
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
માંગળિાર, ૧૬મી જુલાઇ, 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 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ફી રેગ્યુલેટરી િવમટીમાાં ફી બાબતે ફકરયાદો 

* ૧૭૪૦૯ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગ ાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ અને 
ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં ફી રેગ્યુલેટરી કસ્મટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ 
હુકમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને ઉંચી ફી ઉઘર વવ મ ાં આવતી હોવ ની 
કેટલી ફરરય દો છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર મળી, 

  (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ અને 
ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં ફી રેગ્યુલેટરી કસ્મટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ 
હુકમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને ઊંચી ફી ઉઘર વવ ની આવતી હોવ ની 
છેલ્લ  બે વર્ષની વર્ષવ ર ફરરય દોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લો િર્ધ ફકરયાદની સાંખ્યા 

૧ અમદ વ દ 
૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮ 

૨ ગ ાંધીનગર 
૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૧ 

 િુલ -- ૪૯ 
 

 (૨) ત ે અન્વયે કેટલી શ ળ ન  સાંચ લક સ મે શી 
ક યષવ હી કરવ મ ાં આવી, અને 

  (૨) સ મેલ *પત્રિ-અ મુજબ. 

 (૩) ફી રેગ્યુલેટરી કસ્મટી દ્વ ર  ઉક્ત શ ળ ની કેટલી ફી 
માંજૂર કરવ મ ાં આવેલ અને સાંચ લકો દ્વ ર  કેટલી ફી 
ઉઘર વવ મ ાં આવેલ ? 

  (૩) સ મેલ * પત્રિ-બ મુજબ. 

(*પત્રક સસ્ચવશ્રીની કચેરીમ ાં ર ખેલ છે.) 

--------- 
૨ 

માાંડિી તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 
* ૧૬૧૪૯ શ્રી વિરેન્રવસાંિ જાડેજા (મ ાંડવી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લ ન  મ ાંડવી ત લુક મ ાં સ મૂરહક વન 
સ્નમ ષણ યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  સ્વથત રમ ાં 
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૫૭ હેક્ટર 

 (૨) ત ેપ છળ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે ?   (૨) રૂ.૨૨.૫૪ લ ખ. 
--------- 

એચબી-૨૪૫-૧  
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૩ 
દાિોદ વજલ્લામાાં ટર ાયબલ સબ પ્લાન િેઠળ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૦૮૮ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબ ડ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ ાંકીય વર્ષમ ાં વર્ષવ ર દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં ટર  યબલ સબ પ્લ ન 
હેઠળ કુલ કેટલી ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે, 

  (૧)  

અ.નાં. િર્ધ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૭૫૪.૯૯ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ) 

૦૦ 
 

 (૨) ફ ળવેલ ગ્ર ન્ટ પૈકી કેટલી રકમનો ખચષ કરવ મ ાં 
આવ્યો અને કેટલી રકમ વણવપર યેલ રહી, અને 

  (૨)  

અ.નાં. િર્ધ 
ખચધ 

રૂ.(લાખમાાં) 
િણિપરાયેલ 
રૂ.(લાખમાાં) 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧૯૨.૪૫ ૪૫૬૨.૫૪ 

૨ 
૨૦૧૯-૨૦ 
(૩૧-૫-૧૯ની 
સ્થિસ્તએ) 

૦૦ ૦૦ 

 
 (૩) જો રકમ વણવપર યેલ રહી હોય તો તેન  ક રણો શુાં 
છે ? 

  (૩) 

અ.નાં. િર્ધ િારણ 

૧ ૨૦૧૮-૧૯ આદશષ આચ ર સાંરહત ન  ક રણે 
  

--------- 

૪ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૫૮૩૦ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સાંતર મપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મરહસ ગર સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો અમલ 

કય રિી િયો, અને 
  (૧) ત .૨૭-૧૧-૨૦૦૮ િી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મરહસ ગર 
સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ 
યોજન નો લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો ? 

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૬૦૦.૦૦ લ ખ ૫૯,૯૯૫  

--------- 

૫ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૫૮૨૭ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (ક લોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી 
આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૦૮ આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 
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૬ 
જાંબુસર અને આમોદ તાલુિાની પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં વિક્ષિોની ઘટ 

* ૧૭૧૮૯ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લ ન  
જાંબુસર અને આમોદ ત લુક મ ાં ત લુક વ ર પ્ર િસ્મક 
શ ળ ઓમ ાં કેટલ  સ્શક્ષકોની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ પ્રાથવમિ વિક્ષિોની ઘટ 

૧ જાંબુસર ૭૯ 

૨ આમોદ ૧૦ 
 

 (૨) આ ઘટત  સ્શક્ષકો ભરવ  છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર શુાં 
ક યષવ હી કરવ મ ાં આવી ? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ઉચ્ચતર પ્ર િસ્મક સ્વભ ગમ ાં 
ભરતી કરી ભરૂચ સ્જલ્લ ને ૩૯ સ્વદ્ય સહ યકો ફ ળવવ મ ાં 
આવેલ હત . જ ેપૈકીન  ૨૬ સ્વદ્ય સહ યકોને જાંબુસર ત લુક મ ાં 
અને ૦૪ સ્વદ્ય સહ યકોને આમોદ ત લુક મ ાં થિળ પસાંદગી 
આપવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૭ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયતના ઘર બનાિિા માટે માંજૂરી 

* ૧૬૧૭૮ શ્રી રમણભાઇ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  
સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  એક વર્ષમ ાં કેટલ  ગ્ર મ પાંચ યતન  નવીન ઘર 
બન વવ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૧૨ (બ ર) 

 (૨) ત ેમ ટે સરક ર દ્વ ર  કેટલુાં અનુદ ન માંજૂર કરવ મ ાં 
આવ્યુાં ? 

  (૨) રૂ।.૧.૬૮/- (અાંકે રૂપીય  એક કરોડ અડસઠ લ ખ). 

--------- 

૮ 
અમરેલી વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૫૫ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધ રી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 

આવેલી છે, 

  (૧)  પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ 
આટધસ અને 

િોમસધ 
આટધસ અને 

સાયન્સ 
િુલ 

અમરેલી ૧૧ ૦૧ ૦૮ ૦૬ ૦૧ ૨૭ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

અમરેલી ૦૩ ૦૭ ૧૭ ૨૭ 

પત્રિ-૩ 

િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

--------- 

૯ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૩ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝ ) : માનનીય મકિલા અને બાળક્લલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

મહેસ ણ  ૪૯૮ 

બહુચર જી ૫૦ 

ખેર લુ ૧૫૧ 

વડનગર ૮૦ 

સ્વસનગર ૯૩ 

સતલ સણ  ૪૨ 

ઉંઝ  ૭૦ 

કડી ૧૨૯ 

સ્વજાપુર ૨૨૭ 

જોટ ણ  ૪૬ 
 

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

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

મહેસ ણ  ૪૫૩ ૨૫ 

બહુચર જી ૪૯ ૧ 

ખેર લુ ૧૪૧ ૧૦ 

વડનગર ૮૦ ૦ 

સ્વસનગર ૯૩ ૦ 

સતલ સણ  ૪૦ ૨ 

ઉંઝ  ૬૩ ૩ 

કડી ૧૨૩ ૬ 

સ્વજાપુર ૨૨૫ ૨ 

જોટ ણ  ૪૫ ૧  
 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 
--------- 
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૧૦ 
રાજિોટ ખાતે એરપોટધ  બનાિિાની િામગીરી બાબત 

* ૧૫૮૨૦ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પટેલ (ર જકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જકોટ ખ તે કય  પ્રક રનુાં એરપોટષ  બન વવ મ ાં 
આવન ર છે, 

  (૧) ર જકોટ ખ તે Code-“C” Type નુાં આાંતરર ષ્ટ્ર ીય 
કક્ષ નુાં એરપોટષ  બન વવ મ ાં આવન ર છે.  

 (૨) ગુજર ત સરક ર તેમજ ભ રત સરક ર દ્વ ર  આ 
એરપોટષ  બન વવ  શુાં ક મગીરી કરવ મ ાં આવન ર છે, અને 

  (૨) ગુજર ત સરક ર દ્વ ર  આ એરપોટષ  બન વવ  મ ટે કુલ 
૯૨૪ હેક્ટર જમીન સ્વન  મૂલ્યે ફ ળવવ મ ાં આવન ર છે, અને 
ભ રત સરક રન  એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડય  દ્વ ર  
એરપોટષ  સ્બલ્ડ, ઓપરેટ અને મેઇન્ટેન (BOM) ની ક મગીરી 
કરવ મ ાં આવશે. 

 (૩) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એરપોટષ  બન વવ  

અાંગે ક મગીરીની પ્રગસ્ત શુાં છે ? 

  (૩)  

 ર જકોટ ખ તે એરપોટષ  બન વવ  અાંગે ગુજર ત સરક ર 
દ્વ ર  એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઇસ્ન્ડય  સ િે 
ત .૦૭-૦૧-૨૦૧૯ન ાં રોજ MoU કરવ મ ાં આવેલ 
છે. 

 ફ ળવવ ની િતી જમીન પૈકી હ લમ ાં કુલ ૬૮૬ હેક્ટર 

જમીન એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડય ને 
ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે. બ કીની જમીનની ફ ળવણીની 
ક યષવ હી ચ લુ છે. 

 એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડય  દ્વ ર  ક મન  વકષ  
ઓડષ ર આપવ મ ાં આવેલ છે અને એરપોટષ  બ ાંધક મ 
મ ટે ડીટેઇલ સવેની ક મગીરી કરવ મ ાં આવી રહેલ છે. 

--------- 

૧૧ 
િડોદરા વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૮૮ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પ દર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદર  
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૨ 

કોમસષ ૦૧ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૪ 

સ યન્સ ૦૪ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

૦૦ ૦૮ ૦૪ ૧૨  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ 
સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
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    (૪)    ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

    (૪)    ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે ગ્ર ન્ટેડ કોલેજોની વ્યવથિ  
છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 
૧૨ 

પાટણ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 
* ૧૭૩૯૭  શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પ ટણ જીલ્લ મ ાં 
કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 
છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૪ 

કોમસષ ૦૨ 

સ યન્સ ૦૬ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૬ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૧ 

કોમસષ અને સ યન્સ ૦૨ 

આટષસ, કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૨૨ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ  
િોલેજ 

ખાનગી  
િોલેજ 

િુલ 

૦૩ ૦૭ ૧૨ ૨૨  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ 
સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
    (૪)    ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

    (૪)    ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 
--------- 

૧૩ 
મોરબી વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૩૦  શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વ ાંક નેર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી જીલ્લ મ ાં 
કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 
છે, 

  (૧)  

આટધસ િોમસધ આટધસ 
અને 

િોમસધ 

આટધસ, 
િોમસધ, 

િોમ 
સાયન્સ 

સાયન્સ િુલ 

૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૧૦ ૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ  
િોલેજ 

ખાનગી  
િોલેજ 

િુલ 

૦૦ ૦૬ ૧૨ ૧૮  
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ 
સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
    (૪)    ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

    (૪)    ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૧૪ 
રાજ્યમાાં સરિાર દ્વારા િિીદ િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૭ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વડોદર  શહેર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં 'શહીદ વન' કય  થિળે બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) જામનગર સ્જલ્લ ન  ધ્રોલ ત લુક ન  મોજ ે ભુચરમોરી 
ખ તે. 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે રેઈન ટર ી, પેલ્ટોફોરમ, વડ, ચાંપો, 
બોરસલી, વ ાંસ, આાંબ , આાંબલી, ર યણ, સ દડ, લીમડ  
તેમજ ફુલછોડ મળી કુલ ૫૬૧૫૪ રોપ . 

 (૩) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે આકર્ષણો કય  છે?   (૩) વનદેવી મ્યુરલ, શહીદ જામ અજાજીનુાં થટેચ્યુ, રાંગીન 
ફુવ રો, વન કુટીર, ઉજાણી ગૃહ, કલ ત્મક ગેટ સ્વગેરે. 

--------- 

૧૫ 
િાઘોકડયા તાલુિાની ગ્રામપાંચાયતોને બેવઝિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૧૭૨ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વ ઘોરડય ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વડોદર  સ્જલ્લ ન  વ ઘોરડય  ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 
પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ ાંપાંચ 
અાંતગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) વડોદર  સ્જલ્લ ન  વ ઘોરડય  ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 
પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ ાંપાંચ 
અાંતગષત કુલ રૂ.૪૧૯.૪૩ લ ખ બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં 
આવેલ છે. 

 (૨) વ ઘોરડય  ત લુક  પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬મ ાં મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ 
કરવ મ ાં આવ્ય , અને 

  (૨) વ ઘોરડય  ત લુક  પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૫-૧૬મ ાં મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ ૨૧૩ ક મો પૂણષ 
કરવ મ ાં આવ્ય . 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ફ ળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપર શ િયેલ છે. 

--------- 

૧૬ 
વિિોર તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૫૪ શ્રી િેિુભાઈ નાિરાણી (ગ રરય ધ ર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભ વનગર સ્જલ્લ ન  સ્શહોર ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૦ 
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 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૬.૦૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૮.૦૩  
--------- 

૧૭ 
આણાંદ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૯ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આણાંદ સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

આણાંદ ૫૨૧ 

ઉમરેઠ ૧૪૨ 

આાંકલ વ ૧૪૦ 

બોરસદ ૩૫૮ 

પેટલ દ ૨૭૩ 

સોજીત્ર  ૪૭ 

ત ર પુર ૩૫ 

ખાંભ ત ૧૯૨ 
 

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

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

આણાંદ ૩૨૯ ૧૯૨ 

ઉમરેઠ ૧૩૧ ૧૧ 

આાંકલ વ ૧૩૯ ૧ 

બોરસદ ૨૯૯ ૫૯ 

પેટલ દ ૨૫૪ ૧૯ 

સોજીત્ર  ૪૩ ૪ 

ત ર પુર ૩૫ ૦ 

ખાંભ ત ૧૭૩ ૧૯  
 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે ?   (૩)    ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

  અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

  વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 
--------- 

૧૮ 
ધોળિા અને ખેડામાાં સારસ પક્ષીની પ્રજાવતને બચાિિા બાબત 

* ૧૭૪૭૫ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ 
સ્જલ્લ મ ાં ધોળક  તિ  ખેડ  સ્જલ્લ ન  મ તરમ ાં સ્વશેર્ જોવ  
મળત  રસ્ક્ષત સ રસ પક્ષીન  રહેઠ ણ સ્વથત ર નષ્ટ્ િઈ રહ્ય  છે 

અને સ્શક ર િવ િી તેની વથતી ક્રમશઃ ઘટતી રહી છે તે 
ફરરય દિી સરક ર વ કેફ છે કે કેમ, 

  (૧) ન , જી. 

 (૨) જો હ , તો સ રસ પક્ષીન  રહેઠ ણ સ્વથત ર નષ્ટ્ 
િવ ન  ક રણો શુાં છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 



9 

 (૩) સ રસ પક્ષીની પ્રજાસ્તને બચ વવ  અને તેન  
રહેઠ ણ સુરસ્ક્ષત કરવ  શી વ્યવથિ  કરવ મ ાં આવી? 

  (૩) સ રસ સાંરક્ષણ અને સાંવધષન અાંગે પ્રજાલક્ષી સ્શસ્બરો 
યોજી પ્રજાને વ કેફ કરવ મ ાં આવે છે. આ અાંગે વન સ્વભ ગ 

દ્વ ર  ટીમો બન વી સ્નયસ્મત રીતે સતત પેટર ોલીંગ કરવ મ ાં આવે 
છે અને જુદી-જુદી જગ્ય એ ટેન્ટ ઉભ  કરવ મ ાં આવે છે. વોચ 
ટ વરનો પણ ઉપયોગ કરવ મ ાં આવે છે. બ યનોક્યુલર તેમજ 
ડીજીટલ કેમેર  વગેરેનો ઉપયોગ કરી રફલ્ડ થટ ફ દ્વ ર  સ્નયસ્મત 
રીતે સતત સ રસ ગૃપ અને સ રસ પક્ષીઓન  મ ળ ઓનુાં 
મોનીટરીંગ કરવ મ ાં આવે છે. 

--------- 

૧૯ 
રાજ્યમાાં ખેડૂતોને ગાય અને િાછરડા પુરા પાડિાની યોજના 

* ૧૬૦૩૬ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પ લનપુર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં ગરીબ ખેડૂતોને ગ ય અને વ છરડ  પુર  
પ ડવ ની યોજન ન  અમલ મ ટે મ ન્ય કરવ મ ાં આવેલ 
એજન્સીઓ મ રફતે આ યોજન મ ાં ગેર ક યદે આખલ  મેળવી 
તેને કતલન  હેતુસર ટર  ન્સપોટેશન કરવ ની ગાંભીર ફરરય દિી 
સરક ર વ કેફ છે,  

  (૧) ર જ્યમ ાં ગરીબ ખેડૂતોને ગ ય અને વ છરડ ાં પુર  
પ ડવ ની કોઈ યોજન  અમલમ ાં નિી. 

