ િયલે હતી. જ ેઅન્વયે 
નામ. હાઈકોટષ  દ્વારા તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૮નાાં રોજ 
રાજ્ય સરકારની તરફેણમાાં ચુકાદો આપેલ હતો. આ 
ચુકાદા સામે સદર સાંથિાઓએ નામ.  સુપ્રીમ કોટષમાાં 
SLP NO. 21715/2018 દાખલ કરેલ છે. હાલ 
નામ. સુપ્રીમ કોટષમાાં આ મેટર પેન્ડીંર્ગ છે. 

૧૩ વડોદરા ડોન બોથકો હાઈથકૂલ, વડોદરા 

૧૪ વડોદરા સેંટ બજેસલ થકૂલ, વડોદરા 

૧૫ વડોદરા ઓજક્ઝજલયમ કોન્વેન્ટ ર્ગુજરાતી અન ે(અાં.મા.)થકૂલ  

૧૬ વડોદરા શબરી જવદ્યાલય, વડોદરા 

૧૭ વડોદરા માર ગે્રર્ગોરીયસ મેમોરરયલ થકૂલ, વડોદરા 

૧૮ વડોદરા બેજસલ થકૂલ, વડોદરા 

૧૯ વડોદરા રોઝરી ર્ગુજરાતી અને અાં.મા.પ્રાિજમક શાળા, વડોદરા 

૨૦ વડોદરા સેંટ મરે થકૂલ, વડોદરા 

--------- 

૨૬૦ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં આદધિ વનિાસી/એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

* ૧૯૧૬૯  શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ સાબરકાાંઠા અને 
અરવલ્લી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ દ્વારા 
કેટલી આદશષ જનવાસી અને કેટલી એકલવ્ય મોડેલ 
રેસીડેન્સીયલ શાળાઓ ચાલે છે, 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લો આદિધ 

વનિાસી િાળા 
એિલવય મોડેલ 

રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

૧. સાબરકાાંઠા ૦૧ ૦૧ 

૨. અરવલ્લી ૦૨ ૦૨ 
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 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ઉક્ત જથિજતએ ધોરણ-૧૧ અને 

ધોરણ-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહના કેટલા જવદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે 
છે, 

  (૨) આદિધ વનિાસી િાળાઓ 

વજલ્લો િાળા ધોરણ-
૧૧ 

ધોરણ-
૧૨ 

િુલ 

સાબરકાાંઠા ખેડબ્રહ્મા ૨૭ ૨૦ ૪૭ 
અરવલ્લી જભલોડા ૩૧ ૧૮ ૪૯ 

િુલ ૫૮ ૩૮ ૯૬ 

એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 
ક્રમ વજલ્લો ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

૧. અરવલ્લી ૫૨ ૬૦ ૧૧૨ 

૨. સાબરકાાંઠા ધોરણ ૧૧-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહ કાયષરત નિી. 

િુલ ૫૨ ૬૦ ૧૧૨ 
 

 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં કુલ કેટલા જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 

િયેલ છે, અને 

  (૩) આદિધ વનિાસી િાળા 

વજલ્લો િુલ 
સાબરકાાંઠા ૧૦ 
અરવલ્લી ૧૩ 

િુલ ૨૩ 

એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળા 

વજલ્લો િુલ 
સાબરકાાંઠા ૦૧ 
અરવલ્લી ૨૧ 

િુલ ૨૨ 
 

 (૪) કુલ માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા ખાલી 

અને કેટલી ભરાયેલી છે? 

  (૪) આદિધ વનિાસી િાળાઓ 

પકરવિિ-૧ મુજબ 
એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

 માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી ૧૯ જગ્યા ખાલી અને ૦૩ 
જગ્યા ભરાયેલી છે. 

 ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી 
યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ આ શાળાઓમાાં 
જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવે છે. જનેી 
મારહતી પરરજશિ-૨ મુજબ છે. 

પકરવિિ-૧ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લાની વનિાસી િાળાઓમાાં મિેિમ. 

ક્રમ વજલ્લો 
આ.વન.િા.નુાં નામ મિેિમની વિગત 

ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 
િગધ જગ્યાનુાં નામ માંજૂર મિેિમ 

૧ સાબરકાાંઠા આ.જન.શા. (કન્યા) ખેડબ્રહ્મા ૨ આચાયષ ૧ ૧ ૦ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૫ ૫ ૦ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૪ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ રસોયા ૧ ૧ ૦ 

પટાવાળા ૧ ૧ ૦ 

૨ અરવલ્લી આ.જન.શા. (કુમાર) જભલોડા ૨ આચાયષ ૧ ૧ ૦ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૬ ૬ ૦ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૫ ૦ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

હમાલ ૧ ૧ ૦ 

રસોડા કામદાર ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (જમશ્ર) મેઘરજ ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨ ૨ ૦ 
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નોંધ- સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ જવભાર્ગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવની જોર્ગવાઈ અનુસાર વર્ગષ-૪ સમકક્ષની ખૂટતી 

જગ્યાઓ સામે આઉટસોસીંર્ગિી સેવાઓ લેવામાાં આવે છે. 

પકરવિિ-૨ 

સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી જજલ્લાની નીચે મુજબની શાળાઓમાાં ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓના ધારા 
ધોરણો મુજબ આ શાળાઓમાાં જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ છે.  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ વિક્ષિોનુાં માંજુર 
મિેિમ 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

િાયમી કફક્સ પગારની 
જગ્યા 

િરાર આધાકરત  
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમટી  
દ્વારા ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ 

૧ સાબરકાાંઠા ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૫ ૦૬ 

૨ અરવલ્લી ૨૧ ૦૩ ૧૦ ૧૬ ૨૯ 

 િુલ ૨૨ ૦૩ ૧૧ ૨૧ ૩૫ 

--------- 

૨૬૧ 
આણાંદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૫૬ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં, તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ 
તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક-૭૬૮ (અગ્રતા ક્રમઃ૧૭૭)ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી આણાંદ જજલ્લામાાં 
૫૩૪ અને છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં ૧૭૬ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા,  

  (૧) તે પૈકી આણાંદ જજલ્લામાાં-૩૭ અને છોટાઉદેપુર 
જજલ્લામાાં-૪૮ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) આણાંદ જજલ્લામાાં કુલ ૪૯૭ અને છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં 
૧૨૮ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) આણાંદ 

 ૫૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં છે. 
૪૪૫ આાંર્ગણવાડી કેન્રો માટે તબક્કાવાર આયોજન 

કરેલ છે. 

   છોટા ઉદેપુર વજલ્લો 

 ૯૪ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજતમાાં છે.  
૩૪ આાંર્ગણવાડી કેન્રો માટે તબક્કાવાર આયોજન 
કરેલ છે. 

--------- 

૨૬૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રખડતાાં ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૪૦ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણાંદ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રખડતાાં  
ર્ગૌવાંશના પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 

અમદાવાદ જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રખડતાાં ર્ગૌવાંશના કેટલા 
પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ 
છે? 

  (૨)  
િષધ સાંસ્થાની 

સાંખ્યા 
રખડતાાં ગૌિાંિ 

પિઓુની 
સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 
રિમ રૂા. 

૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૨૦૪૮ ૨૦,૪૮,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૩ ૫૨૨ ૫,૨૨,૦૦૦/-  
--------- 

૨૬૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ પિુઓની વનભાિ સિાય  

* ૧૯૫૨૩ શ્રી કિતુ િનોડીયા (ઈડર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઈ જવાતા બચાવેલ ર્ગૌવાંશના 
પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા. 

 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રે્ગરકાયદેસર કતલખાને 
લઈ જવાતા બચાવેલ ર્ગૌવાંશના કેટલા પશુઓ માટે કેટલી રકમ 
જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ 

સાંસ્થાઓની સાંખ્યા 
સિાય ચૂિિેલ 

ગૌિાંિના 

પિુઓની સાંખ્યા 

ચૂિિેલ સિાયની 
રિમ રૂવપયા  

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧ ૨૪૦ ૬,૦૦,૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ ૬૪ ૧,૬૦,૦૦૦/- 

 

--------- 

૨૬૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં નિીન તાલુિા પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૬૧ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દજક્ષણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ 
જજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા તાલુકા પાંચાયતના નવીન 

મકાન બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ જજલ્લામાાં 
છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૧(એક) તાલુકા પાંચાયતના નવીન મકાન 

બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી. 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨) રૂ.૨૩૯.૩૨ લાખ. 

--------- 

૨૬૫ 
દાિોદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ, માધ્યવમિ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યવમિ િાળાને ગ્રાન્ટેડ માંજૂરી 

* ૧૯૨૭૧ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દાહોદ જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી પ્રાિજમક, માધ્યજમક અને 
ઉચ્ચત્તર માધ્યજમક શાળાઓને ગ્રાન્ટેડની માંજૂરી આપવામાાં 
આવી, અને 

  (૧) શાળા ગ્રાન્ટેડ કરવાની નીજત હાલમાાં અમલમાાં નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ગ્રાન્ટેડ કરવાની કેટલી માાંર્ગણી 
સરકારમાાં પડતર છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૬૬ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૩૮૦ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં ર્ગૌચર  સુધારણાના 
કયા કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યાાં, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં 
ર્ગૌચર સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉક્ત જથિજતએ પૂણષ 
િયા અને કેટલા કામો અધુરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉજપથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અધુરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉજપથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં પિુપાલિોને ગૌચર વિિાસની તાલીમ માટે સિાય 

* ૧૯૫૦૯ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ગર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યના 
પશુપાલક/ખેડૂતોને ર્ગોપાલન, ર્ગૌસાંવધષન, પાંચર્ગવ્ય અને 
ર્ગૌચર જવકાસની તાલીમ આપવા માટે સહાયની કોઈ યોજના 

અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
અમદાવાદ જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને તાલીમ કાયષક્રમોનુાં 
આયોજન કરવા સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
 

--------- 

૨૬૮ 
બોટાદ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૫૫૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ગઢડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ બોટાદ અને 
ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં તાલુકાવાર, છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
આર.ટી.ઈ. હેઠળ કેટલા જવદ્યાિીઓને પ્રવેશ આપવામાાં 
આવ્યો, અને 

  (૧) પત્રક-૧ સામેલ છે. 

 (૨) આર.ટી.ઈ. હેઠળ જનયમોનુસાર પ્રવેશ ન આપતી 
હોય તેવી તાલુકાવાર કેટલી શાળા સામે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૨) પત્રક-૨ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામઃ બોટાદ જુન-૨૦૧૭ની વસ્થવતએ આર.ટી.ઈ. 
િેઠળ પ્રિેિ 

જુન-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આર.ટી.ઈ. 
િેઠળ પ્રિેિ ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

૧ બોટાદ ૪૪૫ ૫૦૨ 

૨ બરવાળા ૫૦ ૫૦ 

૩ ર્ગઢડા ૭૫ ૮૯ 

૪ રાણપુર ૬૦ ૬૬ 
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વજલ્લાનુાં નામઃ ભાિનગર જુન-૨૦૧૭ની વસ્થવતએ આર.ટી.ઈ. 
િેઠળ પ્રિેિ 

જુન-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આર.ટી.ઈ. 
િેઠળ પ્રિેિ ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

૧ ભાવનર્ગર શહેર ૧૫૧૨ ૧૪૧૪ 

૨ ભાવનર્ગર ગ્રામ્ય ૪૨ ૭૯ 

૩ ર્ગારીયાધાર ૮૯ ૮૭ 

૪ ઘોઘા ૩૬ ૩૮ 

૫ જસેર ૨૨ ૨૮ 

૬ મહુવા ૪૨ ૯૮ 

૭ પાજલતાણા ૧૫૯ ૨૦૩ 

૮ જશહોર ૧૯૯ ૧૬૯ 

૯ તળાજા ૧૪૭ ૨૪૫ 

૧૦ ઉમરાળા ૨૩ ૨૮ 

૧૧ વલભીપુર ૧૮ ૧૫ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલુિાનુાં નામ RTE િેઠળ પ્રિેિ ન આપેલ 
િાળાનુાં નામ 

િાળા સામે િરેલ િાયધિાિીની વિગત 

૧ બોટાદ - વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માાં તમામ શાળા દ્વારા RTE હેઠળ ફાળવેલ બાળકોને 
પ્રવેશ આપવામાાં આવેલ છે. આિી, પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

૨ ભાવનર્ગર જશહોર સજચ્ચદાનાંદ રુ્ગરકુળ ટરથટ 

સાંચાજલત સેંટ મેરીસ થકુલ 

લઘુમતી શાળા હોવાનો દાવો કરતી અને લઘુમતી દરજ્જાનુાં 

પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતી સદર શાળાઓએ નામ. હાઈકોટષમાાં જુદી 

જુદી SCA દાખલ કરેલ હતી. તિા, PIL 105/2018 પણ 

દાખલ િયેલ હતી. જ ે અન્વયે નામ. હાઈકોટષ  દ્વારા તા.૩૦-

૦૭-૨૦૧૮નાાં રોજ રાજ્ય સરકારની તરફેણમાાં ચુકાદો આપેલ 

હતો. આ ચુકાદા સામે સદર સાંથિાઓએ નામ.  સુપ્રીમ કોટષમાાં 

SLP NO. 21715/2018 દાખલ કરેલ છે. હાલ નામ. સુપ્રીમ 

કોટષમાાં આ મેટર પેન્ડીંર્ગ છે. 