 (૨) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
કેટલી ફરરય દો સરક રને મળી છે અને તેમ ાં કેટલી મ ન્ય 
એજન્સીઓ ગુન હીત પ્રવૃસ્ત્તમ ાં સાંડોવ ઈ હતી અને તેની સ મે 
શ  પગલ  લેવ ય ાં, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) આવી એજન્સીઓની ક મગીરી પર અસરક રક 
સ્નયાંત્રણ ર ખવ  સરક રે શી ક યષવ હી કરી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૦ 
અમદાિાદ વજલ્લાની િાળામાાં મદદનીિ વિક્ષિોનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૯૩ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સ ણાંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ 
સ્જલ્લ મ ાં સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની સરક રી ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક 
શ ળ ઓમ ાં મદદનીશ સ્શક્ષકોનુાં કેટલુ મહેકમ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ૦૮ 

 (૨) તે પૈકી કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે અને કેટલી 
જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) ભર યેલ જગ્ય ઓ – ૦૬ 
  ખ લી જગ્ય ઓ – ૦૨ 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ક્ય રે ભરવ મ ાં આવશે?   (૩) જમે બને તેમ જલદી. 
--------- 

૨૧ 
સાિલી તાલુિાની ગ્રામ પાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૪૦૯ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સ વલી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વડોદર  સ્જલ્લ ન  સ વલી ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 
પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ 
અાંતગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧)  

િર્ધ ફાળિેલ બેઝીિ ગ્રાન્ટ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૫-૧૬ ૩૮૨.૭૯ 
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 (૨) ઉક્ત પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં 
મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  

તિ  આયોજન કરેલ ક મો પૈકી દરેક ક મ પૂણષ િઈ ગયેલ છે, 
અને 

  (૨)  

િર્ધ આયોજન થયેલ િામો પૂણધ થયેલ િામો 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૮૭ ૧૮૭ 

હ , આયોજન કરેલ દરેક ક મ પૂણષ િઈ ગયેલ છે. 
 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩)  

િર્ધ થયેલ ખચધની િુલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૫-૧૬ ૩૮૨.૭૯  
--------- 

૨૨ 
દાિોદ વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય  

* ૧૬૧૬૬ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુર ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 

સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯મ ાં દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી 

આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૩૭૫ આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 

છે. 

--------- 

૨૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડી તેડાગર બિેનોને રસોઈ અાંગેની તાલીમ 

* ૧૬૧૩૫ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડ ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં આાંગણવ ડી તેડ ગર બહેનોને 

રસોઈ અાંગેની ત લીમ આપવ મ ાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર કેટલી 

બહેનોએ આ ત લીમ લીધેલ છે?  

  (૨)  

ઘટિનુાં નામ રસોઈ તાલીમ લીધેલ તેડાગર 

બિેનોની સાંખ્યા 

બ વળ  ૧૫ 

સ્સટી ગ્ર મ્ય ૭ 

દથક્રોઈ-૧ ૯ 

દથક્રોઈ-૨ ૨ 

દેત્રોજ ૧૧ 

ધાંધુક  ૪ 

ધોળક -૧ ૪ 

ધોળક -૨ ૪ 

મ ાંડલ ૫ 

સ ણાંદ-૧ ૬ 

સ ણાંદ-૨ ૫ 

સ્વરમગ મ ૨૬ 

િુલ ૯૮  
--------- 



11 

૨૪ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૧૬૧૨૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબકરયા (ધ્ર ાંગધ્ર ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્રનગર સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત લુક વ ર સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી છે,  
 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

મુળી ૩૯ 

િ નગઢ ૧૯ 

લીંબડી ૭૨ 

ચુડ  ૩૧ 

લખતર ૨૬ 

વઢવ ણ ૧૪૩ 

પ ટડી ૮૬ 

ચોટીલ  ૪૨ 

સ યલ  ૧૧૧ 

ધ્ર ાંગ્રધ્ર  ૫૪ 
 

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

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

મુળી ૩૧ ૮ 

િ નગઢ ૧૯ ૦ 

લીંબડી ૪૭ ૧૮ 

ચુડ  ૨૯ ૨ 

લખતર ૨૪ ૨ 

વઢવ ણ ૧૩૬ ૭ 

પ ટડી ૭૦ ૨ 

ચોટીલ  ૩૯ ૩ 

સ યલ  ૭૬ ૩ 

ધ્ર ાંગ્રધ્ર  ૪૪ ૪  
  (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત ાં વધુ હોવ િી. 

--------- 

૨૫ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સ્ટાફ નસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૪૧૨ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લ મ ાં 
થટ ફ નસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૫૩ 

 (૨) ત ેપૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) ૩૫ ભર યેલ અને ૧૮ ખ લી 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ. 
--------- 
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૨૬ 
ખેડા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૭૨ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠ સર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડ  
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

િિેર/વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

ખેડ -નરડય દ (શહેર) ૬૪ 

ખેડ  સ્જલ્લો ૧૬૨૫ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

િિેર/વજલ્લો સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખેડ -નરડય દ 
(શહેર) 

૨૩ ૦૩ ૩૮ 

ખેડ  સ્જલ્લો ૧૩૫૮ ૪૬ ૨૨૧  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િિેર/વજલ્લો 
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

ખેડ -નરડય દ  

(શહેર) 

૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 

ખેડ  સ્જલ્લો ૦૦ ૦૦ ૨૭ ૦૦ ૦૦ ૦૬  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ 
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૭ 
જામનગર અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૪૦ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત . ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
ગીર સોમન િ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  
બ ળકોની સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
ગીર સોમન િ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  
આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

જામનગર ૨૨૫૫ ૪૪૯ ૨૭૦૪ 

ગીર 
સોમન િ 

૮૮૯ ૧૮૭ ૧૦૭૬ 

 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 

સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં?  

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 

છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
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 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 

સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 

આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 જામનગર અને ગીર સોમન િ સ્જલ્લ ન  તમ મ 

ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લશસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન 

િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક 

વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ 

મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષિી ૬ વર્ષન  અસ્ત 

ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ 

અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  

બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  

ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરૂ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

--------- 

૨૮ 
સુરત વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૬૧૫૯ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો અમલ 
ક્ય રિી િયો, અને 

  (૧) ત .૨૨-૦૭-૨૦૧૪ િી 

 (૨) સુરત સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ 
કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ યોજન નો લ ભ 
આપવ મ ાં આવ્યો?  

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૧૧૬૧.૨૪ લ ખ ૭૧,૭૯૭  

--------- 

૨૯ 
રાજ્યમાાં કડગ્રી ફામધસી સરિારી અને અનુદાવનત િોલેજો 

* ૧૫૮૧૨ ડૉ. નીમાબેન આચાયધ (ભુજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં કુલ 

કેટલી રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી અને અનુદ સ્નત 

કોલેજો આવેલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં રડગ્રી 

ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી કોલેજોની સાંખ્ય  : ૦૧ 

રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની અનુદ સ્નત કોલેજોની સાંખ્ય  : ૦૩ 

 (૨) તેમ ાં કુલ કેટલી બેઠકો માંજૂર િયેલ છે?    (૨) રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી કોલેજોની માંજૂર 

બેઠકો : ૧૦૦ 

 રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની અનુદ સ્નત કોલેજોની માંજૂર 

બેઠકો : ૧૩૫ 

--------- 
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૩૦ 
સુરેન્રનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગૌચર જમીન પર દબાણ 

* ૧૭૮૭૯ શ્રી વજજે્ઞિિુમાર મેિાણી (વડગ મ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૦-૦૪-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ગૌચર જમીન પર 
દબ ણની કેટલી ફરીય દો સરક રને મળી હતી, 

  (૧)  

જીલ્લો મળેલ ફકરયાદ 

સુરેન્રનગર ૦૨ 

અમદ વ દ ૪૧ 

િુલ ૪૩ 
 

 (૨) ઉક્ત ફરરય દોન  સ્નક લ મ ટે શુાં ક યષવ હી કરી, 
અને 

  (૨) ગુજર ત પાંચ યત અસ્ધસ્નયમ-૧૯૯૩ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ધોરણસરની ક યષવ હી હ િ ધરવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત ગૌચર જમીન ખુલ્લી કરવ મ ાં આવી હોય તો ત ે

જમીન કેટલી હતી અને દબ ણ કત ષઓ સ મે ઉક્ત સ્થિસ્તએ શ  
પગલ ાં લીધ ાં?  

  (૩)  

જીલ્લો દૂર િરેલ દબાણ 
(િે.આરે.ચો.મી.) 

સુરેન્રનગર ૧૧.૯૩.૨૭ 

અમદ વ દ ૧૦.૫૨.૧૮ 

િુલ ૨૨.૪૫.૪૫ 

દબ ણક રોને ક યદેસરની નોટીસ આપી દબ ણ દુર કર વવ મ ાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૩૧ 
તાપી વજલ્લામાાં આકદજાતી િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૫૮૨૩ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુવ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત પી સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 
સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં ત પી સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી આરદજાસ્ત 
કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૬૪૫ 

--------- 
૩૨ 

આકદજાવત વિિાસ વિભાગ િસ્તિની સ્િુલોમાાં અપાતો ભોજનનો િોન્ટર ાક્લટ 
* ૧૭૧૮૩ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટ ઉદેપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટ ઉદેપુર 
આરદજાસ્ત સ્વક સ સ્વભ ગ હથતકની થકુલોમ ાં અપ ત  
ભોજનનો કોન્ટર  ક્ટ ખ નગી સાંથિ ને આપેલ છે તે હકીકત 
સ ચી છે, અને  

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
ઉક્ત સાંથિ  સ મે વર્ષવ ર કેટલી અને કેવ  પ્રક રની ફરરય દ 
ક્ય રે મળી? 

  (૨) ઉક્ત સાંથિ  સ્વરૂધ્ધ કોઈ ફરરય દ મળેલ નિી. 

--------- 
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૩૩ 
રાજ્યમાાં જાનિી િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૨ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘ ટલોરડય ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં ‘જાનકી વન’ કય  થિળે બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) નવસ રી સ્જલ્લ ન  વ ાંસદ  ત લુક ન  મોજ ે સ્ભન ર 
(ખડક ળ ) ખ તે. 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૨) મુખ્યત્વે ચાંદન, સ્સાંદુરી, કૈલ સપસ્ત, બીલીપત્ર, 
કદમ, બોટલપ મ, ટેકોમ , ગુલમહોર, ઉમરો, આાંબ , 
બોરસલ્લી, હરડે, સીત ફળ, ક જુ, વ ાંસ, ચાંપો, બ રમ સી, 
જાસુદ, ગુલ બ, લ લ મહેંદી, બોગનવેલ સ્વગેરે પ્રક રન  રોપ  
તેમજ ફળ ઉની સ્વસ્વધ જાતો મળી કુલ ૫૪૮૪૭ રોપ . 

 (૩) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે આકર્ષણો કય  છે?   (૩) આરદવ સી લોકનૃત્યન  વ જીંત્રોનુાં મ્યુરલ, 

આરદમ નવનુાં મ્યુરલ, ન રીશસ્ક્ત સ્શલ્પ, ઈન્ટરપ્રીટેશન 
સેન્ટર, ઉન ઈ મ ત જીનુાં મ્યુરલ, વ સ્લ્મકી કુરટર સ્વગેરે. 

--------- 

૩૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૩૦ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (મ તર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખેડ  સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

નરડય દ (શહેર) ૧૩૦ 

નરડય દ (ગ્ર મ્ય) ૨૬૦ 

વસો ૬૬ 

ખેડ  ૮૭ 

મ તર ૮૫ 

મહેમદ વ દ ૧૬૩ 

મહુધ  ૯૩ 

કઠલ લ ૧૪૯ 

કપડવાંજ ૩૩૧ 

ઠ સર  ૨૭૭ 

ગળતેશ્વર ૮૦ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી ન માંજૂર 

િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર 
અરજીઓ 

નામાંજૂર અરજીઓ 

નરડય દ (શહેર) ૯૨ ૯ 

નરડય દ (ગ્ર મ્ય) ૨૩૭ ૪ 

વસો ૬૫ ૧ 

ખેડ  ૬૭ ૨૦ 

મ તર ૭૮ ૭ 

મહેમદ વ દ ૧૦૭ ૫૬ 

મહુધ  ૭૮ ૧૫ 

કઠલ લ ૧૪૩ ૬ 
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કપડવાંજ ૩૨૦ ૦ 

ઠ સર  ૨૬૪ ૧૩ 

ગળતેશ્વર ૭૪ ૪  
 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 

--------- 

૩૫ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૬ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂન ગઢ સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની 
સાંખ્યા 

જુન ગઢ (શહેર) ૧૬૪ 

જુન ગઢ (ગ્ર મ્ય) ૫૩ 

વાંિલી ૫૦ 

મ ણ વદર ૫૭ 

મેંદરડ  ૨૪ 

મ ળીય  હ ટીન  ૭૯ 

સ્વસ વદર ૪૦ 

ભેસ ણ ૫૩ 

કેશોદ ૮૫ 

મ ાંગરોળ ૭૧ 
 

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

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર 
અરજીઓ 

નામાંજૂર અરજીઓ 

જુન ગઢ (શહેર) ૧૫૨ ૧૨ 

જુન ગઢ (ગ્ર મ્ય) ૩૭ ૨ 

વાંિલી ૪૨ ૪ 

મ ણ વદર ૪૧ ૯ 

મેંદરડ  ૧૫ ૧ 

મ ળીય  હ ટીન  ૭૬ ૧ 

સ્વસવ દર ૨૨ ૬ 

ભેસ ણ ૭ ૦ 

કેશોદ ૬૨ ૧૪ 

મ ાંગરોળ ૬૫ ૬  

 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે?   (૩) 

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી, 
--------- 
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૩૬ 
િલસાડ વજલ્લામાાં આકદજાતી િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

*૧૫૮૨૪ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 
સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી આરદજાસ્ત 
કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૩૦૫ 

--------- 

૩૭ 
સુરત વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતના ઈસમો માટે માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૬૧૬૦ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય આકદજાતી વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 

અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તન  ઈસમોને થવરોજગ ર મ ટે સ ધન 
સહ ય આપવ  મ નવ ગરરમ  યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને  

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો સુરત સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તન  
ઈસમો મ ટે મ નવ ગરરમ  યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ કેટલ  લ ભ િીઓને 
લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો? 

  (૨) કુલ ૫૬૪૨ લ ભ િીઓને લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો 
છે. 

--------- 

૩૮ 
આણાંદ અને નિસારી વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૭૦૦૫ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને નવસ રી 
જીલ્લ મ ાં જીલ્લ વ ર કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતને થમ ટષ  સ્વલેજનો 
દરજ્જો આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  થમ ટષ  સ્વલેજ યોજન  અાંતગષત ગ મોની પસાંદગીની બ બત 
પ્રરક્રય  હેઠળ છે. 

--------- 

૩૯ 
ખેરગામ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૧૧ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસ રી) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં ખેરગ મ સ્જ.નવસ રી ખ તે નવી કોટષ  
સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨)  જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય વર્ષમ ાં 
કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૨) રૂ.૬,૨૧,૪૮,૦૦૦/- ની વહીવટી માંજૂરી  
ત .૨૫-૦૭-૨૦૧૮ ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) બ ાંધક મ પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 
--------- 
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૪૦ 
તાપી વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૫૦૦ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્ય ર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ત પી જીલ્લ મ ાં 
કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 
છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ 
અને 

િોમસધ 

િુલ 

ત પી ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૭ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 
પત્રિ-૨ 

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૭  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

ત પી 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪)   ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૪૧ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૨૨ શ્રી નૌિાદ  સોલાંિી (દસ ડ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 
િોમસધ 

િોમસધ અને 
સાયન્સ 

આટધસ અને 
સાયન્સ 

આટધસ, િોમસધ 
અને સાયન્સ 

િુલ 

સુરેન્રનગર ૦૫ ૦૬ ૦૪ ૦૩ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૨૪ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

સુરેન્રનગ૨ ૦૪ ૦૫ ૧૫ ૨૪ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

સુરેન્રનગ૨ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 
૪૨ 

મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના િેઠળ ટેિનીિલ વિક્ષણ સિાય 

* ૧૫૮૧૬ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધન ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સને ૨૦૧૮-

૧૯ન  વર્ષમ ાં મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત 

ટેકનીકલ સ્શક્ષણ હેઠળન  ડીગ્રી ઈજનેરી અભ્ય સક્રમોમ ાં 

અભ્ય સ કરત ાં ર જ્યન  કેટલ  સ્વદ્ય િીઓને કેટલી રકમની 

ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહ ય આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૨૨૮૮૭ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૮૬.૬૨ કરોડની ઉચ્ચ 

સ્શક્ષણ સહ ય આપવ મ ાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલ  સ્વદ્ય િીઓ અને કેટલી 

સ્વદ્ય િીનીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૧૯૮૦૩ સ્વદ્ય િીઓને રૂ. ૭૪.૯૭ કરોડ અને 

૩૦૮૪ સ્વદ્ય િીનીઓને રૂ.૧૧.૬૫ કરોડ ચુકવવ મ ાં આવેલ 

છે. 

--------- 

૪૩ 
રાજુલા, જાફરાબાદ અને ખાાંભા તાલુિાની માધ્યવમિ િાળાઓમાાં વિક્ષિોની ઘટ 

* ૧૭૧૭૬ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (ર જુલ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 

સ્જલ્લ ન  ર જુલ , જાફર બ દ અને ખ ાંભ  ત લુક મ ાં ત લુક વ ર 

મ ધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક સરક રી શ ળ ઓમ ાં કેટલ  

સ્શક્ષકોની જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે. 

  (૧)  

તાલુિા માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

ર જુલ  ૩૭ ૦૯ 

જાફર બ દ ૪૧ ૦૬ 

ખ ાંભ  ૦૬ ૦૪ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી જગ્ય ઓ ઉક્ત  ત લુક વ ર ખ લી છે,   (૨)  

તાલુિા માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

ર જુલ  ૧૫ ૦૨ 

જાફર બ દ ૧૮ ૦૨ 

ખ ાંભ  ૦૩ ૦૧  
 (૩) ઉક્ત જગ્ય ઓ ખ લી રહેવ ન  શ ાં ક રણો છે, અને   (૩) વય સ્નવૃસ્ત, નવી શ ળ ઓ શરૂ િવ િી, સ્જલ્લ  

ફેરબદલી િવ િી, વગષ વધ રો િવ િી વગેરે જવે  ક રણોસર. 

 (૪) આ ખ લી જગ્ય ઓ ક્ય રે ભરવ મ ાં આવશે?   (૪) બનતી ત્વર એ. 

--------- 
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૪૪ 
અમદાિાદ ખાતે મેટર ોપોલીટન િોટધને કરનોિેિન અને કરપેરીંગની િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૬ શ્રી જગદીિ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં મેટર ોપોલીટન કોટષ, ઘી ક ાંટ , અમદ વ દ ખ તે 

રરનોવેશન અને રરપેરીંગન  ક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે 

તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 

વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૨,૦૧,૩૭,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી  

ત .૨૦-૦૪-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?    (૩) ક મગીરી પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 

--------- 

૪૫ 
દિેગામ તાલુિાની ગ્રામપાંચાયતોને બેવઝિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૧૭૧ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેગ મ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ )  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ ન  દહેગ મ ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 

પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ ાંપાંચ 

અાંતગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ ન  દહેગ મ ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 

પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ 

અાંતગષત કુલ રૂ.૬,૬૫,૧૬,૭૨૨/- ની બેઝીક ગ્ર ન્ટ 

ફ ળવવ મ ાં આવી. 

 (૨) દહેગ મ ત લુક  પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૬-૧૭મ ાં મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ 

કરવ મ ાં આવ્ય , અને 

  (૨) દહેગ મ ત લુક  પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૬-૧૭મ ાં મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ ૪૪૨ ક મો પૂણષ 

કરવ મ ાં આવ્ય , અને 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ રૂ.૬,૩૬,૫૯,૫૪૫/-

નો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૪૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૬૧૮૭ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (ર જકોટ ગ્ર મ્ય) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ 

સ્જલ્લ મ ાં ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ કેટલી જગ્ય  માંજૂર 

િયેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ સ્જલ્લ મ ાં 

ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ-૧૧ જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) જ ેપૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 

અને કેટલી જગ્ય  ખ લી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ-૦૯ જગ્ય ઓ ભર યેલ 

છે અને કુલ-૦૨ જગ્ય  ખ લી છે. 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ  મ ટે શુાં આયોજન છે?   (૩) વહીવટી અનુકૂળત એ. 

--------- 
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૪૭ 
સીમુલ, િેરોડ, સફેદ ખાખરો, દૂધ િુડી, િુિર તથા બોધી િૃક્ષને ભયગ્રસ્ત જાિેર િરિા બાબત 

* ૧૭૪૯૩ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (ન ાંદોદ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજર ત 
બ યોડ યવસીટી બોડષ  સીમુલ, શેરોડ, સફેદ ખ ખરો, દૂધ કુડી, 
કુકર તિ  બોધી વૃક્ષને ભયગ્રથત જાહેર કરવ મ ાં આવેલ છે તે 
હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) ન , જી. 

 (૨) જો હ ,તો તેન  ક રણો શુાં છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૩) ઉક્ત વૃક્ષન  સાંરક્ષણ મ ટે શુાં વ્યવથિ  કરવ મ ાં 
આવી છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૪૮ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૪૬ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુન ગઢ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ જૂન ગઢ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  
પ્રિાિ િોલેજની 

સાંખ્યા 
આટષસ ૦૮ 
કોમસષ ૧૦ 
સ યન્સ ૧૪ 
આટષસ અને કોમસષ ૧૫ 
આટષસ અને હોમ સ યન્સ ૦૧ 
આટષસ, કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 
આટષસ, કોમસષ અને હોમસ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૫૦ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

 (૨) 
સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૪ ૧૨ ૩૪ ૫૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
િર્ધ સરિારી 

િોલેજ 
ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૩  
 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૪૯ 
રાજિોટ ખાતે એરપોટધ  બનાિિાની િામગીરી બાબત 

* ૧૫૮૧૫ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (ર જકોટ-પૂવષ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર જકોટ ખ તે કય  પ્રક રનુાં એરપોટષ  બન વવ મ ાં 
આવન ર છે, 

  (૧) ર જકોટ ખ તે code-“c” Typeનુાં આાંતર ષ્ટ્ર ીય 
કક્ષ નુાં એરપોટષ  બન વવ મ ાં આવન ર છે. 
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 (૨) ગુજર ત સરક ર તેમજ ભ રત સરક ર દ્વ ર  આ 
એરપોટષ  બન વવ  શુાં ક મગીરી કરવ મ ાં આવન ર છે, અને 

  (૨) ગુજર ત સરક ર દ્વ ર  આ એરપોટષ  બન વવ  મ ટે કુલ 
૯૨૪ હેકટર જમીન સ્વન  મૂલ્યે ફ ળવવ મ ાં આવન ર છે, અને 

ભ રત સરક રન  એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડય  દ્વ ર  
એરપોટષ  સ્બલ્ડ, ઓપરેટ અને મેઈન્ટેન(BOM)ની ક મગીરી 
કરવ મ ાં આવશે. 

 (૩) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ એરપોટષ  
બન વવ  અાંગે ક મગીરીની પ્રગસ્ત શુાં છે? 

  (૩)  
 ર જકોટ ખ તે એરપોટષ  બન વવ  અાંગે ગુજર ત સરક ર 

દ્વ ર  એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડય  સ િે 
ત .૦૭-૦૧-૨૦૧૯ન ાં રોજ Mou કરવ મ ાં આવેલ 
છે. 

 ફ ળવવ ની િતી જમીન પૈકી હ લમ ાં કુલ ૬૮૬ 
હેકટર જમીન એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઇસ્ન્ડય ને 
ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે. બ કીની જમીનની 
ફ ળવણીની ક યષવ હી ચ લુ છે. 

 એરપોટષસ ઓિોરીટી ઓફ ઈસ્ન્ડય  દ્વ ર  ક મન  વકષ  
ઓડષ ર આપવ મ ાં આવેલ છે અને એરપોટષ  બ ાંધક મ 
મ ટે ડીટેઈલ સવેની ક મગીરી કરવ મ ાં આવી રહેલ 
છે. 

--------- 

૫૦ 
રાજ્યમાાં વસાંિ, વસાંિણ તથા નર અને માદા બચ્ચાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૧૫૫ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમ લપુર-ખ ડીય ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
ર જ્યમ ાં વર્ષમ ાં વર્ષવ ર સ્સાંહ, સ્સાંહણ તિ  નર અને 
મ દ  બચ્ચ ઓની સાંખ્ય  કેટલી છે, 

  (૧) સ્સાંહ વથતી અાંદ જ ેદર પ ાંચ વર્ે કરવ મ ાં આવે છે. છેલ્લી વથતી 
ગણતરી મે-૨૦૧૫મ ાં હ િ ધર યેલ, જમે ાં નીચે મુજબની સ્વગતે સ્સાંહ 
અાંદ જવ મ ાં આવેલ છે. 

વસાંિ વસાંિણ બચ્ચા પાઠડા િુલ 

૧૦૯ ૨૦૧ ૧૪૦ ૭૩ ૫૨૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કેટલ  
સ્સાંહ, સ્સાંહણ અને બચ્ચ ઓન  મૃત્યુ િય , અને  

  (૨)  

છેલ્લા બે િર્ધમાાં મૃત્યુ થયેલ વસાંિોની સાંખ્યા 

વસાંિ વસાંિણ બચ્ચા િણ ઓળખાયેલ 

૫૨ ૭૪ ૯૦ ૬  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ સ્સાંહ, સ્સાંહણ અને બચ્ચ ઓ 
પૈકી કેટલ  મૃત્યુ કુદરતી અને કેટલ  મૃત્યુ અકુદરતી 
રીતે િય  ? 

  (૩)  

િુદરતી મૃત્યુ થયેલ વસાંિ અિુદરતી મૃત્યુ થયેલ વસાંિ 

વસાંિ વસાંિણ બચ્ચા િ.ઓ. વસાંિ વસાંિણ બચ્ચા િ.ઓ. 

૪૩ ૬૫ ૮૫ ૬ ૯ ૯ ૫ ૦  
--------- 

૫૧ 
આાંગણિાડી સાંચાલિની ભરતી પ્રકક્રયામાાં િય મયાધદા 

* ૧૭૧૬૩ શ્રી રાજિેિુમાર ગોિીલ (ધાંધુક ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આાંગણવ ડી 
સાંચ લકની ભરતી પ્રરક્રય મ ાં ઉચ્ચતમ વય મય ષદ  કેટલી નક્કી 
કરવ મ ાં આવેલ છે, 

  (૧) ત . ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આાંગણવ ડી 
સાંચ લકની ભરતી પ્રરક્રય મ ાં ઉચ્ચતમ વય મય ષદ  ૩૩ વર્ષ 
નક્કી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
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 (૨) ઉક્ત વય મય ષદ મ ાં એસસી., એસટી અને 
ઓબીસી ઉમેદવ રોને વય મય ષદ મ ાં છુટછ ટ આપવ મ ાં આવે 

છે કે કેમ, અને 

  (૨) ન , જી. 

 (૩) જો ન , તો તેન  ક રણો શ  છે?   (૩) આાંગણવ ડી સાંચ લકએ મ નદસેવ  આપત  
મ નદવેતન ક યષકર હોવ િી તેઓને વયમય ષદ મ ાં છુટછ ટ 
આપવ નો પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 
૫૨ 

સુરત વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 
* ૧૫૮૨૬ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોય ષસી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 

સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં સુરત સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી 
આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૬૯ આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૫૩ 
રાજ્યમાાં સરિાર દ્વારા એિતા િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૩ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબ યત) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર જ્યમ ાં ‘એકત  વન’ કય  થિળે બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) સુરત સ્જલ્લ ન  બ રડોલી ત લુક ન  ‘‘મોત ’’ ગ મ.ે 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે ગ્રીન મહેંદી, લ લ મહેંદી, એકેલીફ મ રબલ, 
આલમોડ , ડરવ ફષ, પીળી મહેંદી, ફ ઇક્સ ગોલ્ડન, ફ ઇક્સ 
બ્લેક, પોંડ  ફ ઇક્સ, રેડ જટેર ોફ , આાંબો, આમલી, કેસર, 
ચીકુ, ગરમ ળો, અજુષન સ દડ, એરીક , પ મ, લોટસ, પ મ, 
સ ગ, બ મ્બુ સ્વગેરે જાતન  કુલ ૧,૦૭,૧૮૭ રોપ . 

 (૩) તે પ છળ ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ 
કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩) કુલ રૂ. ૬૮૯.૫૫ લ ખ. 

--------- 

૫૪ 
મોડાસા અને ધનસુરા તાલુિામાાં વિક્ષિોની ઘટ 

* ૧૭૪૦૬ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડ સ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લ ન  મોડ સ  અને ધનસુર  ત લુક મ ાં ત લુક વ ર સરક રી 
પ્ર િસ્મક અને ઉચ્ચતર પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં કેટલ  સ્શક્ષકોની 
ઘટ છે, અને 

  (૧)  

તાલુિો વિક્ષિોની ઘટ 

પ્રાથવમિ િાળા ઉચ્ચ પ્રાથવમિ િાળા 

મોડ સ  ૦૦ ૧૪ 

ધનસુર  ૦૦ ૦૬  
 (૨) ઉક્ત ઘટ પૂરી કરવ  છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શી ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવી? 

  (૨) ઉક્ત ઘટ ભરવ  મ ટે ત .૨૫-૦૨-૧૯ન  રોજ 
અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં ૬૪ ઉચ્ચ પ્ર િસ્મક સ્વભ ગન  સ્શક્ષકોની 
ભરતી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
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૫૫ 
બનાસિાાંઠા અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૩૯૪ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  

અને સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  

બ ળકોની સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  અને 

સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 

મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન 

િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 

િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા િજન 

િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

બન સક ાંઠ  ૪૯૬૮ ૧૧૦૩ ૬૦૭૧ 

સ બરક ાંઠ  ૬૫૦૪ ૧૨૯૩ ૭૭૯૭ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 

સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 

છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 

સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 

આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ 

વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 

શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 

વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 

કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ 

વર્ષિી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 

બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  

બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  

ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક  અને સ બરક ાંઠ  

સ્જલ્લ ન  ખેડબ્રહ્મ , સ્વજયનગર અને પોશીન  

ત લુક ઓમ ાં દુધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત 

ફોરટષ ફ ઇડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 
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૫૬ 
માાંગરોળ અને માળીયા (િાટીના) તાલુિામાાં નાળા-પુવલયાના રીપેરીંગ બાબત 

* ૧૬૦૭૫ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (મ ાંગરોળ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી  (ર જ્યકક્ષ )જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂન ગઢ 

સ્જલ્લ ન  મ ાંગરોળ અને મ ળીય  (હ ટીન ) ત લુક મ ાં 

સ્જલ્લ /ત લુક  પાંચ યતન  આયોજનમ ાંિી બન વવ મ ાં આવેલ 

બે ગ મોને જોડત  ક ચ  રથત  તિ  ખેડૂતોને વ ડીએ જવ -

આવવ  મ ટેન  રથત ઓ પરન  ન ળ -પુસ્લય  ભ રે વરસ દને 

ક રણે ધોવ ઈ ગય  હોવ ની કેટલી ફરરય દો છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 

વર્ષવ ર મળેલ છે, 

  (૧) છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ બ બતે કોઈ ફરરય દ મળેલ નિી. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલ  ન ળ -પુસ્લય  રીપેર 

કરવ મ ાં આવ્ય  અને કેટલ  નવ  બન વવ મ ાં આવ્ય , અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) બ કી રહેલ ન ળ -પુસ્લય  આગ મી ચોમ સ  પહેલ ાં 

બન વવ નુાં શુાં આયોજન છે?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૫૭ 
સ્ટેચ્ય ુઓફ યુવનટી ખાતે િેવલિોપ્ટરની સેિા િરૂ િરિા બાબત 

* ૧૫૮૧૯ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એલીસસ્બ્રજ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી ખ તે હેસ્લકોપ્ટરની સેવ  શરૂ 

કરવ  મ ટે સરક રનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ,  

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો તે મ ટે ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ શુાં ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) પ યલટ પ્રોજકે્ટ અાંતગષત હેસ્લકોપ્ટર મ રફત 

અઠવ ડીય મ ાં ૬ રદવસ થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીનો પ્રવ સીઓને 

એરીયલ વ્યુ/જોય ર ઇડ કર વવ મ ાં આવી રહેલ છે. 

 (૩) આ હેસ્લકોપ્ટરમ ાં મુસ ફરોની બેઠક ક્ષમત  કેટલી 

હશે તેમજ તેનુાં ભ ડુ વ્યસ્ક્તરદઠ કેટલુ ર ખવ નુાં આયોજન છે? 

  (૩) ભસ્વષ્યમ ાં ટેન્ડર બહ ર પ ડવ મ ાં આવશે જમે ાં 

હેસ્લકોપ્ટરમ ાં મુસ ફરોની બેઠક ક્ષમત  ઓછ મ ાં ઓછી પ ાંચ 

ર ખવ નુાં આયોજન છે તેમજ રેવન્યુ શેરીંગ પધ્ધસ્તિી ભ ડુ 

નક્કી િશે. 