૩ ભાવનર્ગર જશહોર સજચ્ચદાનાંદ રુ્ગરકુળ ટરથટ 
સાંચાજલત સજચ્ચદાનાંદ રુ્ગરકુળ 
જવદ્યાલય 

--------- 

૨૬૯ 
ગીર અને ધારીના જાંગલોમાાં વસાંિની ગણતરી 

* ૧૯૨૩૧ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ગીર અને ધારીના 
જાંર્ગલોમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં જસાંહની ર્ગણતરી ક્યારે-ક્યારે 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ગીર અને ધારીના 
જાંર્ગલોમાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં જસાંહની ર્ગણતરી કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત 
જાંર્ગલોમાાં કેટલા જસાંહોના મૃત્યુ િયા, અને 

  (૨)  

િષધ 

િુદરતી મૃવયુ થયેલ  

વસાંિ 

િુલ અિુદરતી મૃવયુ થયેલ 

વસાંિ 

િુલ 

વસાંિ વસાંિણ બચ્ચા વસાંિ વસાંિણ બચ્ચા 

૧-૬-૧૭ 

િી 
૩૧-૫-૧૮ 

૫ ૧૦ ૧૬ ૩૧ ૧ ૦ ૦ ૧ 

૧-૬-૧૮ 

િી 

૩૧-૫-૧૯ 

૧૧ ૨૭ ૨૯ ૬૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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 (૩) જસાંહોના મૃત્યુને અટકાવવા સરકારે શા પર્ગલાાં 

લીધાાં? 

  (૩)  

૧. જસાંહ તિા અન્ય વન્યપ્રાણીઓને જબમારી અકથમાત 
વખતે તાત્કાજલક સારવાર માટે વેટરનરી ઓફીસરની 
જનમણક કરવામાાં આવેલ છે. 

૨. વન જવભાર્ગ દ્વારા જસાંહોના અવર-જવરવાળા જવથતારમાાં 
તકેદારી રાખવા માટે વન્યપ્રાણી જમત્રોની જનમણક 
કરવામાાં આવેલ છે. 

૩. વન્યપ્રાણીના રેસક્યુ માટે ટરે કસષ પાટીની રચના કરવામાાં 
આવેલ છે. 

૪. ર્ગીર જવથતારમાાં સાસણ, જામવાળા, જસાધાર, ખાતે 
તિા સક્કરબાર્ગ ઝૂ, જૂનાર્ગઢ ખાતે વન્યપ્રાણી સારવાર 

કેન્રોની વ્યવથિા ઉભી કરવામાાં આવેલ છે. 
૫. વન જવથતારમાાંિી પસાર િતા જાહેર માર્ગો પર થપીડ 

બ્રેકરો મુકવામાાં આવેલ છે. 
૬. લોકજારૃ્ગજતના ભાર્ગરૂપે વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણમાાં સહકાર 

આપવા માટે જાહેર માર્ગો પર સાઈન બોડષ  મુકવામાાં 
આવેલ છે. 

૭. જસાંહ તિા અન્ય વન્યપ્રાણીની હત્યાના કેસમાાં 
વન્યપ્રાણી સાંરક્ષણ અજધજનયમ ધારા-૧૯૭૨ હેઠળ 
રુ્ગન્હેર્ગારોની સામે નામ.કોટષમાાં કેસ કરવામાાં આવે છે. 

૮. જસાંહ તિા અન્ય વન્યપ્રાણીની હત્યા અટકાવવા ક્ષેજત્રય 
થટાફ દ્વારા સતત ફેરણા અને નાઈટ પેટર ોલીંર્ગ કરવામાાં 

આવે છે તિા થટાફને વાહન, હજિયાર, વોકીટોકી જવરે્ગરે 
ફાળવવામાાં આવેલ છે. 

૯. સમયાાંતરે પોલીસ જવભાર્ગ, વન જવભાર્ગ અને 
પી.જી.વી.સી.એલ. જવભાર્ગ દ્વારા સાંયુક્ત પેટર ોલીંર્ગ 
કરવામાાં આવે છે. 

૧૦. ર્ગીર બોડષ ર અને તેના આસપાસનાાં રેવન્યુ જવથતારોમાાં 
અસુરજક્ષત ખુલ્લા કુવાઓને પેરાપેટ વોલ બાાંધી સુરજક્ષત 
કરવાની કામર્ગીરી વન જવભાર્ગ દ્વારા હાિ ધરાયેલ છે. 

૧૧. અદ્યતન લાયન એમ્બ્યુલન્સ વસાવવામાાં આવેલ છે. 
૧૨. સક્કરબાર્ગ ખાતે કોરેન્ટાઈન ઝોન બનાવવામાાં આવેલ છે. 

૧૩. થટાફને ટેબલેટ પુરા પાડવામાાં આવેલ છે. 
૧૪. જસાંહોને રેરડયો કોલરીંર્ગ કરવામાાં આવી રહ્યા છે. 
૧૫. સાસણ ખાતે હાઈટેક મોનીટરીંર્ગ યુજનટની થિાપના 

કરવામાાં આવેલ છે. 
--------- 

૨૭૦ 
નમધદા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં આદિધ વનિાસી/એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

* ૧૯૨૮૩ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમષદા અને 

ભરૂચ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ દ્વારા 
કેટલી આદશષ જનવાસી અને કેટલી એકલવ્ય મોડેલ 
રેસીડેન્સીયલ શાળાઓ ચાલે છે, 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લો આદિધ વનિાસી 

િાળા 
એિલવય મોડેલ 

રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

૧. નમષદા ૦૩ ૦૩ 

૨. ભરૂચ ૦૩ ૦૧ 
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 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ઉક્ત જથિજતએ ધોરણ-૧૧ અને 

ધોરણ-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહના કેટલા જવદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે 
છે, 

  (૨) આદિધ વનિાસી િાળાઓ 

વજલ્લો ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

નમષદા ૧૧૯ ૧૨૫ ૨૪૪ 

ભરૂચ ૫૫ ૨૪ ૭૯ 

િુલ ૧૭૪ ૧૪૯ ૩૨૩ 

એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

ક્રમ વજલ્લો ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

૧. નમષદા ૭૬ ૭૨ ૧૪૮ 

૨. ભરૂચ ધોરણ ૧૧-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહ કાયષરત નિી. 

િુલ ૭૬ ૭૨ ૧૪૮ 
 

 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં કુલ કેટલા જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 

િયેલ છે, અને 

  (૩) આદિધ વનિાસી િાળા 

વજલ્લો િુલ 

નમષદા ૩૫ 

ભરૂચ ૨૭ 

િુલ ૬૨ 

એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળા 

૪ શાળાઓ પૈકી ૧ શાળા પી.પી.પી. મોડ હેઠળ ચાલે છે. 
બાકીની શાળાઓમાાં ૧૩ જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર િયેલ છે. 

 (૪) કુલ માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા ખાલી 
અને કેટલી ભરાયેલી છે? 

  (૪) આદિધ વનિાસી િાળાઓ 
પકરવિિ-૧ મુજબ 

એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

 માંજૂર િયેલ ૧૩ જગ્યાઓ પૈકી ભરાયેલ જગ્યા શૂન્ય છે. 
ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી 
યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ આ શાળાઓમાાં 
જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવે છે. જનેી 
મારહતી પકરવિિ-૨ મુજબ છે. 

પકરવિિ-૧ 

નમધદા અને ભરૂચ જીલ્લામાાં આદિધ વનિાસી િાળાઓ 

ક્રમ વજલ્લો 
આ.વન.િા.નુાં નામ મિેિમની વિગત 

ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 
િગધ જગ્યાનુાં નામ માંજૂર મિેિમ 

૧ નમષદા આ.જન.શા. (કુમાર) રાજપીપળા ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૬ ૪ ૨ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૫ ૦ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

આ.જન.શા. (કુમાર) ડેડીયાપાડા ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૧૧ ૫ ૬ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૧ ૪ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

આ.જન.શા. (કન્યા) સાર્ગબારા ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૪ ૩ ૧ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૪ ૧ ૩ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૨ ભરૂચ આ.જન.શા. (કુમાર) અાંકલેશ્ર્વર ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૬ ૫ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 
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ક્રમ વજલ્લો 
આ.વન.િા.નુાં નામ મિેિમની વિગત 

ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 
િગધ જગ્યાનુાં નામ માંજૂર મિેિમ 

આ.જન.શા. (કુમાર) નેત્રાંર્ગ ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૮ ૪ ૪ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૫ ૦ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

આ.જન.શા. (કન્યા) ઝઘડીયા ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૪ ૩ ૧ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૪ ૩ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

નોંધ - સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ જવભાર્ગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવની જોર્ગવાઈ અનુસાર વર્ગષ-૪ સમકક્ષની ખૂટતી 
જગ્યાઓ સામે આઉટસોસીંર્ગિી સેવાઓ લેવામાાં આવે છે. 

પકરવિિ-૨ 

નમષદા અને ભરૂચ જજલ્લાની શાળાઓમાાં ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ આ 
શાળાઓમાાં જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ છે.  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
વિક્ષિોનુાં માંજુર 

મિેિમ 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

િાયમી કફક્સ 
પગારની જગ્યા 

િરાર આધાકરત  
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમકટ  
દ્વારા ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ 

૧ નમષદા ૧૩ ૦૦ ૦૩ ૧૩ ૧૬ 

૨ ભરૂચ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૩ 

 િુલ ૧૩ ૦૦ ૦૪ ૧૫ ૧૯ 

--------- 

૨૭૧ 
મિીસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૨૬૮ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાજસનોર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજયુકેશન એકટ અન્વયે  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
મહીસાર્ગર અને પાંચમહાલ જીલ્લામાાં શહેર-જીલ્લાવાર કેટલા 
બાળકોને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યા, અને  

  (૧)  

 
આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

મિીસાગર પાંચમિાલ 

જુન-૨૦૧૭ની જથિજતએ ૩૬ ૭૩૧ 

જુન-૨૦૧૮ની જથિજતએ ૩૦૦ ૧૦૯૩ 
 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
સરકારે શા પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં મહીસાર્ગર અને પાંચમહાલ શહેર 
જજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ. એકટ હેઠળ પ્રવેશ ફાળવેલ તમામ જબન 
અનુદાજનત ખાનર્ગી પ્રાિજમક શાળા દ્વારા પ્રવેશ આપેલ હોવાિી 
પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૨ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૪૦૨ શ્રી ઋવવિિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર સુરેન્રનર્ગર અને બોટાદ જજલ્લામાાં ર્ગૌચર સુધારણાના 
કયા કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યાાં, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરેન્રનર્ગર અને બોટાદ જજલ્લામાાં 
ર્ગૌચર સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 
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 (૨) ત ેપૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉક્ત જથિજતએ પૂણષ 

િયા અને કેટલા કામો અધુરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અધુરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ગૌિાળા/પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાિીય સિાય 

* ૧૭૭૯૮ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતરમાળખાકીય 
સુજવધાઓ ઊભી કરવા સહાય આપવાની કોઇ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં આણાંદ 
જજલ્લામાાં કેટલી ર્ગૌશાળા/પાાંજરાપોળોને સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી ? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચૂિિેલ ગૌિાળા 

પાાંજરાપોળની સાંખ્યા  
ચૂિિેલ સિાયની 

રિમ રૂ. 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
૧ ૪,૦૦,૦૦૦/- 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧ ૫,૫૬,૯૦૦/- 

 

--------- 

૨૭૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સુધારેલ વબયારણ પુરૂ પાડિાની યોજના 

* ૧૯૫૨૮ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ર્ગાાંધીનર્ગર દજક્ષણ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ર્ગૌચર 
જવકાસ કરવા માાંર્ગતી સાંથિાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ 
જબયારણ પુરૂ પાડવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા તો કેવા પ્રકારની લાભાિી સાંથિાઓને 
જબયારણ પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) જમીન ધરાવતી ર્ગૌશાળા, પાાંજરાપોળ અને ર્ગૌચર 
માટે ગ્રામ પાંચાયતોને 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા વર્ષમાાં ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં 
કુલ કેટલુાં જબયારણ પુરૂ પાડવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િષધ ફાળિેલ વબયારણ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૨૮ જકટસ  
--------- 

૨૭૫ 
ખેડા વજલ્લામાાં સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં વિક્ષિોની ઘટ 

* ૧૯૨૬૨ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેડા જજલ્લામાાં 

તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિજમક શાળાઓમાાં કેટલા જશક્ષકોની ઘટ 
છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ પ્રાથવમિ વિક્ષિોની ઘટ 

૧ નરડયાદ ૩૫ 

૨ વસો ૧૪ 

૩ મહુધા ૦ 

૪ કઠલાલ ૨૧ 
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૫ કપડવાંજ ૧૮ 

૬ ઠાસરા ૨૬ 

૭ ર્ગળતેશ્ર્વર ૧૧ 

૮ મહેમદાબાદ ૨૧ 

૯ ખેડા ૧૪ 

૧૦ માતર ૬૩ 
 

 (૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાાં સુધીમાાં પૂરવામાાં આવશે ?   (૨) જમે બને તેમ જલદીિી 
--------- 

૨૭૬ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં જજધકરત પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૨૦૮ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ અને 
પોરબાંદર જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના પાંચાયત 
ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને પોતાનુાં પાંચાયત ઘર 
નિી, અને 

  (૧)  

ક્રમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
તાલિુાનુાં 

નામ 

જજધરીત ગ્રામ 
પાંચાયત 

ધરાિતી િોય 
તેની સાંખ્યા 

ગ્રામ પાંચાયતને 
પોતાનુાં ઘર 
નથી તેની 

સાંખ્યા 

૧ રાજકોટ રાજકોટ ૬ ૦ 

જસદણ ૪ ૦ 

જવાંછીયા ૦ ૦ 

લોધીકા ૭ ૦ 

કો.સાર્ગાંણી ૨ ૨ 

પડધરી ૦ ૦ 

ર્ગોંડલ ૧૩ ૦ 

જતેપુર ૪ ૦ 

ધોરાજી ૯ ૦ 

ઉપલેટા ૯ ૦ 

જામકાંડોરણા ૦ ૦ 

િુલ ૫૪ ૨ 

૨ પોરબાંદર રાણાવાવ ૪ ૦ 

કુજતયાણા ૪ ૦ 

પોરબાંદર ૫ ૦ 

િુલ ૧૩ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને નવા 
બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૩-૬-૨૦૧૬ના 
ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૭૭ 
અમદાિાદ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં કિાંસાથી પીકડત મકિલાઓની ફરીયાદો 

* ૧૯૧૯૦ શ્રી રાજિેિુમાર ગોિીલ (ધાંધુકા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ અને 
રાજકોટ જજલ્લામાાં દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષણ અજધકારી  
વર્ગષ-૨ની કચેરીમાાં ઘરેલુાં રહાંસાિી પીરડત કેટલી મરહલાઓની 
ફરીયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં નોંધવામાાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો  નોંધિામાાં આિેલ ફરીયાદો 

અમદાવાદ ૬૩૭ 

રાજકોટ ૭૧૬ 

િુલ ૧૩૫૩ 
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 (૨) દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષણ અજધકારીઓની 

કચેરીમાાં મરહલાઓની ફરીયાદ નોંધવામાાં આવતી ન હોવાની 
અને પીડીતા મરહલાઓને ધક્કા ખવડાવવામાાં આવતા હોવાની 
કેટલી ફરીયાદો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત જીલ્લાવાર 
મળી, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઘરેલુાં રહાંસાનો ભોર્ગ બનેલી મરહલાની ફરીયાદ 
નોંધવામાાં િતા જવલાંબને જનવારવા સરકારે શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૮ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન બનાિિા સિાય 

* ૧૯૫૨૫ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા રાજ્યમાાં ર્ગૌશાળાઓેને અદ્યતન/આધુજનક બનાવવા માટે 
સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા,જી 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અન્વયે ઉકત જથિજતએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં પોરબાંદર જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને સહાય 
ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થા 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૧ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 
૧ 

 
--------- 

૨૭૯ 
પોરબાંદર અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૨૨૮ શ્રી િષધદિુમાર રીબડીયા (જવસાવદર) : ૧૪મી રુ્ગ.જવ.સ.ના પહેલા સત્રમાાં તા.૧૨-૩-૧૮ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ 
*પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૫૨૧૦ (અગ્રતા -૧૪૯)ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર જજલ્લામાાં ૧૩૨.૪૮.૫૮ હે.આરે.પ્ર. અને 
જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં ૧૨૬.૯૧.૭૫ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની જમીન 
રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ 
(૧) પોરબાંદર જજલ્લામાાં ૧૩૨.૪૮.૫૮ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૯૬.૯૫.૬૧ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દુર કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં ૧૨૬.૯૧.૭૫ હે.આરે.પ્ર. 
ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૭૬.૯૧.૨૯ હે.આરે.પ્ર. દબાણ 
દુર કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 

  (૨) અને (૩) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા 
જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની 
મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ 
અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક 

બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ 
પાંચાયતને દબાણ દૂર કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે 
આ બાબતે ઠરાવ કરીને તેની જાણ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-

૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જજલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે ? 

 

--------- 
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૨૮૦ 
ખેડા વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૬૫ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેડા જજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાવવા માટે 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧ 

િુલ ૩૯ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન રૂપીયા (લાખમાાં ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૦૮.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૨.૦૦ 

િુલ ૫૭૦.૦૦  
--------- 

૨૮૧ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૫૨ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સાંખેડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપુર 
જજલ્લામાાં થટાફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૮૯ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૪૭ જગ્યાઓ ભરાયેલ અને ૪૨ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 

--------- 

૨૮૨ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં ગેરિાયદેસર દબાણ 

* ૧૯૧૭૭ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (જવરમર્ગામ) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં તા.૧૨-૩-૨૦૧૮ના રોજ 
સભારૃ્ગહમાાં રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંક : ૫૨૨૮ (અગ્રતા ક્રમ : ૨૪૫)ના અનુસાંધાને માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) 
જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ જજલ્લામાાં ૧૩૩.૫૯.૭૨ હે.આરે.પ્ર. અને 
ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં ૯૫.૩૧.૫૦ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચરની 
જમીનમાાં રે્ગરકાયદેસર દબાણ હતુાં તે પૈકી તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલુાં દબાણ દૂર કરવામાાં આવ્યુાં, 

  (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ 
(૧) અમદાવાદ જજલ્લામાાં ૧૩૩.૫૯.૭૨ હે.આરે.પ્ર. 

ર્ગૌચર દબાણ પૈકી ૪૪.૫૧.૦૧ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર 
કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ર્ગાાંધીનર્ગર જજલ્લામાાં ૯૫.૩૧.૫૦ હે.આરે.પ્ર. ર્ગૌચર 

દબાણ પૈકી ૬૫.૨૯.૬૩ હે.આરે.પ્ર. દબાણ દુર કરવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્ષમાાં ઉક્ત દબાણો દૂર 
કરવા માટે જીલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓએ ક્યારે સમીક્ષા કરી, અને 
 

  (૨) અને (૩) ર્ગૌચર દબાણો દૂર કરવા સબાંધે તાલુકા 
જવકાસ અજધકારીશ્રી દ્વારા દર અઠવારડયે તલાટી કમ માંત્રીની 
મીટીંર્ગમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. જ્યારે જજલ્લા જવકાસ 
અજધકારીશ્રી દ્વારા તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રીઓની માજસક 
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 (૩) ઉક્ત બાકી દબાણ રુ્ગજરાત પાંચાયત અજધજનયમ-

૧૯૯૩ની જોર્ગવાઈ મુજબ પાંચાયત દબાણ દૂર ન કરાવી શકે 
તેવા જકથસામાાં જીલ્લા જવકાસ અજધકારીઓ અને તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીઓ દ્વારા ર્ગૌચર દબાણ દૂર ક્યાાં સુધીમાાં કરાવવામાાં 
આવશે ? 

 બેઠકમાાં સમીક્ષા કરવામાાં આવે છે. કોઇ કારણોસર ગ્રામ 

પાંચાયતને દબાણ દૂર કરવાનુાં મુશ્કેલ લારે્ગ તો ગ્રામ પાંચાયતે 
આ બાબતે ઠરાવ કરીને તેની જાણ તાલુકા જવકાસ 
અજધકારીશ્રીને કરવામાાં આવેિી તાલુકા જવકાસ અજધકારીશ્રી 
દ્વારા ધોરણસરની કાયષવાહી કરવાની રહે છે. 

--------- 

૨૮૩ 
રાજ્યમાાં સાાંઢ પૂરા પાડિાની યોજના 

* ૧૯૫૧૩ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં ર્ગાયોની થિાજનક ઓલાદોની જાળવણી 
અને સુધારણા માટે સાાંઢ પૂરા પાડવાની કોઇ યોજના અમલમાાં 
છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો‘હા’તો કઈ કઈ યોજનાઓ અમલમાાં છે, 
અને 

  (૨) રાજ્યમાાં ર્ગીર/કાાંકરેજ ઓલાદના સાંવધષન માટે 
આપવામાાં આવેલ સાાંઢના જનભાવ તિા ખરીદીની યોજના 

 (૩) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
દરેક યોજના હેઠળ વલસાડ જજલ્લામાાં કેટલા સાાંઢ પૂરા પાડવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩)  

િષધ પૂરા પાડેલ સાાંઢ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૦ 

તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૧ 

 
--------- 

૨૮૪ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાાં જજધકરત પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૨૩૪ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધારી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી અને 
બોટાદ જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના પાંચાયત 
ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને પોતાનુાં પાંચાયત ઘર 

નિી, અને 

  (૧)  

ક્રમ 
જીલ્લાનુાં 
નામ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

જજધરીત ઘર વિિોણી 

૧ અમરેલી 

અમરેલી  ૧૯ ૦ 

લાઠી ૭ ૦ 

લીલીયા ૯ ૦ 

બાબરા ૧૪ ૧ 

બર્ગસરા ૧૧ ૦ 

ધારી ૧૮ ૨ 

ખાાંભા ૯ ૧ 

કુકાવાવ ૦ ૦ 

રાજુલા ૩ ૧ 

જાફરાબાદ ૧ ૧ 

સાવરકુાં ડલા ૨૮ ૦ 

િુલ ૧૧૯ ૦૬ 

૨ બોટાદ 

બોટાદ ૧૬ ૦ 

ર્ગઢડા ૮ ૦ 

બરવાળા ૩ ૪ 

રાણપુર ૧૧ ૦ 

િુલ ૩૮ ૪ 
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 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 

બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 

નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૩-૬-
૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૮૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૪૫ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (કાાંકરેજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 

જજલ્લામાાં મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૧૩૮ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૧૦૯ ભરાયેલ અને ૨૯ ખાલી 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 

--------- 

૨૮૬ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૯૫૧૯ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ જૂનાર્ગઢ જજલ્લામાાં 
મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૬૩ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૫૯ ભરાયેલ અને ૦૪ ખાલી 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 

--------- 

૨૮૭ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૫૮ શ્રી િિીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧)  

િષધ માંજૂર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૪ 

િુલ ૪૫ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજુર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજૂર િરેલ અનુદાન (રૂ।. િરોડમાાં ) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩.૧૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩.૪૮ 

િુલ ૬.૬૬  
--------- 
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૨૮૮ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ગૃપ ગ્રામ પાંચાયતોનુાં વિભાજન 

* ૧૮૯૭૯ શ્રી માંગળભાઇ ગામીત (ડાાંર્ગ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ડાાંર્ગ જજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર કેટલી રૃ્ગપ ગ્રામ પાંચાયતો છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગૃપ ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ આહવા ૨૪ 

૨ વધઇ ૨૩ 

૩ સુબીર ૨૦ 

િુલ ૬૭ 
 

 (૨) આ ગ્રામ પાંચાયતોને ર્ગામવાર અલર્ગ-અલર્ગ કરવા 
માટે જવભાજનની કેટલી દરખાથતો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાાં મળી, 

  (૨) ૦ (શુન્ય) 

 (૩) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલી રૃ્ગપ ગ્રામ પાંચાયતોનુાં 
જવભાજન કરવામાાં આવ્યુાં, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૪) બાકી રહેલ રૃ્ગપ ગ્રામ પાંચાયતોનુાં જવભાજન ક્યાાં 
સુધીમાાં કરવામાાં આવશે ? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૮૯ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૭૮૪૧ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ મરહસાર્ગર 
જજલ્લામાાં તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ કેટલી જગ્યા માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ મરહસાર્ગર 
જજલ્લામાાં તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ-૦૬ જગ્યા માંજૂર 
િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 

અને કેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત જથિજતએ તાલુકા જવકાસ અજધકારીની 
તમામ-૦૬ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. કોઇ પણ જગ્યા ખાલી નિી. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે શુાં આયોજન છે ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૯૦ 
નિસારી વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૯૫૨૨ શ્રી નરેિભાઇ પટેલ (ર્ગણદેવી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી 

જજલ્લામાાં થટાફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૬૪ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ૫૮ જગ્યાઓ ભરાયેલ અને ૦૬ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શી કાયષવાહી કરી ?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા મુજબ. 