--------- 

૫૮ 
અમરેલી અને િલસાડ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૫૮ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લ ઠી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

અમરેલી ૧૦૬૭ 

વલસ ડ ૧૨૫૩ 
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 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

અમરેલી ૭૮૪ ૮ ૨૭૫ 

વલસ ડ ૯૮૩ ૧૦ ૨૬૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ 
અમરેલી િલસાડ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૧૭ ૦૦ ૦૦ ૦૫  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૯ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ઊંચી ફી ઉઘરાિિા બાબત 

* ૧૭૯૧૭ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દરરય પુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ અને 
ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં ફી રેગ્યુલેટરી કમીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ 
હુકમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને ઊંચી ફી ઉઘર વવ મ ાં આવતી હોવ ની 
કેટલી ફરરય દો છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર મળી, 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ અને 
ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં ફી રેગ્યુલેટરી કમીટી દ્વ ર  કરવ મ ાં આવેલ 
હુકમોનુાં ઉલ્લાંઘન કરીને ઊંચી ફી ઉઘર વવ ની આવતી હોવ ની 
બે વર્ષની વર્ષવ ર ફરરય દોની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લો િર્ધ ફકરયાદની સાંખ્યા 

૧. અમદ વ દ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮ 

૨. ગ ાંધીનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૧ 

 િુલ --- ૪૯  
 (૨) તે અન્વયે કઈ શ ળ ન  સાંચ લક સ મે શી ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવી, અને 

  (૨) સ મેલ *પત્રક-અ મુજબ. 

 (૩) ફી રેગ્યુલેટરી કમીટી દ્વ ર  ઉક્ત શ ળ ની કેટલી ફી 
માંજૂર કરવ મ ાં આવેલ અને સાંચ લકો દ્વ ર  કેટલી ફી 

ઉઘર વવ મ ાં આવેલ? 

  (૩) સ મેલ *પત્રક-બ મુજબ. 

(*પત્રકો સસ્ચવશ્રીની કચેરીમ ાં ર ખેલ છે.) 
--------- 

૬૦ 
આણાંદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૬૭ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલ દ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ. 
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 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ. 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ. 

 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 
િોમસધ 

િોમસધ અને 
સાયન્સ 

આટધસ અને 
સાયન્સ 

આટધસ, િોમસધ 
અને સાયન્સ 

િુલ 

આણાંદ ૦૯ ૧૩ ૦૯ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૪ ૪૨ 

છોટ ઉદેપુર ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૭ 

િુલ ૧૧ ૧૩ ૧૦ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૫ ૪૯ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

આણાંદ ૦૧ ૧૬ ૨૫ ૪૨ 

છોટ ઉદેપુર ૦૩ ૦૪ ૦૦ ૦૭ 

િુલ ૦૪ ૨૦ ૨૫ ૪૯ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

આણાંદ 

 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

છોટ ઉદેપુર ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૬૧ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોના મિાનો 

* ૧૫૮૦૬ શ્રી ઇન્રજીતવસાંિ પરમાર (મહુધ ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
આણાંદ અને ખેડ  સ્જલ્લ મ ાં કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતન  નવ  મક નો 
બન વ્ય , 

  (૧)  

વજલ્લો 
નિા બનાિેલ ગ્રામ પાંચાયત 

મિાનોની સાંખ્યા 

આણાંદ ૧૪ 

ખેડ  ૩૯ 

િુલ ૫૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ગ્ર મ પાંચ યતન  જજષરરત મક નો 
કેટલ  છે, 

  (૨)  

વજલ્લો 
જજધરીત ગ્રામ પાંચાયત 

મિાનોની સાંખ્યા 

આણાંદ ૨૬ 

ખેડ  ૩૩ 

િુલ ૫૯  
 (૩) આ જજષરરત મક નો ને પ ડી નસ્વન બન વવ  કોઇ 
ન ણ કીય રક્મની ફ ળવણી કરવ મ ાં આવી છે કે કેમ, અને 

  (૩) હ , 
 જરૂરરય ત મુજબની ફ ળવણી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
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 (૪) જો હ  તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમ ફ ળવેલ છે ?   (૪)  

વજલ્લો ફાળિેલ અનુદાન રૂવપયા (લાખમાાં) 

આણાંદ ૧૬૯.૭૫ 

ખેડ  ૪૮૬.૦૦ 

િુલ ૬૫૫.૭૫  
--------- 

૬૨ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના િેઠળ ટેિવનિલ વિક્ષણ સિાય 

* ૧૬૩૭૩ શ્રી િર્ધ સાંઘિી (મજૂર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ન  વર્ષમ ાં મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત 

ટેકસ્નકલ સ્શક્ષણ હેઠળન  રડપ્લોમ  ઇજનેરી અભ્ય સક્રમોમ ાં 
અભ્ય સ કરત  ર જ્યન ાં કેટલ ાં સ્વદ્ય િીઓને કેટલી રકમની 
ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહ ય આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૩૬૭૩ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૬.૬૦ કરોડની સ્શક્ષણ 
સહ ય આપવ મ ાં આવી છે. 

 (૨) ત ે અન્વયે કેટલ  સ્વદ્ય િીઓ અને કેટલી 
સ્વદ્ય િીનીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૩૧૭૨ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૫.૬૩ કરોડ અને ૫૦૧ 
સ્વદ્ય િીનીઓને રૂ.૯૭.૩૩ લ ખ ચુકવવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૩ 
આણાંદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડીઓને ગેસ િનેક્લિન 

* ૧૬૧૩૭ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખાંભ ત) : માનનીય મકિલા અને બાળ ક્લલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) આણાંદ સ્જલ્લ મ ાં ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ગેસ કનેક્શન આપવ મ ાં આવેલ હોય તેવી 
આાંગણવ ડીઓ કેટલી છે, અને 

  (૧) ૨૯ (ઓગણત્રીસ) 

 (૨) બ કી રહેતી આાંગણવ ડીઓને કેટલ  સમયમ ાં ગેસ 
કનેકશન આપવ મ ાં આવશે ? 

  (૨) તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ગેસ કનેક્શન 
આપવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૪ 
િેમચાંરાચાયધ ઉત્તર ગુજરાત યુવનિવસધટીના િુલપવત દ્વારા ગેરરીવત 

* ૧૭૧૫૧ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પ ટણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) હેમચાંર ચ યષ ઉત્તર ગુજર ત યુસ્નવસ્સષટીન  
કુલપસ્તએ એમબીએ સ્વભ ગમ ાં પ્રોફેસરની સ્નમણાંકમ ાં કરેલ 
ગેરરીસ્તની તપ સ અાંગે ર જ્ય સરક રે ડૉ. કે.એ.પટેલ કમીટીની 
રચન  કરી છે તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) ન , જી. આવી કોઇ કમીટી બન વેલ નિી. 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
કસ્મટીનો અહેવ લ ર જ્ય સરક રને મળેલ છે કે કેમ, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત અહેવ લમ ાં કુલપસ્ત સ મે કય  કય  પ્રક રની 
ગેરરીસ્તઓ સ મે આવી, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત અહેવ લન  આધ રે સરક રે શ  પગલ ાં લીધ  ?   (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 
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૬૫ 
નમધદા વજલ્લામાાં વિવિષ્ટ જાવતના પોપટને બચાિિા બાબત 

* ૧૭૪૮૧ શ્રી ભાિેિભાઇ િટારા (ઝ લોદ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં 
શુલપ ણેશ્વર અભ્ય રણ્યમ ાં જોવ  મળત  સ્વસ્શષ્ટ્ ડુમખર 
પોપટ ભયજનક હ લતમ ાં મૂક ય ની હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) ન , જી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લી વથતીગણતરી મુજબ કેટલ  
ડુમખર પોપટ જોવ  મળ્ય , અને 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૪ની વથતી અાંદ જ દરમ્ય ન ૧૨૬ ડુમખર 
પોપટ જોવ  મળેલ  હત . 

 (૩) સ્વસ્શષ્ટ્ જાસ્તન  પોપટને મ ટે શી વ્યવથિ  
કરવ મ ાં આવી ? 

  (૩) સ્વસ્શષ્ટ્ જાસ્તન  પોપટનો સ્શક ર ન િ ય તે મ ટે 
ક્ષેસ્ત્રય અસ્ધક રીઓ તિ  કમષચ રીઓ દ્વ ર  શુલપ ણેશ્વર 
અભ્ય રણ્ય સ્વથત રમ ાં સતત ફેરણાં કરી વન્યપ્ર ણી અને 

પક્ષીઓની સતત દેખરેખ ર ખી રહ્ય  છે. તેનો સ્શક ર ન િ ય તે 
મ ટે આ સ્વથત રની ઈડીસીન  સભ્યોને પુરતી તકેદ રી ર ખવ  
મ રહતગ ર કરવ મ ાં આવેલ  છે. 

--------- 

૬૬ 
નિસારી વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૫૮૨૫ શ્રી નરેિભાઇ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી આરદજાસ્ત 
કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૪૨૫ 

--------- 

૬૭ 
બોટાદ વજલ્લા પાંચાયતમાાં સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૩૬૬ શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ (ગઢડ ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બોટ દ સ્જલ્લ  
પાંચ યતમ ાં સાંવગષવ ર માંજૂર િયેલ મહેકમ સ મે કેટલી જગ્ય ઓ 
ભર યેલી છે અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૧) સ્જલ્લ  પાંચ યતનુાં માંજુર મહેકમ ૧૪૯ છે. જનેી સ મે 
૭૧ જગ્ય ઓ ભર યેલ અને ૭૮ જગ્ય ઓ ખ લી છે. (પત્રિ-અ 
મુજબ) 

 (૨) ઉક્ત ભર યેલ જગ્ય ઓ પૈકી સાંવગષવ ર કેટલી 
જગ્ય ઓ કર ર આધ રરત અને કેટલી ફીક્સ પગ રિી ભરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨) ઉક્ત ભર યેલ જગ્ય ઓ પૈકી ૨ (બે) કર ર આધ રીત 
અને ૨૨ જગ્ય ઓ રફક્સ પગ રિી ભરવ મ ાં આવેલ છે. 
(પત્રિ-બ મુજબ) 

પત્રિ-અ 

વજલ્લો 

માંજુર મિેિમ 

િુલ 

ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ 

ખાલી જગ્યા 

િુલ િગધ િગધ િગધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૧ ૨ ૩ ૪ ૧ ૨ ૩ ૪ 

બોટ દ ૧૪ ૧૩ ૧૦૮ ૧૪ ૧૪૯ ૭ ૭ ૪૩ ૧૪ ૭૧ ૭ ૬ ૬૫ ૦ ૭૮ 
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પત્રિ-બ 

વજલ્લો 

િરાર આધારે ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ 

કફક્લસ પગારથી ભરાયેલ જગ્યા 

િુલ િગધ િગધ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૧ ૨ ૩ ૪ 

બોટ દ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૨૨ ૦ ૨૨ 

--------- 

૬૮ 
ક્લિાાંટ તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૧૮૬ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) છોટ  ઉદેપુર જીલ્લ મ ાં ક્વ ાંટ ત લુક ની રચન  બ દ 

ત લુક  પાંચ યતન  વહીવટ મ ટે સાંવગષવ ર કેટલુાં મહેકમ 

ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ માંજૂર કરવ મ ાં આવેલ છે, 

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

ક્વ ાંટ ૧ ૬ ૧ ૮ 

િુલ ૧ ૬ ૧ ૮ 
 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવ ર કેટલી જગ્ય ઓ 

ભર યેલ છે અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, ઉક્ત જગ્ય ઓ 

ખ લી રહેવ ન  ક રણો શ  છે, અને 

  (૨)  

 

   

તાલુિાનુાં 
નામ 

િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી 

ક્વ ાંટ ૧ ૦ ૪ ૨ ૧ ૦ ૬ ૨ 

િુલ ૧ ૦ ૪ ૨ ૧ ૦ ૬ ૨  
  ૨ ખ લી જગ્ય ઓ પૈકી ૧ વયસ્નવૃસ્તિી તિ  ૧ બદલીિી 

ખ લી પડેલ છે. 

 (૩) નવ  ત લુક ની રચન  બ દ પાંચ યતમ ાં પુરતુાં 

મહેકમ ફ ળવવ મ ાં ન આવેલ હોય તો તેન  ક રણો શ  છે ? 

  (૩) ત લુક  પાંચ યત ક્વ ાંટને ફ ળવેલ મહેકમ પૂરતુાં છે. 

--------- 

૬૯ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં પુણાધ યોજનાના લાભાથીઓ 

* ૧૬૧૨૦ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં પુણ ષ યોજન  હેઠળ  

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કેટલ  

લ ભ િીઓને આવરી લેવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૧) પૂણ ષ યોજન  ર જ્યમ ાં એસ્પ્રલ, ૨૦૧૮ િી અમલમ ાં 

આવેલ હોઇ, વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની મ રહતી શૂન્ય છે, જ્ય રે વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯મ ાં કુલ લ ભ િી સ્કશોરીઓ-૧૪૫૬૮ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી ત લુક વ ર કેટલ  લ ભ િીઓ છે ?   (૨)  

તાલુિો લાભાથી 

પોરબાંદર ૯૪૨૪ 

કુસ્તય ણ  ૨૬૧૪ 

ર ણ વ વ ૨૫૩૦ 

િુલ ૧૪૫૬૮  
--------- 
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૭૦ 
ગાાંધીનગર અને ભાિનગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૧૨ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (મ ણસ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર અને 
ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળોઓની સાંખ્યા 

ગ ાંધીનગર ૯૯૫ 

ભ વનગર ૧૩૧૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો 
સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ ાંધીનગર ૬૨૪ ૩૯ ૩૩૨ 

ભ વનગર ૯૮૮ ૧૧ ૩૧૭  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજુરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

વજલ્લો 

ગાાંધીનગર ભાિનગર 

૨૦૧૭-૧૮ 

સરક રી  ૦૦ ૦૫ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૧૮ ૨૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 

સરક રી  ૦૦ ૦૨ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૧૮ ૧૪  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 

ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 

પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન ાં સ્નયમ-

૧૦૬મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 

મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 

અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૭૧ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં આાંગણિાડીઓને ગેસ િનેિિન 

* ૧૬૧૩૬ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પ સ્લત ણ ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ગેસ કનેકશન આપવ મ ાં આવેલ હોય 

તેવી આાંગણવ ડીઓ કેટલી છે, અને 

  (૧) ૧૮ (અઢ ર) 

 (૨) બ કી રહેતી આાંગણવ ડીઓને કેટલ  સમયમ ાં ગેસ 

કનેકશન આપવ મ ાં આવશે ?  

  (૨) તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ગેસ કનેકશન 

આપવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
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૭૨ 
મિેમદાિાદ તાલુિાની ગ્રામ પાંચાયતોને બેવઝિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૧૭૩ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદ વ દ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેમદ વ દ ત લુક ની ગ્ર મ પાંચ યતોને ન ણ ાંકીય 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ અાંતગષત કુલ કેટલી 

બેસ્ઝક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) ન ણ કીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં મહેમદ વ દ 

ત લુક મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ અાંતગષત કુલ બેસ્ઝક ગ્ર ન્ટ 

રૂ.૬૯૧.૯૨ લ ખ ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૨) મહેમદ વ દ ત લુક ની ગ્ર મ પાંચ યતોને ન ણ ાંકીય 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની મળેલ બેસ્ઝક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો 

પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય , અને 

  (૨) ન ણ કીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની મળેલ બેસ્ઝક 

ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ ૫૧૧ ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  છે. 

 (૩) ઉકત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ છે ?    (૩) ઉકત પૂણષ ક મો સ મે કુલ રૂ.૬૮૨.૬૮ લ ખ ખચષ 

િયેલ છે. 

--------- 

૭૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૧ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 

ત લુક વ ર સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી 

અરજીઓ મળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

રહાંમતનગર ૩૫૦ 

ઈડર ૧૩૩ 

વડ લી ૫૧ 

ખેડબ્રહ્મ  ૭૫ 

પોશીન  ૪૩ 

સ્વજ્યનગર ૫૭ 

પ્ર ાંસ્તજ ૧૨૬ 

તલોદ ૧૧૭ 
 

 (૨) ત ેપૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર અને કેટલી ન માંજૂર 

િઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

રહાંમતનગર ૩૩૦ ૨૦ 

ઈડર ૧૧૫ ૧૮ 

વડ લી ૫૦ ૧ 

ખેડબ્રહ્મ  ૫૦ ૨૫ 

પોશીન  ૨૭ ૨ 

સ્વજ્યનગર ૫૬ ૧ 

પ્ર ાંસ્તજ ૧૧૯ ૭ 

તલોદ ૧૦૯ ૮  
 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે ?   (૩) ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી. 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 

--------- 
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૭૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૦૪ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  

સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 

આવેલી છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૭ 

કોમસષ ૦૩ 

સ યન્સ ૧૧ 

આટષસ અને કોમસષ ૧૧ 

કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૩૩ 
 

 (૨) ઉકત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

૦૬ ૧૨ ૧૫ ૩૩  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૪  
 (૪) ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૭૫ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િન્યા િાળાઓને સળાંગ એિમ િેઠળ િગધ િધારા 

* ૧૬૧૯૭ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કેલેન્ડર વર્ષ ૨૦૧૮મ ાં ર જકોટ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી 
સરક રી મ ધ્યસ્મક શ ળ ઓમ ાં સળાંગ એકમ અાંતગષત વગષ 
વધ ર  આપવ મ ાં આવ્ય , અને 

  (૧) ૦૨ 

 (૨) ત ેપૈકી કન્ય  શ ળ ઓ કેટલી છે ?    (૨) ૦૦ 
--------- 

૭૬ 
રાજ્યમાાં વસાંિ, વસાંિણ અને વસાંિબાળની સાંખ્યા 

* ૧૭૧૫૮ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દ ણીલીમડ ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં કેટલ  

સ્સાંહ, સ્સાંહણ અને સ્સાંહબ ળની સાંખ્ય  કેટલી છે, 

  (૧) સ્સાંહ વથતી અાંદ જ ે દર પ ાંચ વર્ે કરવ મ ાં આવે છે. 