--------- 
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૨૯૧ 
જૂનાગઢ અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં કિાંસાથી પીકડત મકિલાઓની ફકરયાદો 

* ૧૯૨૨૦ શ્રી ભીખાભાઈ જોષી (જુનાર્ગઢ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ જૂનાર્ગઢ અને 
અમદાવાદ જજલ્લામાાં દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષક અજધકારી  
વર્ગષ-૨ની કચેરીમાાં ઘરેલુાં રહાંસાિી પીરડત કેટલી મરહલાઓની 
ફરીયાદો છેલ્લા બે વર્ષમાાં નોંધવામાાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો નોંધિામાાં આિેલ ફરીયાદો 

જૂનાર્ગઢ ૩૨૭ 

અમદાવાદ ૬૩૭ 

િુલ ૯૬૪ 
 

 (૨) દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષણ અજધકારીઓની 
કચેરીમાાં મરહલાઓની ફરીયાદ નોંધવામાાં આવતી ન હોવાની 
અને પીડીતા મરહલાઓને ધક્કા ખવડાવવામાાં આવતા હોવાની 
કેટલી ફરીયાદો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં ઉક્ત જજલ્લાવાર 
મળી, અને 

  (૨) શૂન્ય 

 (૩) ઘરેલુાં રહાંસાનો ભોર્ગ બનેલી મરહલાની ફરીયાદ 
નોંધવામાાં િતા જવલાંબને જનવારવા સરકારે શાાં પર્ગલાાં લીધા? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૨૯૨ 
િચ્છ અને મિેસાણા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ખૂટતા ઓરડાઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૯૧૬૬ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : ચૌદમી રુ્ગજરાત જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૫-૩-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં 
રજૂ િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૩૨૧૦ (અગ્રતા ક્રમઃ૯) ના અનુસાંધાને માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પ્રાિજમક શાળાઓમાાં કચ્છ જજલ્લામાાં ૫૬૮ અને 
મહેસાણા જજલ્લામાાં ૫૮૨ ઓરડાઓ ખૂટતા હતા તે પૈકી 
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલા ઓરડાઓ જજલ્લાવાર 
બનાવવામાાં આવ્યા,  

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ જજલ્લાવાર ખૂટતા ઓરડાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૨)  

વજલ્લો  ઉક્ત વસ્થવતએ ઉક્ત વજલ્લાિાર 
ખૂટતા ઓરડાઓની સાંખ્યા 

કચ્છ ૫૬૮ 

મહેસાણા ૫૮૨ 
 

 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં 
આવશે ? 

  (૩) આર્ગામી વર્ોમાાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૨૯૩ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

* ૧૯૨૯૫ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (જનઝર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી અને સુરત 

જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ હેઠળની 
માધ્યજમક, ઉચ્ચતર માધ્યજમક અને જનવાસી શાળાઓની 
સાંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 

જનવાસી શાળાઓ 
વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને 

વનિાસી િાળાઓની સાંખ્યા 

તાપી કુલ-૦૩ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૩ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 
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સુરત કુલ-૦૬ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૬ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને 
વનિાસી િાળાઓની સાંખ્યા 

તાપી કુલ-૦૬ જનવાસી શાળા 

માધ્યજમક-૦૬  

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪  

સુરત કુલ-૦૩ જનવાસી શાળા 

માધ્યજમક-૦૧  

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧   

 (૨) ઉક્ત જજલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં 
છે,  

  (૨) જજલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ પત્રક-૧ 
અને ૨ મુજબ છે. 

 (૩) તે પૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૩) સાંવર્ગષવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ પત્રક-૧ અને ૨ મુજબ 
છે. 

 (૪) સાંવર્ગષવાર કેટલી જ્ગ્યાઓ ખાલી છે, આ ખાલી 
જ્ગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે? 

  (૪) કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ તિા GSTES હથતકની શાળાઓ માટે 
સાંવર્ગષવાર ખાલી જગ્યાઓની જવર્ગત પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ છે. 

કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ જનવાસી 
શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ દસ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર 
અનુસાર ભરવામાાં આવશે. 

GSTES હથતકની શાળાઓમાાં સાંવર્ગષ-૨ની ભરતી જગ્યા પર 
નામ.વડી અદાલતનો મનાઈ હુકમ છે. તેમજ સાંવર્ગષ-૩ની 
જગ્યા માટે ભરતી પ્રરક્રયા હાલ કાયષરત છે. 

પત્રિ-૧ 

િવમિનરશ્રી (આ.વિ)ની િચેરી િસ્તિની તાપી અને સુરત વજલ્લાની વનિાસી િાળાઓમાાં મિેિમ 

ક્રમ વજલ્લો 
મિેિમની વિગત 

માંજૂર મિેિમ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 
િગધ જગ્યાનુાં નામ 

૧ 

તાપી 

૨ આચાયષ ૩ ૨ ૧ 

૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨૨ ૧૩ ૦૯ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૧૫ ૧૧ ૪ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૩ ૨ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૨ 

સુરત 

૨ આચાયષ ૬ ૧ ૫ 

૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨૪ ૧૫ ૦૯ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૧૪ ૧૩ ૧ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૪ ૦ ૪ 

એકાઉન્ટન્ટ ૪ ૦ ૪ 

૪ ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 
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પત્રિ-૨ 

ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્યુિેિન સોસાયટી (GSTES) િસ્તિની વનિાસી િાળાઓમાાં ભારત સરિાર અને રાજ્ય સરિારની જુદી 
જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ મિેિમની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો 

મિેિમની વિગત 

માંજૂર 
મિેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ 
વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

જગ્યાનુ નામ િગધ 
િરાર આધાકરત 
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ 
િવમકટ દ્વારા 

ભરાયેલ જગ્યા 

૧ તાપી આચાયષ ૨ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૨ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક  ૩ ૪૩ ૦૦ ૪૩ ૧૩ ૫૩ 

૨ સુરત આચાયષ ૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક  ૩ ૧૩ ૦૦ ૧૩ ૦૫ ૨૦ 

નોંધઃ- તાપી જજલ્લામાાં GSTES હથતકની ૦૬ પૈકી ૦૧ શાળા PPP મોડ હેઠળની હોઈ, સાંથિા દ્વારા જરૂરરયાત મુજબ આચાયષ અને 

જશક્ષકોની જનમણૂક કરવામાાં આવેલ છે. બાકીની ૦૫ શાળાઓમાાં સાંવર્ગષવાર મારહતી ઉપર મુજબ છે. 
--------- 

૨૯૪ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૧૯૬ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ 
િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૭૮૪ (અગ્રતા ક્રમઃ૧૯૧) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં 
૫૪૫ અને બોટાદ જજલ્લામાાં ૧૩૪ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી,  
તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં ૧૧ અને બોટાદ 
જજલ્લામાાં ૨૮ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને  

  (૨) સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં કુલ ૫૩૪ અને બોટાદ જજલ્લામાાં 
કુલ ૧૦૬ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) સુરેન્રનગર વજલ્લો 

 ૧૩૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રના મકાનનુાં બાાંધકામ 

પ્રર્ગજતમાાં છે. 

  ૪૦૪ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામનુાં 

તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

બોટાદ વજલ્લો 

 ૩૯ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનનુાં બાાંધકામ 

પ્રર્ગજતમાાં છે. 

 ૬૭ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામ માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૨૯૫ 
સુરત વજલ્લામાાં રખડતાાં ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૩૬ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રખડતાાં 
ર્ગૌવાંશના પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો ‘હા’ તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરત 
જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રખડતાાં ર્ગૌવાંશના કેટલા પશુઓ 

માટે કેટલી રકમ જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િષધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

રખડતાાં 

ગૌિાંિના 
પિુઓની સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 

રિમ રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૨૧૯૬ ૨૧,૯૬,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૩૪૨૩ ૩૪,૨૩,૦૦૦/- 
 

--------- 

૨૯૬ 
દાિોદ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૪૭ શ્રી િૈલેષભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં 
મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૧૨૫ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ૯૭ ભરાયેલ અને ૨૮ ખાલી. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા  મુજબ. 

--------- 

૨૯૭ 
સુરત વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૫૬ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરત જજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાવવા માટે 
માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને  

  (૧)  

િષધ માંજુર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦ 

િુલ ૫૪ 
 

 (૨) તે માટે કેટલુાં અનુદાન માંજુર કરવામાાં આવ્યુાં?   (૨)  

િષધ માંજુર િરેલ અનુદાન (રૂા.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૬.૨૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧.૫૬ 

િુલ ૭.૮૦ 
 

--------- 
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૨૯૮ 
દાિોદ વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૫૦ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લામાાં 
થટાફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૧૯૪ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ૧૪૨ જગ્યાઓ ભરાયેલ અને ૫૨ જગ્યાઓ ખાલી 
છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા  મુજબ. 
--------- 

૨૯૯ 
રાજ્યમાાં આટધસ અને િોમસધ પ્રિાિની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િોલેજો 

* ૧૭૮૨૬ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં આટષસ 

અને કોમસષ પ્રવાહની સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ કેટલી કોલેજો 
આવેલી છે, અને 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ કોલેજોને માંજૂરી આપવામાાં આવેલી 

છે? 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૧  
 આટધસ આટધસ 

િોમસધ 
આટધસ િોમસધ 

સાયન્સ 
આટધસ, િોમસધ, 
િોમ સાયન્સ 

આટધસ 
બી.એડ 

આટધસ 
સાયન્સ 

આટધસ િોમ 
સાયન્સ 

િોમસધ િોમસધ, 
સાયન્સ 

િુલ 

સરિારી ૩૧ ૩૪ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૦૭ ૦૧ ૮૩ 

ગ્રાન્ટેડ ૫૯ ૧૧૫ ૧૦ ૦૮ ૦૧ ૧૨ ૦૪ ૪૯ ૦૨ ૨૬૦ 

િુલ ૯૦ ૧૪૯ ૧૦ ૦૮ ૦૧ ૨૨ ૦૪ ૫૬ ૦૩ ૩૪૩ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લો સરિારી ગ્રાન્ટેડ િુલ 

પાંચમિાલ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

બનાસિાાંઠા ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૦૩ ૦૦ ૦૩ 

ઉક્ત જજલ્લાઓ જસવાય અન્ય કોઈ જજલ્લાઓમાાં સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ નવી કોલેજોને માંજૂરી આપવામાાં આવેલ નિી. 
--------- 

૩૦૦ 
તાપી વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૯૫૨૦ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ગામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી જજલ્લામાાં 

થટાફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૭૬ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ૭૪ જગ્યાઓ ભરાયેલ અને ૦૨ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા શી કાયષવાહી કરી?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા  મુજબ. 
--------- 
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૩૦૧ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં આર.ટી.ઇ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૨૫૦ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ અન્વયે તા.૩૧-૫-
૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ અને ખેડા 
શહેર-જજલ્લામાાં શહેર-જજલ્લાવાર કેટલા બાળકોને પ્રવેશ 
આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

 આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

આણાંદ ખેડા 

જુન-૨૦૧૭ની જથિજતએ ૯૪૬ ૭૫૧ 

જુન-૨૦૧૮ની જથિજતએ ૧૬૬૦ ૧૩૩૫ 
 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
સરકારે શાાં પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં આણાંદ અને ખેડા શહેર જજલ્લામાાં 
આર.ટી.ઇ. એક્ટ હેઠળ પ્રવેશ ફાળવેલ તમામ જબન અનુદાજનત 
ખાનર્ગી પ્રાિજમક શાળા દ્વારા પ્રવેશ આપેલ હોવાિી પ્રશ્ન 
ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૩૦૨ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં પિુપાલિોને ગૌચર વિિાસની તાલીમ માટે સિાય 

* ૧૯૫૧૨ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (જવજાપુર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યના 
પશુપાલક/ખેડૂતોને ર્ગોપાલન,ર્ગૌસાંવધષન, પાંચર્ગવ્ય અને 
ર્ગૌચર જવકાસની તાલીમ આપવા માટે સહાયની કોઈ યોજના 
અમલમાાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 

મહેસાણા જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને તાલીમ કાયષક્રમોનુાં 
આયોજન કરવા સહાય ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ 
 

--------- 

૩૦૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં રખડતાાં ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૩૭ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્રાાંજતજ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રખડતાાં  
ર્ગૌવાંશના પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રખડતાાં ર્ગૌવાંશના કેટલા 
પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ 
છે?   

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાની 

સાંખ્યા 

રખડતાાં ગૌિાંિ 

પિુઓની સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 

રિમ રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૩૦૬ ૩,૦૬,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૦ ૦ ૦  
--------- 
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૩૦૪ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૮૩૦ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જવજ્ઞાન 
પ્રવાહની કુલ કેટલી કોલેજો છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જવજ્ઞાન 
પ્રવાહની કુલ ૨૮૩ કોલેજો છે. 

 (૨) તે પૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને નોન-ગ્રાન્ટેડ કેટલી 
કોલેજો છે? 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ નોન-ગ્રાન્ટેડ િુલ 

૦૩૧ ૦૪૭ ૨૦૫ ૨૮૩  
--------- 

૩૦૫ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૪૧ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઈ જવાતા બચાવેલ ર્ગૌવાંશના 
પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો, હા તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વલસાડ 
જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રે્ગરકાયદેસર કતલખાને લઈ જવાતા 
બચાવેલ ર્ગૌવાંશના કેટલા પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ 
સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િષધ સિાય ચિુિેલ 

સાંસ્થાઓની 
સાંખ્યા 

સિાય ચુિિેલ 

ગૌિાંિના 
પિુઓની સાંખ્યા 

ચુિિેલ 

સિાયની રિમ 
રૂ.  

તા.૧-૪-૨૦૧૭ િી 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ 

તા.૧-૪-૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧-૩-૨૦૧૯ 

૧ ૩૩ ૮૨,૫૦૦ 

 

--------- 

૩૦૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં સેન્રીય ખાતર બનાિિા સિાય 

* ૧૯૫૩૧ ડૉ.નીમાબેન આચાયધ (ભુજ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સેન્રીય 
ખાતર બનાવવા માટે સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો ‘હા’ તો કેવી સાંથિાઓને સહાય આપવામાાં 
આવે છે, અને 

  (૨) ચેરીટી કજમશ્નરશ્રી દ્વારા માન્ય ટરથટો સાંચાજલત 
ર્ગૌશાળાઓ/પાાંજરાપોળો, સખીમાંડળો તેમજ એજનમલ હોથટેલ. 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં કચ્છ જજલ્લામાાં કુલ 
કેટલી સાંથિાઓને કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩)  

િષધ સાંસ્થાઓની સાંખ્યા સિાય રિમ રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧,૦૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૩ ૩૧,૫૦,૦૦૦/- 
 

--------- 
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૩૦૭ 
િાલોલ તાલુિામાાં ગ્રામપાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૮૬૭ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહાલ જજલ્લાના કાલોલ તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) પાંચમહાલ જજલ્લાના કાલોલ તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૬૧૭.૦૧ લાખ બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) કાલોલ તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૬-૧૭માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) કાલોલ તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૬-૧૭માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૩૫૦ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 

--------- 

૩૦૮ 
ગોધરા તાલુિામાાં ગ્રામપાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૭૮૬૬ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ગોધરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહાલ જજલ્લાના ર્ગોધરા તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

  (૧) પાંચમહાલ જજલ્લાના ર્ગોધરા તાલુકાની તમામ ગ્રામ 
પાંચાયતને નાણાાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માાં ૧૪માાં નાણાપાંચ 
અાંતર્ગષત કુલ રૂ.૧૦૪૩.૯૩ લાખ બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ર્ગોધરા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૬-૧૭માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ કેટલા કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા, અને 

  (૨) ર્ગોધરા તાલુકા પાંચાયત દ્વારા નાણાાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૬-૧૭માાં મળેલ બેઝીક ગ્રાન્ટમાાંિી કુલ ૬૩૭ કામો પૂણષ 
કરવામાાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 

--------- 

૩૦૯ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૯૫૧૪ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
જવજ્ઞાનની કુલ કેટલી કોલેજો છે,  

  (૧) કુલ-૨૮૩ કોલેજો 

 (૨) તે પૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને નોન-ગ્રાન્ટેડ કેટલી 

કોલેજો છે, અને 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ નોન-ગ્રાન્ટેડ િુલ 

૩૧ ૪૭ ૨૦૫ ૨૮૩  

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ નવી જવજ્ઞાન પ્રવાહની કોલેજો શરૂ 
કરવા સરકારે શી કાયષવાહી કરી? 

  (૩) હાલ કોઈ આયોજન નિી. 

--------- 
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૩૧૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં રખડતા ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૯૫૩૮ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રખડતાાં  
ર્ગૌવાંશના પશુઓની જનભાવ સહાયની કોઇ યોજના અમલમાાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી.  

 (૨) જો 'હા' તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
અમદાવાદ જજલ્લામાાં કેટલી સાંથિાઓને રખડતાાં ર્ગૌવાંશના કેટલા 

પશુઓ માટે કેટલી રકમ જનભાવ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં આવેલ 
છે?   

  (૨)  

િષધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

રખડતાાં ગૌિાંિ 

પિુઓની સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 

રિમ રૂા. 

૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૨૦૪૮ ૨૦,૪૮,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૩ ૫૨૨ ૫,૨૨,૦૦૦/-  
--------- 

૩૧૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં સુધારેલ વબયારણ પુરૂ પાડિાની યોજના 

* ૧૯૫૨૭ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ર્ગૌચર 
જવકાસ કરવા માાંર્ગતી સાંથિાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ 
જબયારણ પુરૂ પાડવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો 'હા' તો કેવા પ્રકારની લાભાિી સાંથિાઓને 

જબયારણ પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) જમીન ધરાવતી ર્ગૌશાળા, પાાંજરાપોળ અને ર્ગૌચર 
માટે ગ્રામ પાંચાયતોને 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા વર્ષમાાં વલસાડ જજલ્લામાાં કુલ 
કેટલુાં જબયારણ પુરૂ પાડવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િષધ ફાળિેલ વબયારણ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૮૧ જકટસ  
--------- 

૩૧૨ 
દિેજ પ્રવતબાંધિ સિ રક્ષણ અવધિારી વિરુદ્ધ ફકરયાદ 

* ૧૯૫૬૧ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા 
બે વર્ષમાાં વર્ષવાર લાાંચ રૂશ્ર્વવત જવરોધી બ્યુરોના સાંદભષિી 
કયા-કયા જજલ્લાના દહેજ પ્રજતબાંધક સહ રક્ષણ અજધકારી 
વર્ગષ-૨ જવરૂદ્ધ કેટલી ફરરયાદો સરકારને મળી, અને  

  (૧)  

િષધ વજલ્લો મળેલ ફકરયાદની 
સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ - ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ બનાસકાાંઠા ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત ફરરયાદ અન્વયે ક્યારે શુાં કાયષવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૨) જવભાર્ગ દ્વારા જનયમાનુસારની ઘટતી કાયષવાહી હાિ 
ધરી તા.૧૩-૦૨-૨૦૧૯ના રોજ પ્રકરણનો જનકાલ કરવામાાં 
આવેલ છે અને તેની જાણ જવભાર્ગના તા.૧૫-૦૨-૨૦૧૯ના 
પત્રિી લાાંચ રૂશ્ર્વત જવરોધી બ્યૂરોને કરેલ છે. 

--------- 
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૩૧૩ 
ખેડા અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં જજધકરત પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૨૬૫ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેડા અને 
પાંચમહાલ જીલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પાંચાયતોના 
પાંચાયત ઘર જજષરરત છે અને કેટલી ગ્રામ પાંચાયતને પોતાનુાં 
પાંચાયત ઘર નિી, અને 

  (૧)  

ક્રમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

જજધરીત ગ્રામ 
પાંચાયત 

ધરાિતી િોય 
તેની સાંખ્યા 

ગ્રામ પાંચાયતને 
પોતાનુાં ઘર 
નથી તેની 

સાંખ્યા 

૧ ખેડા નડીયાદ ૧ ૧ 

મહુધા ૨ ૨ 

મહેમદાવાદ ૫ ૦ 

વસો ૪ ૦ 

ખેડા ૭ ૦ 

માતર ૧૩ ૦ 

ઠાસરા ૧૩ ૦ 

ર્ગળતેશ્ર્વર ૬ ૦ 

કપડવાંજ ૯ ૦ 

કઠલાલ ૮ ૦ 

િુલ ૬૮ ૩ 

૨ પાંચમહાલ ર્ગોધરા ૪૩ ૦ 

શહેરા ૧૪ ૦ 

મોરવા (હ) ૨૧ ૦ 

કાલોલ ૧૬ ૦ 

હાલોલ ૨૦ ૦ 

ઘોઘાંબા ૧૨ ૦ 

જાાંબુઘોડા ૬ ૦ 

િુલ ૧૩૨ ૦ 
 

 (૨) ઉક્ત પાંચાયતોના ઘરની મરામત અને નવા 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી? 

  (૨) ઉક્ત ગ્રામ પાંચાયતોના ઘરોની મરામત કરવા અને 
નવા બનાવવા માટે તા.૩૦-૦૪-૨૦૧૬ અને તા.૦૩-૦૬-

૨૦૧૬ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર કાયષવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૩૧૪ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં વિક્ષણ સેિા િગધ-૦૨ ની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૭૮૧૯ શ્રી આર.સી.મિિાણા(મહુવા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ ભાવનર્ગર 
જજલ્લામાાં જશક્ષણ સેવા વર્ગષ-૨ (વહીવટી શાખા)ની કેટલી 
જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે. 

  (૧) ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં જશક્ષણ સેવા વર્ગષ-૨ (વરહવટી 
શાખા) ની તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિતીએ નીચે મુજબની 
જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે. 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ અને િગધ માંજૂર જગ્યાઓ 

૧ જશક્ષણ સેવા વર્ગષ-૨ 
(વ.શા.) 

૫૦ 

 

 (૨) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે. અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી ભરાયેલ અને ખાલી 
જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે. 
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ક્રમ જગ્યાનુાં નામ અને 
િગધ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

૧ જશક્ષણ સેવા વર્ગષ-૨ 
(વ.શા.) 

૧૩ ૩૭ 

 
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાાં ભરવામાાં 
આવશે? 

  (૩) બઢતી હેઠળની જગ્યાઓ માટે નામદાર હાઈકોટષમાાં 
રુ્ગજરાત જશક્ષણસેવા વર્ગષ-૨ (વ.શા.)માાં બઢતી બાબતે  
SCA NO-2172/2012 દાખલ િયેલ છે. આખરી ચૂકાદો 
આવેલ નિી. જિેી શક્ય તેટલુાં બનતી ત્વરાએ આ જગ્યાઓ 
ભરવામાાં આવશે. 

--------- 

૩૧૫ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૮૨૨ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જવજ્ઞાન 
પ્રવાહની કુલ કેટલી કોલેજો છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની જથિજતએ રાજ્યમાાં જવજ્ઞાન 
પ્રવાહની કુલ ૨૮૩ કોલેજો છે. 

 (૨) ત ેપૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને નોન ગ્રાન્ટેડ કેટલી 
કોલેજો છે? 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ નોન-ગ્રાન્ટેડ િુલ 

૦૩૧ ૦૪૭ ૨૦૫ ૨૮૩  
--------- 

૩૧૬ 
અરિલ્લી અને મોરબી વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૦૫ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનેર) : ચૌદમી વિધાનસભાના પિેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભાગૃિમાાં 
રજૂ થયેલ તારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ-૭૯૧ (અગ્રતા ક્રમઃ૧૪૯) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા 
કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી અરવલ્લી જજલ્લામાાં 
૧૪૪ અને મોરબી જજલ્લામાાં ૧૬૯ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા,  

  (૧) તે પૈકી અરવલ્લી જજલ્લામાાં ૩ અને મોરબી જજલ્લામાાં ૪ 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) અરવલ્લી જજલ્લામાાં કુલ ૧૪૧ અને મોરબી જજલ્લામાાં 
કુલ ૧૬૫ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) અરિલ્લી વજલ્લોઃ 

 ૧૪૧ મકાન પૈકી ૫૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રો મનરેર્ગામાાં  
બાાંધકામ હેઠળ પ્રર્ગજતમાાં છે બાકી રહેતા ૮૯ મકાનો માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

મોરબી વજલ્લોઃ 

 ૮૨ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ છે 
બાકી રહેતા ૮૩ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનનુાં 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૩૧૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 

* ૧૯૫૧૮ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ જજલ્લામાાં 
છેલ્લા બે વર્ષમાાં કેટલા નવીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાવવા માટે 
માંજૂરી આપવામાાં, અને  

  (૧)  

િષધ માંજુર િરેલ ગ્રામ પાંચાયત 
ઘરની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૭ 

િુલ ૨૬ 
 

 (૨) ત ેમાટે ઉક્ત જથિજતએ સરકાર દ્વારા કેટલુાં અનુદાન 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં? 