છેલ્લી વથતી ગણતરી મે-૨૦૧૫મ ાં હ િ ધર યેલ, જમે ાં નીચે 

મુજબની સ્વગતે સ્સાંહ અાંદ જવ મ ાં આવેલ છે. 

વસાંિ વસાંિણ વસાંિબાળ પાઠડા િુલ 

૧૦૯ ૨૦૧ ૧૪૦ ૭૩ ૫૨૩ 
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 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર કેટલ  
સ્સાંહ, સ્સાંહણ અને સ્સાંહબ ળન  મૃત્યુ િય , 

  (૨)  
િર્ધ મૃત્યુ થયેલ વસાંિોની સાંખ્યા 

 વસાંિ વસાંિણ વસાંિબાળ િ.ઓ. 

ત .૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૨૨ ૨૭ ૩૦ ૩ 

ત .૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૩૦ ૪૭ ૬૦ ૩ 

 
 (૩) ત ે પૈકી કેટલ  સ્સાંહ, સ્સાંહણ અને સ્સાંહબ ળન  
કુદરતી અને કેટલ ન  અકુદરતી મૃત્યુ િય , અને 

  (૩)  

 

િર્ધ િુદરતી મૃત્યુ થયેલ વસાંિ અિુદરતી મૃત્યુ થયેલ વસાંિ 

 વસાંિ વસાંિણ વસાંિબાળ િ.ઓ. વસાંિ વસાંિણ વસાંિબાળ િ.ઓ. 

૧-૬-૧૭ િી ૩૧-૦૫-૧૮ ૧૭ ૨૨ ૨૮ ૩ ૫ ૫ ૨ ૦ 

૧-૬-૧૮ િી ૩૧-૦૫-૧૯ ૨૬ ૪૩ ૫૭ ૩ ૪ ૪ ૩ ૦ 
 

 (૪) સ્સાંહ, સ્સાંહણ અને સ્સાંહબ ળન  અકુદરતી મૃત્યુ 
રોકવ ન  સરક રે શુાં પગલ ાં લીધ ાં ? 

  (૪) ૧. સ્સાંહ તિ  અન્ય વન્યપ્ર ણીઓને સ્બમ રી 
અકથમ ત વખતે ત ત્ક સ્લક સ રવ ર મ ટે વેટરનરી ઓફીસરની 
સ્નમણૂાંક કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૨. વન સ્વભ ગ દ્વ ર  રેલ્વે ટરે ક પર સ્સાંહોન  અવર-
જવરવ ળ  સ્વથત રમ ાં તકેદ રી ર ખવ  મ ટે વન્યપ્ર ણી સ્મત્રોની 
સ્નમણૂાંક કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૩. વન્યપ્ર ણીન  રેસક્યુ મ ટે ટરે કસષ પ ટીની રચન  
કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૪. ગીર સ્વથત રમ ાં સ સણ, જામવ ળ , જસ ધ ર 
ખ તે તિ  સક્કરબ ગ ઝૂ, જૂન ગઢ ખ તે વન્યપ્ર ણી સ રવ ર 
કેન્રોની વ્યવથિ  ઉભી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૫. વન સ્વથત રમ ાંિી પસ ર િત  જાહેર મ ગો પર 
થપીડ બ્રેકરો મુકવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૬. લોકજાગૃસ્તન  ભ ગરૂપે વન્યપ્ર ણી સાંરક્ષણમ ાં 
સહક ર આપવ  મ ટે જાહેર મ ગો પર સ ઈન બોડષ  મુકવ મ ાં 
આવેલ છે. 
  ૭. સ્સાંહ તિ  અન્ય વન્યપ્ર ણીની હત્ય ન  કેસમ ાં 
વન્યપ્ર ણી સાંરક્ષણ અસ્ધસ્નયમ ધ ર -૧૯૭૨ હેઠળ 
ગુન્હેગ રોની સ મે ન મ.કોટષમ ાં કેસ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૮. સ્સાંહ તિ  અન્ય વન્યપ્ર ણીની હત્ય  
અટક વવ  કે્ષસ્ત્રય થટ ફ દ્વ ર  સતત ફેરણ  અને ન ઈટ 
પેટર ોલીંગ કરવ મ ાં આવે છે. તિ  થટ ફને વ હન, હસ્િય ર, 
વોકીટોકી સ્વગેરે ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૯. સમય ાંતરે પોલીસ સ્વભ ગ, વન સ્વભ ગ અને 
પી.જી.વી.સી.એલ. સ્વભ ગ દ્વ ર  સાંયુકત પેટર ોલીંગ પણ 
કરવ મ ાં આવે છે. 
  ૧૦. મ સ્લકીન  ખેતરમ ાં આવેલ ખુલ્લ  કુવ મ ાં 
પડવ િી વન્યપ્ર ણીન  મૃત્યુન  બન વ અટક વવ  મ ટે 
સરક રશ્રીની યોજન  મુજબ કુવ ને પેર પેટ બન વી સુરસ્ક્ષત 
કરવ મ ાં આવે છે. 
  ૧૧. ગુજર ત સ્વદુ્યત બોડષ  તરફિી પણ વન્ય 
પ્ર ણીઓ ઈલેકટર ીક શોકન  ક રણે મૃત્યુ ન  પ મે તે મ ટે 
વનખ ત  સ િે રહીને પુરતી કળજી લેવ મ ાં આવે છે. 
  ૧૨. અન્ય ર જ્યમ ાંિી આવત  મજૂરો દાંગ ઓ 
બ ાંધીને ગ્ર મ્ય સ્વથત રમ ાં વસવ ટ કરત  હોય છે. આ દાંગ ઓનુાં 
વનખ ત  ધ્વ ર  વ રાંવ ર ચેકીંગ કરવ મ ાં આવે છે. 
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  ૧૩. સ્સાંહન  રહેઠ ણ સ્વથત રમ ાં પીવ ન  પ ણીની 
વ્યવથિ  કરવ મ ાં આવી છે. 
  ૧૪. સ્સાંહોન  રક્ષણ મ ટે મ લઢોર વેકસીનેશન કેમ્પ 
તેમજ રસીકરણની ક મગીરી કરવ મ ાં આવે છે. 
  ૧૫. બૃહદગીર સ્વથત રમ ાંિી પસ ર િતી પીપ વ વ 
સુરેન્રનગર રેલ્વે લ ઈન પર અકથમ તિી િત ાં સ્સાંહોન  મૃત્યુ 
અટક વવ  મ ટે રેલ્વે ટરે ક પર સ ઈન બોડષ  મુકવ મ ાં આવેલ છે. 
તેમજ રેલ્વે ટરે કની બાંને બ જુ ૪૦ સ્ક.મી. સુધી ચેઈનલીંગ 
ફેન્સીંગ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૧૬. અદ્યતન લ યન એમ્બ્યુલન્સ વસ વવ મ ાં 
આવેલ છે. 
  ૧૭. સક્કરબ ગ ખ તે કોરેન્ટ ઈન ઝોન બન વવ મ ાં 
આવેલ છે. 
  ૧૮. થટ ફને ટેબલેટ પુર  પ ડવ મ ાં આવેલ છે. 
  ૧૯. સ્સાંહોને રેરડયો કોલરીંગ કરવ મ ાં આવી રહ્ય  છે. 
(કુલ-૭૫ રેરડયો કોલર ખરીદ કરવ મ ાં આવેલ છે જ ે
લગ વવ ની પ્રરક્રય  ચ લુ છે.)    
  ૨૦. સ સણ ખ તે હ ઈટેક મોનીટરીંગ યુસ્નટની 
થિ પન  કરવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૭૭ 
સુરત િિેરમાાં સરિારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનગી પ્રાથવમિ િાળાઓ 

* ૧૭૪૬૦ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સ વરકુાં ડલ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત શહેરમ ાં 
કેટલી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ 
આવેલી છે 

  (૧)  

સરિારી પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી પ્રાથવમિ 
િાળા 

૩૩૩ ૦૩ ૯૬૩ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં મ ન્યત  વગર 
ચ લતી કેટલી શ ળ ઓેને પકડવ મ ાં આવી, અને 

  (૨)  
ક્રમ િર્ધ માન્યતા િગર ચાલતી િેટલી 

િાળાઓ પિડિામાાં આિી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ શૂન્ય 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ શૂન્ય  
 (૩) ઉકત શ ળ ન  સાંચ લકો સ મે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં 
આવ્ય  ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 

--------- 

૭૮ 
આણાંદ અને નિસારી વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૭૦ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્ર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ. 
વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ 
અને 

િોમસધ 

િોમસધ 
અને 

સાયન્સ 

આટધસ 
અને 

સાયન્સ 

આટધસ 
િોમસધ 
અને 

સાયન્સ 

િુલ 

આણાંદ ૦૯ ૧૩ ૦૯ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૪ ૪૨ 

નવસ રી ૦૧ ૦૨ ૦૪ ૦૫ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૧૪ 

િુલ ૧૦ ૧૫ ૧૩ ૧૦ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૫૬ 
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 (૨) ઉકત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

આણાંદ ૧ ૧૬ ૨૫ ૪૨ 

નવસ રી ૦૩ ૦૬ ૦૫ ૧૪ 

િુલ ૦૪ ૨૨ ૩૦ ૫૬  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ. 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

આણાંદ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નવસ રી ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
 (૪) ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી 
ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૭૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડી તેડાગર બિેનોને રસોઈ અાંગેની તાલીમ 

* ૧૬૧૩૪ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં આાંગણવ ડી તેડ ગર બહેનોને 
રસોઈ અાંગેની ત લીમ આપવ મ ાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મ ાં ત લુક વ ર કેટલી 
બહેનોએ આ ત લીમ લીધેલ છે ?  

  (૨)  
ઘટિનુાં નામ રસોઈ તાલીમ લીધેલ તેડાગર બિેનોની સાંખ્યા 

બ વળ  ૧૫ 

સ્સટી ગ્ર મ્ય ૭ 

દથક્રોઈ-૧ ૯ 

દથક્રોઈ-૨ ૨ 

દેત્રોજ ૧૧ 

ધાંધકુ  ૪ 

ધોળક -૧ ૪ 

ધોળક -૨ ૪ 

મ ાંડલ ૫ 

સ ણાંદ-૧ ૬ 

સ ણાંદ-૨ ૫ 

સ્વરમગ મ ૨૬ 

િુલ ૯૮  
--------- 

૮૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર બનાિિા માટે માંજૂરી 

* ૧૬૧૭૭ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવ ણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 
સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કેટલ  નવીન ગ્ર મ પાંચ યત ઘર 
બન વવ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૪૭ 
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 (૨) ત ેમ ટે સરક ર દ્વ ર  કેટલુાં અનુદ ન માંજૂર કરવ મ ાં 
આવ્યુાં ?  

  (૨) રૂ.૬ કરોડ ૭૦ લ ખ પુર . 

--------- 

૮૧ 
સુરત વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ ભેટ 

* ૧૬૧૬૨ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કત રગ મ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-૯ 
મ ાં અભ્ય સ કરતી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ  
મ ટેની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સુરત સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯ 
મ ાં અભ્ય સ કરતી કેટલી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ 
આપવ મ ાં આવી? 

  (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ યોજન  
અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સુરત સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯ મ ાં 
અભ્ય સ કરતી કુલ-૩૮૦૩ સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ 
આપવ મ ાં આવી. 

--------- 
૮૨ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 
* ૧૫૮૨૧ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્ર ાંસ્તજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો 
અમલ કય રિી િયો, અને 

  (૧) ત .૧૮-૦૯-૨૦૧૪ િી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ 
યોજન નો લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો ? 

  (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
રૂ.૭૫૦.૦૦ લ ખનો ખચષ િયો અને કુલ ૬૪,૩૨૧ બ ળકોને 
આ યોજન નો લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો છે. 

--------- 

૮૩ 
િલસાડ વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૬૧૬૮ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસ ડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો અમલ 
ક્ય રિી િયો, અને 

  (૧) ત .૦૩-૦૮-૨૦૧૪ િી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસ ડ 
સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ 
યોજન નો લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો?  

  (૨)  
િર્ધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૧૩૯૬.૧૮ લ ખ ૭૫,૦૦૦  

--------- 

૮૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ ભેટ 

* ૧૬૧૬૩ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની 
ધોરણ-૯ અભ્ય સ કરતી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ 
આપવ  મ ટેની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 
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 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 

યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં 

ધોરણ-૯મ ાં અભ્ય સ કરતી કેટલી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ 

ભેટ આપવ મ ાં આવી? 

  (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ યોજન  

અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯મ ાં 

અભ્ય સ કરતી કુલ-૧૭૭૫ સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ 

આપવ મ ાં આવી. 

--------- 

૮૫ 
ખાસ િાઈલ્ડ લાઈફ ડીિીઝન સ્થાપિાની જાિેરાત 

* ૧૭૪૪૮ શ્રી િર્ધદિુમાર રીબડીયા (સ્વસ વદર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ઓગથટ-સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮મ ાં સ્સાંહોન  અકુદરતી 

મોત િય  બ દ સ્સાંહોન  સાંરક્ષણ મ ટે ખ સ વ ઈલ્ડ લ ઈફ 

ડીવીઝન થિ પવ ની જાહેર ત કરી હતી તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત 

ડીવીઝન ક્ય રે થિ પવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) સરક રશ્રીન  વન અને પય ષવરણ સ્વભ ગન ાં 

ત .૩૦-૦૩-૨૦૧૯ન  ઠર વિી "શૈત્રુાંજી વન્યજીવ" 

ડીવીઝનની થિ પન  કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) આ ડીવીઝનને શી ક મગીરી સોંપ વ મ ાં આવેલ છે?   (૩) અમરેલી અને ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં વસત  સ્સાંહોની 

વ્યવથિ પનની ક મગીરી, રેવન્યુ સ્વથત ર, ખેતી સ્વથત ર, 

પડતર/ખર બ , ગૌચર સ્વથત ર, વન સ્વથત ર તેમજ 

ઘ સવીડીમ ાં અવર-જવર તેમજ વસવ ટ કરત ાં સ્સાંહોની 

વ્યવથિ પન અને આ સ્વથત રોમ ાં મ નવ-વન્યપ્ર ણી વચ્ચે 

ઘર્ષણ સ્નવ રવ ની ક મગીરી આ ડીવીઝને કરવ ની રહે છે. 

--------- 

૮૬ 
સુરત વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૫૮૨૨ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપ ડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 

આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કેટલ  સરક રી છ ત્ર લયો ક યષરત 

છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 

આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કુલ-૧૬ સરક રી છ ત્ર લયો 

ક યષરત છે, 

 (૨) તે પૈકી કુમ ર અને કન્ય  મ ટેન  છ ત્ર લયોની 

સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમ ર ૮ 

કન્ય  ૮  
 (૩) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 

ક યષરત આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટેન  સરક રી છ ત્ર લયોમ ાં 

કેટલ ાં સ્વદ્ય િી/સ્વદ્ય િીનીઓ અભ્ય સ કરે છે? 