  (૨)  

િષધ માંજુર િરેલ અનુદાન 
 (રૂ. િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧.૨૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨.૬૨ 

િુલ ૩.૮૮  
--------- 

૩૧૮ 
છોટાઉદેપુર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં આદિધ વનિાસી/એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

* ૧૯૨૭૭ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ જથિજતએ છોટા ઉદેપુર અને 
પાંચમહાલ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ દ્વારા 
કેટલી આદશષ જનવાસી શાળાઓ અને કેટલી એકલવ્ય મોડેલ 
રેસીડેન્સીયલ શાળાઓ ચાલે છે. 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો આદિધ 
વનિાસી 
િાળાઓ 

એિલવય 
મોડેલ 

રેસીડેન્સીયલ 
િાળાઓ 

૧ છોટાઉદેપુર ૦૫ ૦૪ 

૨ પાંચમહાલ ૦૦ ૦૧ 
 

 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ઉક્ત જથિજતએ ધોરણ-૧૧ અને 
ધોરણ-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહના કેટલા જવદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે 
છે, 
 
 
 
 
 
 

  (૨)  
આદિધ વનિાસી િાળાઓ 

વજલ્લો િાળા ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

છોટાઉદેપુર કુલ ૫૯ ૫૮ ૧૧૭ 

એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ િાળાઓ 

ક્રમ વજલ્લો ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

૧ છોટાઉદેપુર ૮૭ ૯૮ ૧૮૫ 

૨ પાંચમહાલ ૧૯ ૨૪ ૪૩ 

 િુલ ૧૦૬ ૧૨૨ ૨૨૮  

 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં કુલ કેટલા જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 
િયેલ છે, અને  

 
 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાાં નીચે મુજબની જગ્યાઓ માંજૂર 
િયેલ છે. 

આદિધ વનિાસી િાળા 

વજલ્લો િુલ 

છોટાઉદેપુર ૫૯ 
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એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ સ્િુલ 

 છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં ૪(ચાર) શાળાઓ પૈકી ૧ 
(એક) શાળા પી.પી.પી. મોડ હેઠળ ચાલે છે. 
બાકીની શાળાઓમાાં ૧૬ જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 
િયેલ છે. 

 પાંચમહાલ જજલ્લામાાં ૧ (એક) શાળા પી.પી.પી. મોડ  
હેઠળ ચાલતી હોઈ, મારહતી શૂન્ય છે. 

 (૪) કુલ માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા ખાલી 
અને કેટલી ભરાયેલી છે? 

  (૪) આદિધ વનિાસી િાળાઓ 
પરરજશિ-૧ મુજબ 
એિલવય મોડેલ રેસીડેન્સીયલ સ્િુલ 
પરરજશિ-૨ મુજબ 

પકરવિિ-૧ 

છોટાઉદેપુર અને પાંચમિાલ જીલ્લામાાં આકદજાતી વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

ક્રમ જીલ્લો આ.વન.િા.નુાં નામ મિેિમની વિગત ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા િગધ જગ્યાનુાં નામ માંજૂર 

મિેિમ 

૧ છોટાઉદેપુર આ.જન.શા. (કુમાર) પાવીજતેપુર ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

 ૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૯ ૬ ૩ 

  મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૩ ૨ 

  વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

  એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

 ૪ ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (કુમાર) તેજર્ગઢ છોટાઉદેપુર ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

 ૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૮ ૫ ૩ 

  મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૪ ૦ ૪ 

  વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

  એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૧ ૦ 

 ૪ રસોડા કામદાર ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (કુમાર) નસવાડી ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

 ૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૮ ૬ ૨ 

  મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૪ ૧ ૩ 

  વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૦ ૧ 

  એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

 ૪ ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

આ.જન.શા. (કુમાર) કવાાંટ ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

 ૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૬ ૪ ૨ 

  એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

આ.જન.શા. (કન્યા) વસેડી ૨ આચાયષ ૧ ૦ ૧ 

 ૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૧૦ ૭ ૩ 

  મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૧ ૪ 

  વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

  એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

 ૪ રસોયા ૧ ૧ ૦ 

  ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

  હમાલ ૧ ૧ ૦ 

  રસોડા કામદાર ૩ ૩ ૦ 

નોંધ- સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ જવભાર્ગના તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવની જોર્ગવાઈ અનુસાર વર્ગષ-૪ સમકક્ષની ખૂટતી 
જગ્યાઓ સામે આઉટસોસીંર્ગિી સેવાઓ લેવામાાં આવે છે. 
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પકરવિિ-૨ 
છોટા ઉદેપુર જજલ્લાની શાળાઓમાાં ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારની જુદી જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ આ શાળાઓમાાં 
જશક્ષકોની જરૂરી વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ છે. 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ વિક્ષિોનુાં માંજુર મિેિમ માંજુર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

િાયમી કફક્સ 
પગારની જગ્યા 

િરાર આધાકરત 
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ 
િવમટી દ્વારા 
ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ 

૧ છોટા ઉદેપુર ૧૬ ૦૦ ૦૮ ૧૫ ૨૩ 

--------- 

૩૧૯ 
અમરેલી અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૨૪૦ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાં ડલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ અન્વયે  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
અમરેલી અને જૂનાર્ગઢ શહેર-જજલ્લામાાં શહેર-જીલ્લાવાર કેટલા 
બાળકોને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

 આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

અમરેલી જૂનાગઢ 

જુન-૨૦૧૭ની જથિજતએ ૧૦૭૫ ૨૩૫૫ 

જુન-૨૦૧૮ની જથિજતએ ૧૩૨૯ ૨૫૪૩ 
 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 

સરકારે શા પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં અમરેલી અને જુનાર્ગઢ શહેર જજલ્લામાાં 

આર.ટી.ઇ. એક્ટ હેઠળ પ્રવેશ ફાળવેલ તમામ જબન અનુદાજનત 
ખાનર્ગી પ્રાિજમક શાળા દ્વારા પ્રવેશ આપેલ હોવાિી પ્રશ્ન 
ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૩૨૦ 
પાટણ અને રાજિોટ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ  

* ૧૯૧૬૩ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (જસધ્ધપુર) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજૂ 
િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૭૯૪ (અગ્રતા ક્રમઃ૨૨૭) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી પાટણ જજલ્લામાાં ૧૭૮ 
અને રાજકોટ જજલ્લામાાં ૨૧૫ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાાં 
કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા, 

  (૧) તે પૈકી પાટણ જજલ્લામાાં ૧૦ અને રોજકોટ જજલ્લામાાં ૮ 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને  

  (૨) પાટણ જજલ્લામાાં કુલ ૧૬૮ અને રાજકોટ જજલ્લામાાં કુલ 
૨૦૭ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે? 

  (૩) પાટણ વજલ્લો 

 ૧૬૮ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના બાાંધકામ માટે 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

રાજિોટ વજલ્લો 

 ૨૦૭ આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી ૩૦ આાંર્ગણવાડી કેન્રોનુાં 
બાાંધકામ મનરેર્ગા યોજના હેઠળ પ્રર્ગજતમાાં છે. 

 બાકી રહેતા ૧૭૭ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન 
બાાંધકામ માટે તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 



137 

૩૨૧ 
ખેડા અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૪૫૫ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર ખેડા અને પાંચમહાલ જજલ્લામાાં ર્ગૌચર સુધારણાના ક્યા 
કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યા, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં ખેડા અને પાંચમહાલ જજલ્લામાાં ર્ગૌચર 
સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) ત ેપૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉકત જથિજતએ પૂણષ 
િયા અને કેટલા કામો અધૂરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત અધૂરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૩૨૨ 
સુરત અને િલસાડ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

* ૧૯૨૮૯ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરત અને 
વલસાડ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ 
હેઠળની માધ્યજમક, ઉચ્ચતર માધ્યજમક અને જનવાસી 
શાળાઓની સાંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) કજમશનરશ્રી (આ.જવ) ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ. 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 
િાળાઓની સાંખ્યા 

સુરત કુલ-૦૬ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૬ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 

વલસાડ કુલ-૦૫ જનવાસી શાળા 
માધ્યમક-૦૫ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 
િાળાઓની સાંખ્યા 

સુરત કુલ-૦૩ જનવાસી શાળા 

માધ્યજમક-૦૧ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧ 

વલસાડ કુલ-૦૬ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૬ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪ 

 

 (૨) ઉકત શાળાઓમાાં ઉકત જથિજતએ ધોરણ-૧૧ અને 
ધોરણ-૧૨ જવજ્ઞાન પ્રવાહના કેટલા જવદ્યાિીઓ અભ્યાસ કરે 
છે,  

  (૨) કજમશનરશ્રી (આ.જવ.) ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ 

વજલ્લો વિદ્યાથીઓની િુલ સાંખ્યા 

ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ 

સુરત ૮૮ ૮૮ 

વલસાડ ૩૮ ૨૩ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો વિદ્યાથીઓની િુલ સાંખ્યા 

ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ 

સુરત ૫૪ ૫૮ 

વલસાડ ૧૪૧ ૫૪  
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 (૩) ઉકત શાળાઓમાાં કુલ કેટલા જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર 

િયેલ છે, અને 

  (૩) કજમશનરશ્રી (આ.જવ.) ની કચેરી હથતકની આદશષ 

જનવાસી શાળાઓ 

વજલ્લો માંજૂર થયેલ વિક્ષિોની જગ્યા 

સુરત ૩૮ 

વલસાડ ૩૦ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો માંજૂર થયેલ વિક્ષિોની જગ્યા 

સુરત ૧૩ 

વલસાડ કુલ-૦૬ પૈકી ૦૨ શાળા પજબ્લક પ્રાઈવેટ 
પાટષનરશીપ હેઠળ ચાલતી હોઈ બાકીની ૦૪ 
શાળાઓમાાં ૩૮ જશક્ષકોની જગ્યા માંજૂર િયેલ 
છે.  

 (૪) કુલ માંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા ખાલી 
અને કેટલી ભરાયેલી છે ?  

  (૪) કજમશનરશ્રી (આ.જવ.) ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ 

વજલ્લો ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

સુરત ૨૮ ૧૦ 

વલસાડ ૨૨ ૦૮ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો વિગત 

સુરત પત્રક-અ મુજબ. 

વલસાડ  

પત્રિ-અ 
સુરત અને િલસાડ વજલ્લાની GSTES િસ્તિની માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી િાળાઓના વિક્ષિોની વિગત 

ક્રમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
માંજૂર 
મિેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા િરાયેલ છે. 

િરાર આધાકરત ભરાયેલ 
જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમટી દ્વારા 
ભરાયેલ જગ્યા 

૧ સુરત ૧૩ ૦૦ ૧૩ ૦૫ ૨૦ 

૨ વલસાડ ૩૮ ૦૩ ૩૫ ૨૦ ૧૬ 

--------- 

૩૨૩ 
નિસારી વજલ્લામાાં નિીન તાલુિા પાંચાયત ઘર બનાિિાની માંજૂરી 

* ૧૭૮૬૩ શ્રી વપયુષભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી 
જજલ્લામાાં છેલ્લા એક વર્ષમાાં કેટલા તાલુકા પાંચાયતના નવીન 
મકાન બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી જજલ્લામાાં 
છેલ્લા એક વર્ષમાાં ૧ (એક) તાલુકા પાંચાયતના નવીન મકાન 
બનાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવી. 

 (૨) ત ેમાટે કેટલુાં અનુદાન માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં ?    (૨) રૂ.૨૩૯.૪૮ લાખ. 
--------- 

૩૨૪ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૪૧૭ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર જામનર્ગર અને દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં ર્ગૌચર 
સુધારણાના ક્યા કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યા, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં જામનર્ગર અને દેવભૂજમ દ્વારકા 
જજલ્લામાાં ર્ગૌચર સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ 
નિી. 
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 (૨) ત ેપૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉકત જથિજતએ પૂણષ 

િયા અને કેટલા કામો અધૂરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉકત અધૂરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૩૨૫ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સુધારેલ વબયારણ પુરૂાં પાડિાની યોજના 

* ૧૯૫૨૯ શ્રી પરસોતમ સાબરીયા (ધ્ાાંર્ગધ્ા) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ર્ગૌચર 
જવકાસ કરવા માાંર્ગતી સાંથિાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ 
જબયારણ પુરૂાં પાડવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેવા પ્રકારની લાભાિી સાંથિાઓને 
જબયારણ પુરૂાં પાડવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) ર્ગૌચરની જમીન ધરાવતી ગ્રામપાંચાયત તેમજ 
ર્ગૌશાળા અને પાાંજરાપોળ. 