  (૩)  

છાત્રાલય વિદ્યાથીઓ 

કુમ ર ૧૦૮૭ 

કન્ય  ૧૨૦૬ 

િુલ ૨૨૯૩  
--------- 
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૮૭ 
આર.ટી.ઈ. એક્લટ િેઠળના પ્રિેિ 

* ૧૭૪૧૮ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બ પુનગર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર ઈટ ટુ 
એજ્યુકેશન એક્ટ અન્વયે બ ળકોને પ્રવેશ આપવ મ ાં આવે છે 
જ ે તેઓન  ઘરિી નજીકન  થિળને બદલે દૂરની શ ળ મ ાં 
આપવ મ ાં આવે છે તે ફરરય દિી સરક ર વ કેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) ન , વ લીએ પસાંદ કરેલ શ ળ ઓ પૈકી સ્વદ્ય િીની 
કેટેગરી અને ખ લી જગ્ય ની ઉપલબ્ધત  મુજબ મળવ પ ત્ર 
શ ળ મ ાં જ પ્રવેશ આપવ મ ાં આવતો હોવ િી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત 
િતો નિી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત ફરરય દ સ્નવ રવ  છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૨) સ્શક્ષણ સ્વભ ગન  ત .૦૪-૦૪-૨૦૧૮ન ાં ઠર વ 
મુજબ ૬ સ્ક.મી. ન ાં સ્વથત ર સુધીમ ાં આવેલી શ ળ ઓ પૈકી 
વ લી ઈચ્છે તે મુજબની શ ળ ઓ પસાંદ કરી શકે છે. આિી, 
પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૮૮ 
નમધદા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૫ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે,  

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ન ાંદોદ ૧૨૨ 
ગરૂડેશ્વર ૬૫ 
સ્તલકવ ડ  ૪૪ 
દેડીય પ ડ  ૧૨૯ 
સ ગબ ર  ૭૮ 

 

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

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

ન ાંદોદ ૯૫ ૧૧ 
ગરૂડેશ્વર ૬૨ ૨ 
સ્તલકવ ડ  ૪૦ ૧ 
દેડીય પ ડ  ૧૦૩ ૨૨ 
સ ગબ ર  ૬૬ ૪  

 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે?   (૩)  
 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 
 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 
 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 

--------- 

૮૯ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના િેઠળ ટેિનીિલ વિક્ષણ સિાય 

* ૧૫૮૧૪ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સ બરમતી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ન  વર્ષમ ાં મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત 
ટેકસ્નકલ સ્શક્ષણ હેઠળન  ડીગ્રી ઇજનેરી અભ્ય સક્રમોમ ાં 
અભ્ય સ કરત ાં ર જ્યન ાં કેટલ ાં સ્વદ્ય િીઓને કેટલી રકમની 
ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહ ય આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૨૨૮૮૭ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૮૬.૬૨ કરોડની સ્શક્ષણ 
સહ ય આપવ મ ાં આવી છે. 
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 (૨) ત ે અન્વયે કેટલ  સ્વદ્ય િીઓ અને કેટલી 
સ્વદ્ય િીનીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૯૮૦૩ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૭૪.૯૭ કરોડ અને ૩૦૮૪ 
સ્વદ્ય િીનીઓને રૂ.૧૧.૬૫ કરોડ ચુકવવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૯૦ 
િલસાડ વજલ્લામાાં ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૬૧૩૯ શ્રી િુનભાઈ દેસાઈ (પ રડી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  કેટલ  ચેકડેમ અને વન તલ વડીઓ 
બન વવ મ ાં આવી,અને 

  (૧)  

િર્ધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૬૦ 

૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

૧૩ ૯૨ 

 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વન તલ વડી બન વવ  પ છળ 
કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ (રૂ. લાખમાાં)  

ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૯.૦૦ ૭૯.૯૬ 

૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ 

૫૨.૯૫ ૧૧૩.૭૫ 

 
--------- 

૯૧ 
ગુજરાત િાઈિોટધ  અમદાિાદમાાં વિવિધ િામોને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૪ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં ગુજર ત હ ઈકોટષ, સોલ , અમદ વ દ ખ તે 

ડીઝ ઈન, સપ્લ ય, ઈન્થટોલેશન, ફ યર પ્રોટેક્શન સીથટમ 
અને હ ઈ પ્રેશર વોયર સ્મથટ ગ્રીન ટેકનોલોજી શરૂ કરવ ન  
ક મને વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 
છે, અને  

  (૨) રૂ.૫,૫૧,૫૯,૯૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી  
ત .૨૮-૦૨-૨૦૧૯ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩)   સદર ક મન  ટેન્ડર માંગ વેલ છે જ ેસક્ષમ કક્ષ એ માંજૂર 
િય  બ દ વહેલી તકે ક મગીરી શરૂ કરવ મ ાં આવશે.  

--------- 

૯૨ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં પૂણાધ યોજનાના લાભાથીઓ 

* ૧૬૧૩૮ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય મકિલા અને બાળ ક્લલયાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં પૂણ ષ યોજન  હેઠળ  
ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કેટલ  
લ ભ િીઓને આવરી લેવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૧) પુણ ષ યોજન  ર જ્યમ ાં એસ્પ્રલ, ૨૦૧૮ િી અમલમ ાં 
આવેલ હોઈ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ની મ રહતી શૂન્ય છે. જ્ય રે વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯ મ ાં કુલ લ ભ િી સ્કશોરીઓ-૪૧૦૩૫ છે. 
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 (૨) તે પૈકી ત લુક વ ર કેટલ  લ ભ િીઓ છે?   (૨)  

તાલુિો લાભાથી 

કડી ૬૦૪૫ 

ખેર લુ ૩૭૨૨ 

મહેસ ણ  ૭૦૯૭ 

સ્વસનગર ૫૪૦૪ 

જોટ ણ  ૧૮૨૪ 

વડનગર ૪૦૨૮ 

સ્વજાપુર ૫૫૬૫ 

સતલ સણ  ૧૬૨૬ 

ઉંઝ  ૩૨૨૦ 

બેચર જી ૨૫૦૪ 

િુલ ૪૧૦૩૫  
--------- 

૯૩ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૨૪ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
બોટ દ જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની 
કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪) ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 
વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ િોમસધ અને સાયન્સ આટધસ અને િોમસધ આટધસ અને સાયન્સ િુલ 

સુરેન્રનગર ૦૮ ૦૨ ૦૬ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૨૦ 

બોટ દ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૬ 

િુલ ૧૦ ૦૨ ૦૬ ૦૦ ૦૫ ૦૩ ૨૬ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

સુરેન્રનગર ૦૪ ૦૫ ૧૧ ૨૦ 

બોટ દ ૦૨ ૦૨ ૦૨ ૦૬ 

િુલ ૦૬ ૦૭ ૧૩ ૨૬ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

સુરેન્રનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

બોટ દ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૨ ૦૦ ૦૩ 

--------- 
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૯૪ 
માળીયા તાલુિાની નાની બરાર ગામની માધ્યવમિ િાળાનુાં નિુાં મિાન 

* ૧૭૧૬૭ શ્રી વિજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લ ન  
મ ળીય  (મીય ણ ) ત લુક ન  ન ની બર ર ગ મે આવેલ 
મ ધ્યસ્મક શ ળ નુાં નવુાં મક ન બ ાંધવ  અાંગેની ક મગીરી કય  
તબકે્ક છે, અને  

  (૧) ન ની બર ર ગ મ આવેલ મ ધ્યસ્મક શ ળ ન  
નકશ ન  પ્લ ન એથટીમેન્ટ તૈય ર કરવ  અાંગે ન યબ ક યષપ લક 
ઈજનેરશ્રી, મોરબીને જણ વવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત નવુાં મક ન કેટલ  ખચે ક્ય ાં સુધીમ ાં બ ાંધવ મ ાં 
આવશ?ે 

  (૨)   ક યષપ લક ઈજનેરશ્રી પ સેિી ન ની બર ર 
શ ળ ન  વ થતસ્વક અાંદ જો મળે્યિી ખચષની 
સ્વગતો જાણી શક શે. 

   વહીવટી પ્રરક્રય  પૂણષ િયેિી બ ાંધક મ શરૂ 

કરવ મ ાં આવશે. 
--------- 

૯૫ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં જાંગલની જમીન માટે દાિા 

* ૧૮૨૮૨ ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા (સ્ભલોડ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વન અસ્ધસ્નયમ-૨૦૦૬ અન્વય ે 
ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ કેટલ  વ્યસ્ક્તગત 
દ વ ઓ અને સ મુરહક દ વ ઓ, જાંગલની જમીન મેળવવ  
મ ટેન  માંજૂર કરવ મ ાં આવ્ય , અને  

  (૧) વન અસ્ધસ્નયમ-૨૦૦૬ અન્વયે  
ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  અને અરવલ્લી 
સ્જલ્લ મ ાં મળેલ કુલ દ વ ઓ પૈકી નીચે મુજબન  વ્યસ્ક્તગત 
અને સ મુરહક દ વ ઓ માંજૂર કરવ મ ાં આવેલ છે. 

વ્યવક્લતગત દાિા  

વજલ્લાનુાં નામ મળેલ દાિા માંજૂર દાિા 

સ બરક ાંઠ  ૧૧૯૨૮ ૨૬૨૮ 

અરવલ્લી ૭૬૯૭ ૪૦૮૯ 

સામુકિિ દાિા 

વજલ્લાનુાં નામ મળેલ દાિા માંજૂર દાિા 

સ બરક ાંઠ  ૫૨૭ ૨૮ 

અરવલ્લી ૪૨૬ ૧૫૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ વ્યસ્ક્તગત દ વ ઓમ ાં સ બરક ાંઠ  

અને અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં કુલ કેટલી જાંગલની જમીન આપવ મ ાં 
આવી અને સ મુરહક દ વ ઓમ ાં કેટલી જમીન આપવ મ ાં 
આવી? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  અને અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં 

વ્યસ્ક્તગત અને સ મુરહક દ વ ઓમ ાં નીચે મુજબની જમીન 
આપવ મ ાં આવી. 

વજલ્લાનુાં નામ વ્યવક્લતગત 
દાિાઓ માટે 
આપિામાાં 

આિેલ જમીન 
(િેક્લટર) 

સામુકિિ દાિાઓ 
માટે આપિામાાં 
આિેલ જમીન 

(િેક્લટર) 

સ બરક ાંઠ  ૧૨૪૮ ૧૦૯૧૭ 

અરવલ્લી ૨૫૩૮ ૨૮૫૩૨  
--------- 
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૯૬ 
િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૯૨ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદર  અને 
ભરૂચ જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની 
કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪) ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 
િોમસધ 

િોમસધ અને 
સાયન્સ  

આટધસ અને 
સાયન્સ 

આટધસ, િોમસધ 
અને સાયન્સ 

િુલ 

વડોદર  ૦૬ ૦૩ ૦૩ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૧૭ 

ભરૂચ ૦૨ ૦૨ ૦૪ ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૧૭ 

િુલ ૦૮ ૦૫ ૦૭ ૦૮ ૦૪ ૦૨ ૦૦ ૩૪ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

વડોદર  ૦૦ ૦૮ ૦૯ ૧૭ 

ભરૂચ ૦૩ ૦૭ ૦૭ ૧૭ 

િુલ ૦૩ ૧૫ ૧૬ ૩૪ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

વડોદર  ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

ભરૂચ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

--------- 

૯૭ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૬૯૦૩ શ્રી િાાંવતભાઈ ખરાડી (દ ાંત ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત . ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
અને કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  અને 
કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ મુજબ 
છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 

િાળા બાળિોની 
સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 

િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

બન સક ાંઠ  ૪૯૬૮ ૧૧૦૩ ૬૦૭૧ 

કચ્છ ૧૮૪૦ ૫૭૪ ૨૪૧૪ 
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 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે છેલ્લ  
બે વર્ષમ ાં શ  પગલ  લીધ ?  

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ 
વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 કચ્છ સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ શસ્ક્ત 
ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 

િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 
બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

 બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક  અને કચ્છ 
સ્જલ્લ ન ાં ર પર અને લખપત ત લુક ઓમ ાં દુધ 
સાંજીવની યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક 
આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 

૯૮ 
ધોરણ-૧માાં પ્રિેિ માટે િાળા દ્વારા પ્રિેિ યોગ્યતા િસોટી 

* ૧૭૮૮૨ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
ગ ાંધીનગર જીલ્લ મ ાં કેટલી શ ળ ઓને ધોરણ-૧મ ાં પ્રવેશ મ ટે 
શ ળ  દ્વ ર  પ્રવેશ યોગ્યત  કસોટી લેવ ની પરવ નગી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, 

  (૧) ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં એકપણ શ ળ ને ધોરણ-૧ મ ાં 
પ્રવેશ યોગ્યત  કસોટી લેવ ની પરવ નગી આપવ મ ાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પ્રવેશ કસોટી લેવ ની માંજૂરી ન 
આપી હોય અને ધોરણ-૧મ ાં પ્રવેશ મેળવવ  ગ ાંધીનગર 
હીલવુડ ઈંગ્લીશ મીડીયમ થકૂલ દ્વ ર  પ્રવેશ પરીક્ષ  લેવ મ ાં 
આવે છે તે ફરીય દિી સરક ર વ કેફ છે, અને  

  (૨) હ . 

 (૩) જો હ , તો ઉક્ત શ ળ  સ મે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં 
આવ્ય ? 

  (૩) રહલવુડ શ ળ ને પ્રવેશ યોગ્યત  કસોટી લેવ  અાંગે 
આર.ટી.ઈ.એક્ટ-૨૦૦૯ ની કલમ નાંબર-૧૩(૧) ની 
જોગવ ઈનુાં ઉલ્લાંઘન કરવ  બ બતે નોટીસ આપેલ છે. 

--------- 
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૯૯ 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા િિીદ િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૮ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબ પ નગર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં ‘શહીદ વન’ કય  થિળે બનવવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) જામનગર સ્જલ્લ ન  ધ્રોલ ત લુક ન  મોજ ે ભુચરમોરી 
ખ તે. 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૨) મુખ્યત્વે રેઈન ટર ી, પેલ્ટોફોરમ, વડ, ચાંપો, 
બોરસલી, વ ાંસ, આાંબ , આાંબલી, ર યણ, સ દડ, લીમડ  
તેમજ ફુલછોડ મળી કુલ ૫૬૧૫૪ રોપ . 

 (૩) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે આકર્ષણો કય  છે?   (૩) વનદેવી મ્યુરલ, શદીહ જામ અજાજીનુાં થટેચ્યુ, રાંગીન 
ફુવ રો, વન કુટીર, ઉજાણી ગૃહ, કલ ત્મક ગેટ સ્વગેરે. 

--------- 

૧૦૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં આાંગણિાડી તેડાગર બિેનોને રસોઇ અાંગેની તાલીમ 

* ૧૬૧૩૨ શ્રીમતી માલતી મિેિિરી (ગ ાંધીધ મ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં આાંગણવ ડી તેડ ગર, બહેનોને 
રસોઈ અાંગેની ત લીમ આપવ મ ાં આવે છે કે કેમ, અને  

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર કેટલી 
બહેનોને આ ત લીમ લીધેલ છે? 

  (૨)  
તાલુિાનુાં નામ રસોઈ અાંગેની તાલીમ લીધેલ 

તેડાગર બિેનોની સાંખ્યા 

ભુજ-૧ ૨૨ 

ભુજ-૨ ૧૪ 

અાંજાર ૩૬ 

ગ ાંધીધ મ-૧ ૫ 

ગ ાંધીધ મ-૨ ૨૭ 

ભચ ઉ ૧૭ 

મુાંદર  ૫ 

દય પર ૨૮ 

મ ાંડવી ૧૯ 

અબડ સ  ૨૦ 

ર પર ૧૮ 

નખત્ર ણ  ૩૪ 

િુલ ૨૪૫  
--------- 

૧૦૧ 
ગોધરા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૫૦ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધર ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાંચમહ લ સ્જલ્લ ન  ગોધર  ત લુક મ ાં સ મૂરહક વન 
સ્નમ ષણ યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  સ્વથત રમ ાં 
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૪૯ હેક્ટર 

 (૨) તે પ છળ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૩૬.૩૩ લ ખ 
--------- 
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૧૦૨ 
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી ખાતે િેવલિોપ્ટરની સેિા િરૂ િરિા બાબત 

* ૧૫૮૧૭ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્શ્વમ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી ખ તે હેસ્લકોપ્ટરની સેવ  શરૂ 
કરવ  મ ટે સરક રનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો તે મ ટે ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ શુાં ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) પ યલટ પ્રોજકે્ટ અાંતગષત હેસ્લકોપ્ટર મ રફત 
અઠવ ડીય મ ાં ૬ રદવસ થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીનો પ્રવ સીઓને 
એરીયલ વ્યુ/જોય ર ઈડ કર વવ મ ાં આવી રહેલ છે. 

 (૩) આ હેસ્લકોપ્ટરમ ાં મુસ ફરોની બેઠક ક્ષમત  કેટલી 
હશે તેમજ તેનુાં ભ ડુ વ્યસ્ક્તદીઠ કેટલુાં ર ખવ નુાં આયોજન છે? 

  (૩) ભસ્વષ્યમ ાં ટેન્ડર બહ ર પ ડવ મ ાં આવશે જમે ાં 
હેસ્લકોપ્ટરમ ાં મુસ ફરોની બેઠક ક્ષમત  ઓછ મ ાં ઓછી પ ાંચ 
ર ખવ નુાં આયોજન છે તેમજ રેવન્યુ શેરીંગ પધ્ધસ્તિી ભ ડુ 

નક્કી િશે. 
--------- 

૧૦૩ 
નળસરોિર પક્ષી અભ્યારણમાાં બેટ ઉપર દબાણ 

* ૧૭૪૧૫ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગ મ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નળસરોવર 
પક્ષી અભ્ય રણમ ાં કેટલ  બેટ આવેલ  છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નળસરોવર પક્ષી 
અભ્ય રણમ ાં ૩૦૦ િી વધુ બેટ આવેલ  છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલ  બેટ ઉપર 
ગેરક યદેસર દબ ણ િયેલ છે, 

  (૨) ૭ બેટ ઉપર ગેરક યદેસર દબ ણ િયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત દબ ણો દૂર કરવ  મ ટે છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં 
પગલ ાં લીધ ાં, અને 

  (૩) ઉક્ત દબ ણો દૂર કરવ  ૬ બેટ ઉપરન  દબ ણકત ષ 
ગ મોન  સરપાંચશ્રીઓને ક યદેસર નોટીસો આપવ મ ાં આવેલ 
છે. જ્ય રે ૧ બેટ ઉપરનુાં દબ ણ દૂર કરેલ છે. 

 (૪) કેટલ  બેટમ ાંિી દબ ણ દૂર િય ?   (૪) ૧ બેટ ઉપરિી દબ ણ દૂર કરેલ છે. 
--------- 

૧૦૪ 
સુરેન્રનગર અને ડાાંગ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૬૯૫૨ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલ ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને ડ ાંગ 
સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતને થમ ટષ  સ્વલેજનો 

દરજ્જો આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  થમ ટષ  સ્વલેજ યોજન  અાંતગષત ગ મોની પસાંદગીની બ બત 
પ્રરક્રય  હેઠળ છે. 

--------- 

૧૦૫ 
મોરબી અને બોટાદ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૨૯ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંક ર ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
બોટ દ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
બોટ દ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 
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વજલ્લો ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

મોરબી ૧૧૫૪ ૨૮૪ ૧૪૩૮ 

બોટ દ ૬૧૮ ૧૪૦ ૭૫૮ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 બોટ દ સ્જલ્લ ન  ર ણપુર ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  
બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં 
આવે છે. 

 બોટ દ સ્જલ્લ ન  બ કી રહેત  અને મોરબી સ્જલ્લ ન ાં 
તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લશસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન 
શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક 
વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ 
મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષિી ૬ વર્ષન  અસ્ત 
ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, 
અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

 બોટ દ સ્જલ્લ ન  બરવ ળ  ત લુક મ ાં દુધ સાંજીવની 
યોજન  અાંતગષત ફોરટષ ફ ઇડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 

૧૦૬ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં નિા પાંચાયતો ઘર માટેની માાંગણી 

* ૧૫૩૦૭ શ્રી જઠેાભાઈ ભરિાડ (શહેર ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં ત લુક વ ર વર્ષવ ર કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતોએ 
નવ  પાંચ યત ઘર બન વવ  મ ટેની મ ાંગણી કરેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં ત લુક વ ર વર્ષવ ર નીચે મુજબની ગ્ર મ 
પાંચ યતોએ નવ  પાંચ યત ઘર બન વવ  મ ટેની મ ાંગણી કરેલ 
છે. 

ક્રમ તાલુિો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

૧ ગોધર  ૦ ૧૨ ૧૨ 

૨ મોરવ  (હ) ૦ ૨ ૨ 

૩ શહેર  ૦ ૩૪ ૩૪ 

૪ ક લોલ ૦ ૨૨ ૨૨ 

૫ હ લોલ ૦ ૨૩ ૨૩ 
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૬ ઘોઘાંબ  ૦ ૩૯ ૩૯ 

૭ જાાંબુઘોડ  ૦ ૯ ૯ 

િુલ ૦ ૧૪૧ ૧૪૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી કેટલી મ ાંગણીઓન  થવીક ર 
કરી કેટલ  નવ  પાંચ યત ઘર કઈ એજન્સી મ રફતે બન વવ મ ાં 
આવ્ય  અને કેટલ  બ કી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે પૈકી થવીક ર કરેલ પાંચ યત ઘર 
અને બ કી રહેલ પાંચ યત ઘર તેમજ એજન્સીની સ્વગત નીચે 
મુજબ છે. 
 

 

ક્રમ તાલુિો સ્િીિાર િરેલ માાંગણીઓ 
૨૦૧૮-૧૯ 

સ્િીિાર પૈિી બનાિિામાાં 
આિેલ પાંચાયત ઘર 

સ્િીિાર પૈિી બનાિિાના 
બાિી પાંચાયત ઘર 

એજન્સીની વિગત 

૧ ગોધર  ૦ ૦ ૦ માંજૂર િયેલ કુલ-૫૨ 
ગ્ર મ પાંચ યતન  મક ન 
મ ટે પ્લ ન એથટીમેટની 
ક મગીરી ચ લુ હોય ટેન્ડર 

પ્રરક્રય  બ કી હોઈ હ લ 
એજન્સી નક્કી િયેલ 
નિી. 

૨ મોરવ  (હ) ૧ ૦ ૧ 

૩ શહેર  ૨ ૦ ૨ 

૪ ક લોલ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૫ હ લોલ ૧૯ ૦ ૧૯ 

૬ ઘોઘાંબ  ૧૩ ૦ ૧૩ 

૭ જાાંબુઘોડ  ૬ ૦ ૬ 

િુલ ૫૨ ૦ ૫૨   

 (૩) બ કી રહેલ પાંચ યત ઘરો ક્ય રે પૂણષ કરવ મ ાં 
આવન ર છે? 

  (૩) બ કી રહેલ ૮૯ ગ્ર મ પાંચ યત ઘર બન વવ  મ ટે 
તબક્ક વ ર આયોજન કરવ મ ાં આવશે. જ્ય રે માંજુરી મળેલ ૫૨ 
(બ વન) ગ્ર મ પાંચ યત ઘર પ્લ ન એથટીમેંટ લેવલે હોઈ ટેન્ડર 
પ્રરક્રય  પૂણષ િયેિી સત્વરે પૂણષ કરવ મ ાં આવશે. 

--------- 

૧૦૭ 
રાજ્યમાાં કડગ્રી ફામધસી સરિારી અને અનુદાવનત િોલેજો 

* ૧૫૮૧૦ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં કુલ 
કેટલી રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી અને અનુદ સ્નત 
કોલેજો આવેલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં રડગ્રી 
ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી કોલેજોની સાંખ્ય -૦૧ 
  રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની અનુદ સ્નત કોલેજોની 
સાંખ્ય -૦૩ 

 (૨) તેમ ાં કુલ કેટલી બેઠકો માંજૂર િયેલ છે ?    (૨) રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી કોલેજોની માંજૂર 
બેઠકો-૧૦૦ 
  રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની અનુદ સ્નત કોલેજોની 
માંજૂર બેઠકો-૧૩૫ 

--------- 

૧૦૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૩૩ શ્રી લવલત િસોયા (ધોર જી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૧૯૭૯ 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

ખાનગી પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

૯૬૩ ૦૯ ૧૦૦૭  
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
િર્ધ-૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ-૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

૦૧ ૦૦ ૭૫ ૦૦ ૦૦ ૫૪  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૦૯ 
ખાસ િાઈલ્ડ લાઈફ ડીિીઝન સ્થાપિાની જાિેરાત 

* ૧૭૪૫૧ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમન િ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ઓગથટ-સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૮મ ાં સ્સાંહોન  અકુદરતી 
મોત િય  બ દ સ્સાંહોન  સાંરક્ષણ મ ટે ખ સ વ ઈલ્ડ લ ઈફ 
ડીવીઝન થિ પવ ની જાહેર ત કરી હતી તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ઉક્ત 
ડીવીઝન ક્ય રે થિ પવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) સરક રશ્રીન  વન અને પય ષવરણ સ્વભ ગન ાં 
ત .૩૦-૦૩-૨૦૧૯ન  ઠર વિી "શૈત્રુાંજી વન્યજીવ" 
ડીવીઝનની થિ પન  કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) આ ડીવીઝન શી ક મગીરી સોંપવ મ ાં આવેલ છે?   (૩) અમરેલી અને ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં વસત  સ્સાંહોની 
વ્યવથિ પનની ક મગીરી, રેવન્યુ સ્વથત ર, ખેતી સ્વથત ર, 
પડતર/ખર બ , ગૌચર સ્વથત ર, વન સ્વથત ર તેમજ 
ઘ સવીડીમ ાં અવર-જવર તેમજ વસવ ટ કરત ાં સ્સાંહોની 
વ્યવથિ પન અને આ સ્વથત રોમ ાં મ નવ-વન્યપ્ર ણી વચ્ચે 
ઘર્ષણ સ્નવ રવ ની ક મગીરી આ ડીવીઝને કરવ ની રહે છે. 

--------- 

૧૧૦ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૩૯૧ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધ નેર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
અને કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 
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પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 

નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 

િોમસધ 

િોમસધ અને 

સાયન્સ 

આટધસ અને 

સાયન્સ 

આટધસ, િોમસધ 

અને સાયન્સ 

િુલ 

બન સક ાંઠ  ૧૬ ૦૩ ૦૮ ૦૮ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૩૭ 

કચ્છ ૦૧ ૦૭ ૦૨ ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૨૨ 

િુલ ૧૭ ૧૦ ૧૦ ૧૭ ૦૧ ૦૨ ૦૨ ૫૯ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

બન સક ાંઠ  ૦૬ ૦૫ ૨૬ ૩૭ 

કચ્છ ૦૪ ૦૪ ૧૪ ૨૨ 

િુલ ૧૦ ૦૯ ૪૦ ૫૯ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

બન સક ાંઠ  ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

કચ્છ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

--------- 

૧૧૧ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના િેઠળ ટેિનીિલ વિક્ષણ સિાય 

* ૧૫૮૧૩ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સને ૨૦૧૮-

૧૯ન  વર્ષમ ાં મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત 

ટેકનીકલ સ્શક્ષણ હેઠળન  ડીગ્રી ઈજનેરી અભ્ય સક્રમોમ ાં 

અભ્ય સ કરત ાં ર જ્યન  કેટલ  સ્વદ્ય િીઓને કેટલી રકમની 

ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહ ય આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૨૨૮૮૭ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૮૬.૬૨ કરોડની સ્શક્ષણ 

સહ ય આપવ મ ાં આવી છે. 

 (૨) ત ે અન્વયે કેટલ  સ્વદ્ય િીઓ અને કેટલી 

સ્વદ્ય િીનીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૯૮૦૩ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૭૪.૯૭ કરોડ અને ૩૦૮૪ 

સ્વદ્ય િીનીઓને રૂ.૧૧.૬૫ કરોડ ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૧૨ 

જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજજો 

* ૧૬૯૬૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (ક લ વડ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને દેવભૂસ્મ 

દ્વ રક  સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતને થમ ટષ  

સ્વલેજનો દરજજો આપવ મ ાં આવેલ છે ? 

  થમ ટષ  સ્વલેજ યોજન  અાંતગષત ગ મોની પસાંદગીની બ બત 

પ્રરક્રય  હેઠળ છે. 

--------- 
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૧૧૩ 
મિેસાણા વજલ્લામા આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૦૦ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચર જી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ.      પત્રિ-૧ 
વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ 
અને 

િોમસધ 

િોમસધ 
અને 

સાયન્સ 

આટધસ 
અને 

સાયન્સ 

આટધસ, 
િોમસધ 
અને 

સાયન્સ 

િુલ 

મહેસ ણ  ૦૫ ૦૪ ૧૨ ૦૮ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૩૬ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ.       પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

મહેસ ણ  ૦૩ ૧૫ ૧૮ ૩૬  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ.        પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

મહેસ ણ  ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૨  
 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી 
ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૧૧૪ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજજો 

* ૧૭૦૦૧ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળ જા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભ વનગર અને બોટ દ 
સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતને થમ ટષ  સ્વલેજનો 

દરજજો આપવ મ ાં આવેલ છે ? 

  થમ ટષ  સ્વલેજ યોજન  અાંતગષત ગ મોની પસાંદગીની બ બત 
પ્રરક્રય  હેઠળ છે. 

--------- 

૧૧૫ 
મિીસાગર વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૭૮ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બ લ સ્સનોર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસ ગર 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૪ 

કોમસષ ૦૦ 

સ યન્સ ૦૩ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૨ 

કોમસષ અને સ યન્સ ૦૦ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૦ 

આટષસ, કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૧૦ 
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 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

૦૦ ૦૭ ૦૩ ૧૦  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૧૧૬ 
રાજ્યમાાં કડગ્રી ફામધસી સરિારી અને અનુદાવનત િોલેજો 

* ૧૫૮૧૧ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં કુલ 
કેટલી રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી અને અનુદ સ્નત 
કોલેજો આવેલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં રડગ્રી 
ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી કોલેજોની સાંખ્ય -૦૧ 
  રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની અનુદ સ્નત કોલેજોની 
સાંખ્ય -૦૩ 

 (૨) તેમ ાં કુલ કેટલી બેઠકો માંજૂર િયેલ છે ?    (૨) રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની સરક રી કોલેજોની માંજૂર 
બેઠકો-૧૦૦ 
  રડગ્રી ફ મષસી અભ્ય સક્રમની અનુદ સ્નત કોલેજોની 
માંજૂર બેઠકો-૧૩૫ 

--------- 

૧૧૭ 
અમદાિાદ ખાતે મેટર ોપોલીટન િોટધને કરનોિેિન અને કરપેરીંગની િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૮ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસ રવ ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં મેટર ોપોલીટન કોટષ, ઘી ક ાંટ , અમદ વ દ ખ તે 
રરનોવેશન અને રરપેરીંગન  ક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે 
તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) રૂ.૨,૦૧,૩૭,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજૂરી 
ત .૨૦-૦૪-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે ?    (૩) ક મગીરી પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 
--------- 

૧૧૮ 
દાિોદ અને ડાાંગ વજલ્લામા આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૮૪ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દ હોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ અને ડ ાંગ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ.    પત્રિ-૧ 
વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ 
અને 

િોમસધ 

િોમસધ 
અને 

સાયન્સ 

આટધસ 
અને 

સાયન્સ 

આટધસ 
િોમસધ અને 

સાયન્સ 

િુલ 

દ હોદ ૦૭ ૦૦ ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૫ 

ડ ાંગ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૦૭ ૦૦ ૦૬ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૭ 
 



53 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ.       પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી 

િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 

િોલેજ 

ખાનગી 

િોલેજ 

િુલ 

દ હોદ ૦૫ ૦૭ ૦૩ ૧૫ 

ડ ાંગ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૦૭ ૦૭ ૦૩ ૧૭  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ.         પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી 

િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 

િોલેજ 

ખાનગી 

િોલેજ 

દ હોદ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

ડ ાંગ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૧૧૯ 
જામનગર વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૬૧૭૦ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્ર મ્ય) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 

સ્જલ્લ મ ાં ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ કેટલી જગ્ય  માંજૂર 

િયેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 

સ્જલ્લ મ ાં ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ-૦૬ જગ્ય  માંજૂર 

િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 

અને કેટલી જગ્ય  ખ લી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની 

તમ મ-૦૬ જગ્ય ઓ ભર યેલ છે. કોઈ જગ્ય  ખ લી નિી. 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ  મ ટે શુાં આયોજન છે ?    (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૦ 
સુરત વજલ્લામાાં ચેરનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૫૬ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (ક મરેજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લ મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં ચેરનુાં 
વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૪૦ 
 

 (૨) તનેી પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ?  

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૮૫.૩૪  
--------- 
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૧૨૧ 
આણાંદ અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૬૩ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 

પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક, શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

આણાંદ ૧૫૫૯ 

પાંચમહ લ ૧૫૪૯ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી 

પ્રાથવમિ િાળા 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 

િાળા 

ખાનગી 

પ્રાથવમિ િાળા 

આણાંદ ૧૦૩૭ ૮૬ ૪૩૬ 

પાંચમહ લ ૧૪૧૧ ૨૪ ૧૧૪  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

વજલ્લો 
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

આણાંદ ૦૧ ૦૦ ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૯ 

પાંચમહ લ ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૦ ૦૦ ૦૪  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 

ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 

પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ 

૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 

મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 

અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૨૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટેના સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૬૧૬૫ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (ક ાંકરેજ) : માનનીય આકદજાતી વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કેટલ ાં સરક રી છ ત્ર લયો 
ક યષરત છે અને તે પૈકી કુમ ર અને કન્ય  મ ટેન  છ ત્ર લયોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમ ર ૩ 

કન્ય  ૧ 

િુલ ૪  
 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં ક યષરત આરદજાતી સ્વદ્ય િીઓ મ ટેન  સરક રી 
છ ત્ર લયોમ ાં કેટલ ાં સ્વદ્ય િી/સ્વદ્ય િીનીઓ અભ્ય સ કરે છે? 