 (૩) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા વર્ષમાાં સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં 
કુલ કેટલુાં જબયારણ પુરૂાં પાડવામાાં આવેલ છે ?  

  (૩)  

િષધ ફાળિેલ વબયારણ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૪૦૭ જકટ્સ 

 
--------- 

૩૨૬ 
ભાિનગર અને અમરેલી વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૯૨૪૬ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : ચૌદમી જવધાનસભાના પહેલાાં સત્રમાાં તા.૨૩-૨-૨૦૧૮ ના રોજ સભારૃ્ગહમાાં રજુ 
િયેલ તારાાંજકત પ્રશ્ન ક્રમાાંકઃ ૭૭૫ (અગ્રતાક્રમઃ-૨૬) ના અનુસાંધાને માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા 
કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કાયષરત આાંર્ગણવાડીઓ પૈકી ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં 
૩૩૭ અને અમરેલી જજલ્લામાાં ૨૮૨ આાંર્ગણવાડીઓ ભાડાના 

મકાનમાાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલતી હતી, તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ 
ની જથિજતએ તે પૈકી કેટલી આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો 
બાાંધવામાાં આવ્યા,  

  (૧) તે પૈકી ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં ૬૯ અને અમરેલી 
જજલ્લામાાં ૩૦ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો બાાંધવામાાં 

આવ્યા. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ઉક્ત જજલ્લાવાર કુલ કેટલી 
આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી, અને 

  (૨) ભાવનર્ગર જજલ્લામાાં કુલ ૨૬૮ અને અમરેલી જજલ્લામાાં 
કુલ ૨૫૨ આાંર્ગણવાડીઓના પોતાના મકાનો નિી. 

 (૩) આવી આાંર્ગણવાડીઓને પોતાનુાં મકાન નિી તેમનાાં 
ક્યાાં સુધીમાાં મકાન બનાવવાનુાં આયોજન છે ? 

  (૩) ભાિનગર વજલ્લોઃ 

 ૧૨ આાંર્ગણવાડી કેંરોના મકાનનુાં બાાંધકામ પ્રર્ગજત હેઠળ 
છે. ૯ આાંર્ગણવાડી કેંરોની તાાંજત્રક માંજૂરી મળેલ છે. 
બાકીના ૨૪૭ આાંર્ગણવાડી કેંરો માટે તબક્કાવાર 
આયોજન કરેલ છે. 

અમરેલી વજલ્લોઃ 

 ચાલુ વર્ષમાાં મનરેર્ગા યોજના અાંતર્ગષત કુલ ૯૬ નવા 

આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાન બાાંધકામનુાં આયોજન કરેલ 
છે. બાકી રહેતા ૧૫૬ આાંર્ગણવાડી કેન્રોના મકાનોનુાં 
તબક્કાવાર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 
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૩૨૭ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સુધારેલ વબયારણ પુરૂાં પાડિાની યોજના 

* ૧૯૫૨૬ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ર્ગૌચર 
જવકાસ કરવા માાંર્ગતી સાંથિાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ 
જબયારણ પુરૂાં પાડવાની યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેવા પ્રકારની લાભાિી સાંથિાઓને 
જબયારણ પુરૂાં પાડવામાાં આવે છે, અને 

  (૨) ર્ગૌચરની જમીન ધરાવતી ગ્રામપાંચાયત તેમજ 
ર્ગૌશાળા અને પાાંજરાપોળ. 

 (૩) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા વર્ષમાાં સુરેન્રનર્ગર જજલ્લામાાં 
કુલ કેટલુાં જબયારણ પુરૂાં પાડવામાાં આવેલ છે ?  

  (૩)  

િષધ ફાળિેલ વબયારણ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૨૪૦૭ જકટ્સ 

 
--------- 

૩૨૮ 
તાપી વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૭૮૪૨ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી જજલ્લામાાં 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ કેટલી જગ્યા માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી જજલ્લામાાં 
તાલુકા જવકાસ અજધકારીની કુલ-૦૫ જગ્યા માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉકત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યા ખાલી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત જથિજતએ તાલુકા જવકાસ અજધકારીની 
તમામ-૦૫ જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. કોઇ પણ જગ્યા ખાલી નિી. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે શુાં આયોજન છે ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 
--------- 

૩૨૯ 
ભરૂચ અને િડોદરા વજલ્લામાાં િન વિસ્તારમાાં િધારો ઘટાડો 

* ૧૯૨૮૬ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ અને 
વડોદરા જજલ્લામાાં વન જવથતાર કેટલો છે, 

  (૧) ભરૂચ – ૨૪૫૮૫ હેક્ટર 
  વડોદરા – ૨૦૮૩ હેક્ટર 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્ષમાાં જજલ્લાવાર વન 
જવથતારમાાં કેટલો વધારો-ઘટાડો નોંધાયો, 

  (૨) વધારો કે ઘટાડો નોંધાયેલ નિી. 

 (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ કુલ ભૌર્ગોજલક 
જવથતારના કેટલા ભાર્ગમાાં વૃક્ષ આચ્છારદત હોવા જોઇએ, અને 

  (૩) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ મુજબ રાિર ીય થતરે કુલ 
ભૌર્ગોજલક જવથતારના એક તૃજતયાાંશ ભાર્ગ વન અિવા વૃક્ષ 
આચ્છારદત કરવાનો ધ્યેય છે. 

 (૪) ઉક્ત નીજત મુજબ વૃક્ષ આચ્છારદત જવથતાર ન હોય 

તો તેને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા શા પર્ગલાાં લીધા? 

  (૪) રાિર ીય વન નીજત-૧૯૮૮ ને અનુરૂપ રાજ્યના 

વધુને વધુ જવથતારને વૃક્ષ આચ્છારદત કરવા માટે વન 
જવભાર્ગની જવજવધ યોજનાઓ દ્વારા પ્રયત્નો કરવામાાં આવી 
રહેલ છે. આ યોજનાઓમાાં મુખ્યત્વે વન તેમજ વન બહારના 
જવથતારોમાાં વનીકરણ, રોપા જવતરણ, સહભાર્ગી વન વ્યવથિા 
જવેી યોજનાઓનો સમાવેશ િાય છે. 

--------- 
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૩૩૦ 
દાિોદ અને િલસાડ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

* ૧૯૨૭૪ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ અને 
વલસાડ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ 
હેઠળની માધ્યજમક, ઉચ્ચતર માધ્યજમક અને જનવાસી 
શાળાઓની સાંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) કજમશનરશ્રી (આ.જવ) ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ. 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 
િાળાઓની સાંખ્યા 

દાહોદ કુલ-૦૪ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૪ 

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪ 

વલસાડ કુલ-૦૫ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૫ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 
િાળાઓની સાંખ્યા 

દાહોદ કુલ-૧૦ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૧૩ (૧૦ જનવાસી શાળા અને ૦૩ 
મોડેલ શાળા) 

ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૯ 

વલસાડ કુલ-૦૬ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૬ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૪ 

 

 (૨) ઉકત જજલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં 
છે, 

  (૨) જજલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મિેિમ પત્રિ-૧ 
અને ૨ મુજબ છે. 

 (૩) ત ેપૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૩) સાંવર્ગષવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ પત્રિ-૧ અને પત્રિ-૨ 
મુજબ છે. 

 (૪) સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, આ ખાલી 
જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ?  

  (૪) કજમશનરશ્રી (આ.જવ.) ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ તિા GSTES હથતકની શાળાઓ માટે 
સાંવર્ગષવાર ખાલી જગ્યાઓની જવર્ગત પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ છે. 
  કજમશનરશ્રી (આ.જવ) ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ દસ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર 
અનુસાર ભરવામાાં આવશે. 
  GSTES હથતકની શાળાઓમાાં સાંવર્ગષ-૨ ની ભરતી 
જગ્યા પર નામ.વડી અદાલતનો મનાઈ હુકમ છે. તેમજ  
સાંવર્ગષ-૩ ની જગ્યા માટે ભરતી પ્રરક્રયા હાલ કાયષરત છે. 

પત્રિ-૧ 
િવમિનર (આ.વિ) સાંચાવલત માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ આદિધ વનિાસી િાળાઓના મિેિમની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો મિેિમની વિગત માંજૂર 
મિેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા િગધ જગ્યાનુાં નામ 

૧ દાહોદ ૨ આચાયષ ૪ ૧ ૩ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨૯ ૨૦ ૦૯ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૧૯ ૮ ૧૧ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૪ ૨ ૨ 

એકાઉન્ટન્ટ ૪ ૦ ૪ 
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ક્રમ વજલ્લો મિેિમની વિગત માંજૂર 
મિેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા િગધ જગ્યાનુાં નામ 

૪ ચોકીદાર ૪ ૪ ૦ 

હમાલ ૨ ૨ ૦ 

પટાવાળા ૨ ૨ ૦ 

રસોડા કામદાર ૧ ૧ ૦ 

૨ વલસાડ ૨ આચાયષ ૫ ૧ ૪ 

૩ મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨૫ ૧૯ ૦૬ 

 મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૩ ૨ 

વોડષન/આસી.લેડી. સુજપ્ર. ૫ ૧ ૪ 

એકાઉન્ટન્ટ ૩ ૦ ૩ 

૪ ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

રસોયા ૧ ૧ ૦ 

પત્રિ-૨ 
ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્યુિેિન સોસાયટી (GSTES) િસ્તિની વનિાસી િાળાઓમાાં ભારત સરિાર અને રાજ્ય સરિારની જુદી 

જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ મિેિમની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો મિેિમની વિગત માંજૂર 
મિેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા 
િરાયેલ છે. 

જગ્યાનુાં નામ િગધ િરાર આધાકરત 
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમટી 
દ્વારા ભરાયેલ જગ્યા 

૧ દાહોદ આચાયષ ૨ ૧૪ ૦૦ ૧૪ ૦૪ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક ૩ ૧૩૯ ૦૬ ૧૩૩ ૪૫ ૬૪ 

૨ વલસાડ આચાયષ ૨ ૦૪ ૦૦ ૦૪ ૦૩ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક ૩ ૩૮ ૦૩ ૩૫ ૨૦ ૧૬ 

--------- 

૩૩૧ 
નિસારી અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િેઠળ ચાલતી િાળાઓ 

* ૧૯૨૯૮ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી અને 
અરવલ્લી જીલ્લામાાં જીલ્લાવાર આરદજાજત જવકાસ જવભાર્ગ 
હેઠળની માધ્યજમક, ઉચ્ચતર માધ્યજમક અને જનવાસી 
શાળાઓની સાંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ 

વજલ્લો 
માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 
િાળાઓની સાંખ્યા 

નવસારી 
કુલ-૦૪ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૪ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 

અરવલ્લી 
કુલ-૦૨ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૨ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧ 

GSTES હથતકની શાળાઓ 

વજલ્લો 
માધ્યવમિ, ઉચ્ચતર માધ્યવમિ અને વનિાસી 
િાળાઓની સાંખ્યા 

નવસારી 
કુલ-૦૧ જનવાસી શાળા 
માધ્યજમક-૦૧ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૧ 
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અરવલ્લી 

કુલ-૦૩ જનવાસી શાળા 

માધ્યજમક-૦૩ 
ઉચ્ચતર માધ્યજમક-૦૩ 

 

 (૨) ઉક્ત જીલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં 
છે, 

  (૨) જીલ્લાવાર સાંવર્ગષવાર માંજૂર િયલે મહેકમ પત્રિ-૧ 
અને ૨ મુજબ છે 

 (૩) તે પૈકી સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે, અને   (૩) સાંવર્ગષવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ 
છે. 

 (૪) સાંવર્ગષવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, આ ખાલી 
જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે ? 

  (૪) કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ 
જનવાસી શાળાઓ તિા GSTES હથતકની શાળાઓ માટે 
સાંવર્ગષવાર ખાલી જગ્યાઓની જવર્ગત પત્રિ-૧ અને ૨ મુજબ છે. 

કજમશનરશ્રી (આ.જવ)ની કચેરી હથતકની આદશષ જનવાસી 
શાળાઓની ખાલી જગ્યાઓ દસ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર 
અનુસાર ભરવામાાં આવશે. 

GSTES હથતકની શાળાઓમાાં સાંવર્ગષ-૨ની ભરતી જગ્યા પર 
નામ.વડી અદાલતનો મનાઇ હુકમ છે. તેમજ સાંવર્ગષ-૩ની 
જગ્યા માટે ભરતી પ્રરક્રયા હાલ કાયષરત છે. 