  (૨)  

છાત્રાલય વિદ્યાથીઓ 

કુમ ર ૧૩૫ 

કન્ય  ૫૦ 

િુલ ૧૮૫  
--------- 
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૧૨૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૮ શ્રી િિીિાાંત પાંડ્યા (રડસ ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત લુક વ ર સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી 
અરજીઓ મળી છે,  

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

પ લનપુર ૨૩૨ 
ડીસ  ૨૦૩ 
વડગ મ ૧૪૫ 
દ ાંત  ૯૬ 
રદયોદર ૪૨ 
દ ાંતીવ ડ  ૫૭ 
ભ ભર ૨૭ 
અમીરગઢ ૪૫ 
ધ નેર  ૬૯ 
િર દ ૬૩ 
વ વ ૭૪ 
સુઇગ મ ૫૪ 
લ ખણી ૮૭ 
ક ાંકરેજ ૧૭૦ 

 

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

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

પ લનપુર ૧૪૯ ૫૩ 
ડીસ  ૧૭૭ ૨૬ 
વડગ મ ૧૦૨ ૧૫ 
દ ાંત  ૭૨ ૯ 
રદયોદર ૪૦ ૨ 
દ ાંતીવ ડ  ૩૭ ૨૦ 
ભ ભર ૧૭ ૧ 
અમીરગઢ ૩૩ ૧ 
ધ નેર  ૬૯ ૦ 
િર દ ૬૩ ૦ 
વ વ ૭૦ ૪ 
સુઇગ મ ૫૦ ૪ 
લ ખણી ૭૪ ૩ 
ક ાંકરેજ ૧૫૧ ૧૧  

 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 
--------- 

૧૨૪ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતના નિીન ઘર બનાિિા માટેની માંજૂરી 

* ૧૬૧૭૯ શ્રી આર. સી.મિિાણા (મહુવ ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભ વનગર 
સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  એક વર્ષમ ાં કેટલ  ગ્ર મ પાંચ યતન  નવીન ઘર 
બન વવ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૧૬ (સોળ) 
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 (૨) તે મ ટે સરક ર દ્વ ર  કેટલુાં અનુદ ન માંજૂર કરવ મ ાં 
આવ્યુાં? 

  (૨) રૂ. ૨ કરોડ ૨૪ લ ખ (અાંકે રૂસ્પય  બે કરોડ ચોવીસ 
લ ખ પુર ) 

--------- 

૧૨૫ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૭ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ગ ાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે,  

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ગ ાંધીનગર ૧૮૮ 

કલોલ ૪૧૬ 

દહેગ મ ૧૨૩ 

મ ણસ  ૧૪૨ 
 

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

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

ગ ાંધીનગર ૧૬૯ ૧૯ 

કલોલ ૩૧૪ ૪૪ 

દહેગ મ ૮૦ ૧૧ 

મ ણસ  ૧૨૮ ૧૪  
 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 
--------- 

૧૨૬ 
વિસનગર તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૫૧ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસ ણ  સ્જલ્લ ન  સ્વસનગર ત લુક મ ાં વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯મ ાં સ મૂરહક વન સ્નમ ષણ યોજન  હેઠળ કેટલ  

સ્વથત રમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરેલ છે, અને 

  (૧) ૫૨ હેક્ટર 

 (૨) તે પ છળ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૧૬.૮૦ લ ખ 

--------- 

૧૨૭ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતને સ્માટધ  વિલેજનો દરજ્જો 

* ૧૬૯૦૬ ગેનીબેન ઠાિોર (વ વ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  અને કચ્છ 

સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કેટલી ગ્ર મ પાંચ યતને થમ ટષ  સ્વલેજનો 

દરજ્જો આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  થમ ટષ  સ્વલેજ યોજન  અાંતગષત ગ મોની પસાંદગીની બ બત 

પ્રરક્રય  હેઠળ છે. 

--------- 
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૧૨૮ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં વજલ્લા પાંચાયતનુાં સાંિગધિાર મિેિમ 

* ૧૭૪૪૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભ સ્ળય ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  
સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ  પાંચ યતનુાં સાંવગષવ ર માંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુાં 
છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

દેવભૂસ્મ દ્વ રક  ૧૨ ૧૫ ૧૦૨ ૧૬ ૧૪૫ 

િુલ ૧૨ ૧૫ ૧૦૨ ૧૬ ૧૪૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવ ર કેટલી જગ્ય ઓ 

ભર યેલ છે અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે? 

  (૨)  
વજલ્લો િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી 

દેવભૂસ્મ 
દ્વ રક  

૮ ૪ ૨ ૧૩ ૬૦ ૪૨ ૧૬ ૦ 

િુલ ૮ ૪ ૨ ૧૩ ૬૦ ૪૨ ૧૬ ૦  
--------- 

૧૨૯ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં િેસ્ટ નાાંખિા માટેની વ્યિસ્થા 

* ૧૫૯૦૧ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપર ડ ) : માનનીય પયાધિરણ માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસ ડ અને 
નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં હેઝ ડષ  વેથટ (ઔદ્યોસ્ગક અને કેસ્મકલ વેથટ) 
ન ખવ  મ ટે સરક રે ઔદ્યોસ્ગક સ્વથત રોમ ાં શી વ્યવથિ  કરેલ 
છે, અને 

  (૧) વ પી ખ તે વલસ ડ અને નવસ રી સ્જલ્લ નો હેઝ ડષ  

વેથટ (ઔદ્યોસ્ગક અને કેસ્મકલ વેથટ) ન ખવ  મ ટેની TSDF 
સ ઈટ ક યષરત છે. 

 (૨) જો સરક ર દ્વ ર  આવો વેથટ ન ાંખવ  મ ટે કોઇ 
વ્યવથિ  કરવ મ ાં ન આવી હોય તો તેન  ક રણો શ  છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૦ 
સુડીયો, મીઠો ગુગળ, ગરબેલ, ક્લયારી, સુપો, તથા િેલને ભયગ્રસ્ત જાિેર િરિા બાબત 

* ૧૭૪૯૬ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (મ ાંડવી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગુજર ત 
બ યોડ યવસીટી બોડષ  દ્વ ર  સુડીયો, મીઠો ગુગળ, ગરબેલ, 
ક્ય રી, સુપો તિ  વેલને ભયગ્રથત જાહેર કરવ મ ાં આવેલ છે તે 

હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) ન , જી. 

 (૨) જો હ , તો તેન  ક રણો શ ાં છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૩) તેન  સાંરક્ષણ મ ટે શી વ્યવથિ  કરવ મ ાં આવી છે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૧ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૫૮૨૮ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સાંખેડ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો 
અમલ ક્ય રિી િયો, અને 

  (૧) ત .૧૩-૧૧-૨૦૦૮ િી 
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 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટ ઉદેપુર 
સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 

કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ 
યોજન નો લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો?  

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૭૪૨.૬૫ લ ખ ૬૮.૭૮૬  

--------- 
૧૩૨ 

દાિોદ વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 
* ૧૫૮૨૯ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેડ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો અમલ 
ક્ય રિી િયો, અને 

  (૧) ત .૨૭-૧૧-૨૦૦૮ િી 

 (૨) દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ 

૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ 
કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ યોજન નો લ ભ 
આપવ મ ાં આવ્યો?  

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૨૮૬૮.૨૫ લ ખ ૪૧,૩૧૧  

--------- 

૧૩૩ 
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુવનટી ખાતે િેવલિોપ્ટરની સેિા િરૂ િરિા બાબત 

* ૧૫૮૧૮ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સય જીગાંજ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી ખ તે હેસ્લકોપ્ટરની સેવ  શરૂ 
કરવ  મ ટે સરક રશ્રીનુાં કોઈ આયોજન છે કે કેમ, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો તે મ ટે ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ શુાં ક મગીરી કરવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૨) પ યલટ પ્રોજકે્ટ અાંતગષત હેસ્લકોપ્ટર મ રફત 
અઠવ ડીય મ ાં ૬ રદવસ થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીનો પ્રવ સીઓને 
એરીયલ વ્યુ/જોય ર ઈડ કર વવ મ ાં આવી રહેલ છે. 

 (૩) આ હેસ્લકોપ્ટરમ ાં મુસ ફરોની બેઠક ક્ષમત  કેટલી 
હશે તેમજ તેનુાં ભ ડુ વ્યસ્કતદીઠ કેટલુ ર ખવ નુાં આયોજન છે? 

  (૩) ભસ્વષ્યમ ાં ટેન્ડર બહ ર પ ડવ મ ાં આવશે જમે ાં 
હેસ્લકોપ્ટર મુસ ફરોની બેઠક ક્ષમત  ઓછ મ ાં ઓછી પ ાંચ 
ર ખવ નુાં આયોજન છે તેમજ રેવન્યુ શેરીંગ પધ્ધસ્તિી ભ ડુ 
નક્કી િશે. 

--------- 

૧૩૪ 
રાજ્યમાાં આકદજાવત સલાિિાર સવમતીની બેઠિ 

* ૧૭૧૯૨ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વ ાંસદ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
આરદજાસ્ત સલ હક ર સસ્મસ્તની બેઠક વર્ષમ ાંકેટલી વખત 
બોલ વવી તેવી કોઈ જોગવ ઈ છે કે કેમ, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં ક્ય રે 
ઉક્ત સસ્મસ્તની બેઠક બોલ વવ મ ાં આવેલ છે, 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં નીચે મુજબ ઉક્ત 
સસ્મસ્તની બેઠક બોલ વવ મ ાં આવેલ છે. 

િર્ધ તારીખ 
૨૦૧૭-૧૮ ૩૦-૦૫-૨૦૧૭ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૯-૧૦-૨૦૧૮  

 (૩) જો સ્નયસ્મત બેઠક ન બોલ વવ મ ાં આવી હોય તો 
તેન  ક રણો શ  છે, અને  

  (૩) સ્નયસ્મત બેઠક બોલ વવ  મ ટે સરક ર પ્રયત્નશીલ 
છે. અસ્નવ યષ ક રણોસર તિ  ૧૭મી લોકસભ ની ચૂાંટણીની 
આદશષ આચ રસાંરહત ને ક રણે બેઠક બોલ વી શકેલ નિી. 
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(૪) સ્નયસ્મત બેઠકો બોલ વવ  મ ટે સરક રે શુાં આયોજન કયુષ 
છે? 

 (૪) ગુજર ત આરદજાસ્ત સલ હક ર સસ્મસ્તની સ્નયસ્મત 
બેઠકો સ્નયમોનુસ ર બોલ વવ  સરક રે સુચ રૂ આયોજન 

કરેલ છે. 
--------- 

૧૩૫ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૧૦ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગ ાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર 
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪)   ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 
િોમસધ 

િોમસધ અને 
સાયન્સ 

આટધસ અને 
સાયન્સ 

િુલ 

ગ ાંધીનગર ૦૨ ૦૬ ૧૨ ૦૪ ૦૨ ૦૧ ૨૭ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

ગ ાંધીનગર ૦૩ ૦૮ ૧૬ ૨૭ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

ગ ાંધીનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

--------- 

૧૩૬ 
િચ્છ વજલ્લામાાં રખડતા ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય યોજના  

* ૧૭૦૬૬ શ્રી વિરેન્રવસાંિ જાડેજા (મ ાંડવી) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્ન ર  રખડત ાં ગૌવાંશન  સ્નભ વ સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે 
કે કેમ, અને  

  (૧) હ  

 (૨) જો ‘હ ’ તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કચ્છ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને રખડત ાં કેટલ  ગૌવાંશ મ ટે કેટલી 
રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 
રખડતા ગૌિાંિ 

પિઓુની 
સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 
રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૨૪૧૮ ૨૪,૧૮,૦૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨ ૧૩૩૭ ૧૩,૩૭,૦૦૦  
--------- 
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૧૩૭ 
રાજ્યમાાં આશ્રમિાળાઓમાાં ગૃિપવત તરીિેની જિાબદારી િૈક્ષવણિ િમધચારીને આપિા બાબત 

* ૧૬૦૮૯ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબ ડ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર જયમ ાં આરદજાસ્ત સ્વક સ સ્વભ ગ હેઠળ ચ લતી 
આશ્રમશ ળ ઓ અને ઉત્તર બુસ્નય દી શ ળ ઓમ ાં ગૃહપસ્ત 
તરીકેની જવ બદ રી શૈક્ષસ્ણક કમષચ રીઓને સોંપવ મ ાં આવેલ 
છે તે હકીકત સ ચી છે કે કેમ, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ગૃહપસ્ત ભથ્િુ, મ સ્સક કેટલુાં આપવ મ ાં 
આવે છે, 

  (૨) આચ યષશ્રીને મ સ્સક રૂ.૪૦/- અને મદદનીશ 
સ્શક્ષકને રૂ.૩૦/- ચુકવ ય છે. 

 (૩) ગૃહપસ્ત ભથ્િુાં ઓછુાં  મળતુાં હોવ ની ફરરય દિી 

સરક ર વ કેફ છે કે કેમ, અને  
  (૩) હ , જી. 

(૪) જો હ , તો ભથ્િ ની રકમમ ાં વધ રો કરવ  કે આવી 
જગ્ય  અલગિી ઉભી કરવ  ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
શુાં ક યષવ હી કરી? 

 (૪)  ચ લુ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦મ ાં ભથ્િ ની રકમમ ાં વધ રો 
કરવ  મ ટે બ બત સરક રશ્રીમ ાં સ્વચ રણ  હેઠળ છે. તેમજ 
આ બ બતે અલગિી ગૃહપસ્ત/ગૃહમ ત ની જગ્ય  ઉભી કરવ  
અાંગે કોઈ ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ નિી. 

--------- 

૧૩૮ 
મિીસાગર વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયતના ઘર બનાિિા માટે માંજૂરી 

* ૧૬૧૭૫ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતર મપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસ ગર 

સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  એક વર્ષમ ાં કેટલ  ગ્ર મ પાંચ યતન  નવીન ઘર 

બન વવ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી, અને  

  (૧) ૦૯ (નવ) 

 (૨) તે મ ટે સરક ર દ્વ ર  કેટલુાં અનુદ ન માંજૂર કરવ મ ાં 

આવ્યુાં? 

  (૨) રૂ.૧.૩૮/-(અાંકે રૂસ્પય  એક કરોડ આડત્રીસ 

લ ખ) 

--------- 

૧૩૯ 
િાલોલ ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૧ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (ક લોલ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં હ લોલ, સ્જ. પાંચમહ લ ખ તે નવી કોટષ  

સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 

સ ચી છે, 

  (૧) હ ,જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 

વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને  

  (૨) રૂ.૧૧,૮૪,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી 

ત .૦૨-૧૧-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) બ ાંધક મ પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 

--------- 
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૧૪૦ 
જાંબુસર અને આમોદ તાલુિાની માધ્યવમિ િાળાઓમાાં સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૧૯૦ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લ ન  
જાંબુસર અને આમોદ ત લુક મ ાં ત લુક વ ર મ ધ્યસ્મક અને 
ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક શ ળ ઓમ ાં સાંવગષવ ર માંજૂર િયેલ મહેકમ 
કેટલુાં છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવ ર કેટલી જગ્ય ઓ ભરેલી 
અને કેટલી ખ લી છે, અને  

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) ખ લી જગ્ય ઓ ક્ય ાં સુધીમ ાં ભરવ મ ાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વર એ. 
પત્રિ-૧ 

ક્રમ તાલુિો સાંિગધ 

માંજુર મિેિમ 
(માધ્યવમિ) 

માંજુર મિેિમ (ઉચ્ચતર 
માધ્યવમિ) 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ 

૧ જાંબુસર 

આચ યષ ૦ ૨૪ ૦ ૦ 

મદદનીશ સ્શક્ષક ૬ ૧૦૪ ૪ ૯૬ 

ગ્રાંિપ લ ૦ ૦ ૦ ૩ 

લેબ-કોઓડીનેટર ૦ ૦ ૦ ૧ 

મુખ્ય ક રકુન ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્સસ્નયર ક રકુન ૦ ૫ ૦ ૦ 

જુસ્નયર ક રકુન ૧ ૨૬ ૦ ૦ 

પટ વ ળ   ૧ ૨૫ ૦ ૨ 

૨ આમોદ 

આચ યષ ૦ ૯ ૦ ૦ 

મદદનીશ સ્શક્ષક ૯ ૪૦ ૦ ૩૪ 

ગ્રાંિપ લ ૦ ૦ ૦ ૨ 

લેબ-કોઓડીનેટર ૦ ૦ ૦ ૦ 

મુખ્ય ક રકુન ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્સસ્નયર ક રકુન ૦ ૩ ૦ ૦ 

જુસ્નયર ક રકુન ૦ ૧૦ ૦ ૦ 

પટ વ ળ   ૦ ૯ ૦ ૦ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ તાલુિો સાંિગધ 
માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ 

૧ જાંબુસર 

આચ યષ ૦ ૧૭ ૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મદદનીશ સ્શક્ષક ૫ ૯૬ ૧ ૮ ૩ ૬૮ ૧ ૨૮ 

ગ્રાંિપ લ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 

લેબ-કોઓડીનેટર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

મુખ્ય ક રકુન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્સસ્નયર ક રકુન ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જુસ્નયર ક રકુન ૧ ૨૨ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પટ વ ળ   ૦ ૨૩ ૧ ૨ ૦