પત્રિ-૧ 

િવમિનરશ્રી (આ.વિ)ની િચેરી િસ્તિની નિસારી અને અરિલ્લી જીલ્લાની વનિાસી િાળાઓમાાં મિેિમ 

ક્રમ જીલ્લો 
મિેિમની વિગત 

માંજૂર મિેિમ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 
િગધ જગ્યાનુાં નામ 

૧ નવસારી 

૨ આચાયષ ૪ ૧ ૩ 

૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૨૭ ૧૩ ૧૪ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૧૫ ૧૩ ૨ 

વોડષન/આસી.લેડી.સુજપ્ર. ૩ ૨ ૧ 

એકાઉન્ટન્ટ ૩ ૦ ૩ 

૨ અરવલ્લી 

૨ આચાયષ ૨ ૧ ૧ 

૩ 

મદદનીશ જશક્ષક (માધ્યજમક) ૮ ૮ ૦ 

મદદનીશ જશક્ષક (ઉચ્ચતર માધ્યજમક) ૫ ૫ ૦ 

વોડષન/આસી.લેડી.સુજપ્ર. ૧ ૧ ૦ 

એકાઉન્ટન્ટ ૧ ૦ ૧ 

૪ 

ચોકીદાર ૧ ૧ ૦ 

હમાલ ૧ ૧ ૦ 

રસોડા કામદાર ૧ ૧ ૦ 

પત્રિ-૨ 

ગુજરાત સ્ટેટ ટર ાયબલ એજ્યુિેિન સોસાયટી (GSTES) િસ્તિની વનિાસી િાળાઓમાાં ભારત સરિાર અને 

રાજ્ય સરિારની જુદી જુદી યોજનાઓના ધારા ધોરણો મુજબ મિેિમની વિગત 

ક્રમ વજલ્લો 

મિેિમની વિગત 
માંજૂર 
મિેિમ 

ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

માંજૂર મિેિમ સામે િાલમાાં નીચે મુજબ વયિસ્થા 
િરાયેલ છે. 

જગ્યાનુાં નામ િગધ 
િરાર આધાકરત 
ભરાયેલ જગ્યા 

લોિલ મેનેજમેન્ટ િવમટી 
દ્વારા ભરાયેલ જગ્યા 

૧ અરવલ્લી 
આચાયષ ૨ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ 

મદદનીશ જશક્ષક ૩ ૨૧ ૦૩ ૧૮ ૧૦ ૧૬ 

નોંધ : નવસારી જજલ્લામાાં GSTES હથતકની ૦૧ શાળા PPP મોડ હેઠળની હોઇ, સાંથિા દ્વારા જરૂરરયાત મુજબ આચાયષ અને 
જશક્ષકોની જનમણૂક કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૩૩૨ 
સુરત વજલ્લામાાં સેન્રીય ખાતર બનાિિા સિાય 

* ૧૯૫૩૦ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સેન્રીય 
ખાતર બનાવવા માટે સહાયની કોઈ યોજના અમલમાાં છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો ‘હા’ તો કેવી સાંથિાઓને સહાય આપવામાાં 
આવે છે, અને 

  (૨) ચેરીટી કજમશ્નરશ્રી દ્વારા માન્ય ટરથટો સાંચાજલત 
ર્ગૌશાળાઓ/પાાંજરાપોળો, સખીમાંડળો તેમજ એજનમલ હોથટેલ. 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં સુરત જજલ્લામાાં કુલ 
કેટલી સાંથિાઓને કુલ કેટલી રકમ સહાય પેટે ચૂકવવામાાં 
આવેલ છે ? 

  (૩)  

િષધ સાંસ્થાઓની સાંખ્યા સિાય રિમ રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨ ૧,૦૦,૦૦૦/- 
 

--------- 

૩૩૩ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

* ૧૯૪૮૯ શ્રી પુનાભાઇ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર તાપી અને સુરત જજલ્લામાાં ર્ગૌચર સુધારણાના કયા 
કામો તાલુકાવાર હાિ ધરવામાાં આવ્યા, 

  (૧) છેલ્લા બે વર્ષમાાં તાપી અને સુરત જજલ્લામાાં ર્ગૌચર 
સુધારણાનુાં કોઈ કામ હાિ ધરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર કેટલા કામો ઉક્ત જથિજતએ પૂણષ 
િયા અને કેટલા કામો અધુરા રહ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અધુરા કામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ કરવામાાં 
આવશે?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૩૩૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૮૪૯ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ર્ગોંડલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ 
જજલ્લામાાં મુખ્યસેજવકાનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૫૮ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત જથિજતએ કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ૫૫ ભરાયેલ અને ૦૩ ખાલી 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભરવાનુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળતા  મુજબ ભરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૩૩૫ 
િલસાડ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

* ૧૯૩૦૧ શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાઈટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ અન્વયે  
તા.૩૧-૫-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર 
વલસાડ અને ડાાંર્ગ શહેર જજલ્લામાાં શહેર-જીલ્લાવાર કેટલા 
બાળકોને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

 આર.ટી.ઈ.એક્ટ િેઠળ પ્રિેિ 

િલસાડ ડાાંગ 

જુન-૨૦૧૭ની જથિજતએ ૩૦૮ ૩૧ 

જુન-૨૦૧૮ની જથિજતએ ૪૭૯ ૨૪ 
 

 (૨) ઉક્ત એક્ટનુાં પાલન ન કરનાર શાળાઓ સામે 
સરકારે શા પર્ગલાાં લીધાાં? 

  (૨) છેલ્લા બે વર્ષમાાં વલસાડ અને ડાાંર્ગ શહેર જજલ્લામાાં 
આર.ટી.ઇ. એક્ટ હેઠળ પ્રવેશ ફાળવેલ તમામ જબન અનુદાજનત 
ખાનર્ગી પ્રાિજમક શાળા દ્વારા પ્રવેશ આપેલ હોવાિી પ્રશ્ન 
ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ગાાંધીનર્ગર. 
 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

મગંળવાર, તા.૨૩મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા મ પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૭૭૯૦ ૩ ૨ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી ઝખંનાબેન 

પટલ 

ીમતી ઝખંના પટલ 

૨ ૧૯૨૭૮ ૧૨ ૬ જવાબ ખડં-(૨) અને 

(૩) ની થમ લીટ  

કરવા સબધેં કરવા સબંધેં  

૩ ૧૭૭૧૦ ૨૭ ૧૧  ખડં-૧ ની ી  

લીટ   

વહ વટ  ુજંર  વહ વટ  મં ૂર   

૪ ૧૭૭૨૩ ૩૨ ૧૩  ખડં-૧ ની થમ 

લીટ   

થિતએ બે થિતએ છે લા બે  

૫ ૧૯૫૨૪ ૫૭ ૨૩  ખડં-૧ ની થમ 

લીટ  

તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની 

થિતએ  

તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

થિતએ 

૬ ૧૯૨૨૪ ૭૪ ૨૯-૩૦ જવાબ ખડં- ૩ અને ૪ 

ના કો ટકમા ંછે લી 

કોલમની થમ રૉ  

માળ યા  

હાટ ના 

માળ યા  

(હાટ ના) 

૭ ૧૭૭૪૦ ૭૭ ૩૦ ુ ંિશષક  િનર ક વગ-૨ ની  િનર ક ની 

૮ ૧૭૮૨૦ ૮૭ ૩૪ સ ય ી ુ ંનામ  ી તે  ખુડ યા ી તે  ખુડ આ 

૯ ૧૯૩૦૪ ૯૪ ૩૬  ખડં-૨ ની થમ 

અને બી  લીટ  

ારા થતી આવા 

નુા હત િૃ  થતી 

રોકવા 

ારા આવી નુા હત 

િૃ  થતી રોકવા 

૧૦ ૧૯૧૯૨ ૧૨૦ ૪૭ સ ય ી ુ ંનામ  ી નૌશાદભાઇ 

સાલકં  

ી નૌશાદ સોલકં  

૧૧ ૧૯૨૯૦ ૧૩૩ ૫૩ ની બી  લીટ   થિતએ 

ઓથોર ટ ની રચના 

કરવામા ં 

થિતએ કરવામા ં

૧૨ ૧૮૮૧૫ ૧૩૮ ૫૫ ુ ંિશષક  યોજનાની અમલ  યોજનાનો અમલ  

૧૩ ૧૯૨૭૯ ૧૪૪ ૫૭ જવાબ ખડં-૩ મા ં

નમદા જ લાની 

િવગતમા ંચોથી લીટ   

૨૦૧૮-૨૦ મા ં ૨૦૧૯-૨૦ મા ં 

૧૪ ૧૯૧૬૮ ૧૪૫ ૫૭  ખડં-૨ ની છે લી 

લીટ  

વધારો-ઘટોડો વધારો-ઘટાડો 

૧૫ ૧૭૭૪૩ ૧૫૧ ૫૯ સ ય ીનો મતિવ તાર (રાજકોટ) (રાજકોટ-દ ણ) 



૧૬ ૧૯૨૭૦ ૧૫૨ ૬૦ જવાબ ખડં-૩ મા ં થમ 

અને ી  લીટ   

ક ોના  ક ોના  

૧૭ ૧૯૧૭૨ ૧૫૩ ૬૦  ખડં-૩ ની છે લી 

લીટ  

આવેશે? આવશે? 

૧૮ ૧૮૮૨૪ ૧૫૫ ૬૧ ુ ંિશષક મં ીઓની સં યા મં ીઓની જ યા  

૧૯ ૧૯૨૬૭ ૧૬૦ ૬૪ જવાબ ખડં-૩ ની 

મ હસાગર જ લાની 

મા હતીમા ં થમ લીટ  

ક ોના બાંધકામ ક ોના બાધંકામ  

૨૦ ૧૯૧૯૯ ૧૬૧ ૬૪  ખડં-૧ ની બી  

લીટ  

આરએમએસની  આરએમએસએની 

૨૧ ૧૭૭૬૪ ૧૮૧ ૭૨ સ ય ી ુ ંનામ ી શશીકાંત પડં ા  ી શશીકા ત પડં ા  

૨૨ ૧૭૭૯૫ ૧૮૫ ૭૩ ુ ંિશષક  આયોજનના બાબત આયોજન  

સ ય ી ુ ંનામ ી જગદ શભાઇ 

પચંાલ 

ી જગદ શ પચંાલ 

જવાબ ખડં-૪ ના પેટા 

િવષયોમા ં ી  લીટ  

ન નૂા િનણાણ  ન નૂા િનમાણ  

૨૩ ૧૭૭૭૩ ૧૯૫ ૭૭  ખડં-૧ ની ી  

લીટ   

િવ ાથ ઓને  િવ ાથ નીઓને 

૨૪ ૧૭૭૪૬ ૧૯૯ ૭૮ ુ ંિશષક  રસોઇ તાલીમ રસોઇની તાલીમ  

 ખડં-૧ ની છે લી 

લીટ  

ક કમ? ક કમ, અને  

૨૫ ૧૭૭૯૬ ૨૦૦ ૭૯ ુ ંિશષક ગ ણત અને 

પયાવરણ  

િવ ાન, ગ ણત અને 

પયાવરણ 

૨૬ ૧૯૧૪૮ ૨૨૫ ૮૯ ુ ંિશષક કસોના િનકાલ માટ કસો માટ  

સ ય ીનો મતિવ તાર  --- (વાવ) 

૨૭ ૧૭૮૦૫ ૨૩૬ ૯૪ ુ ંિશષક પાજંરાપોળોને સહાય પાજંરાપોળોને તર 

માળખાક ય  સહાય 

૨૮ ૧૯૫૪૩ ૨૫૬ ૧૦૬ જવાબ ખડં-૨ ના 

કો ટકની કોલમ-૪ ની 

બી  રૉ  

૧,૬૦.૦૦૦/- ૧,૬૦,૦૦૦/- 

૨૯ ૧૯૨૦૮ ૨૭૬ ૧૧૭ જવાબ ખડં-૧ ના 

કો ટકમા ંકોલમ-૩ ની 

છ ી રૉ  

કો.સાગણંી કો.સાગંાણી  

૩૦ ૧૭૮૨૬ ૨૯૯ ૧૨૭  ખડં-૨ ની બી  

લીટ  

ા ટડ કોલેજોને ા ટડ નવી કોલેજોને 

૩૧ ૧૭૮૧૯ ૩૧૪ ૧૩૨ ુ ંિશષક વગ-૦૨ ની વગ-૨ ની 

૩૨  ૧૯૨૪૬ ૩૨૬ ૧૩૯ સમ  જવાબ ખડં-૩ ક ો  ક ો  

 

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

 




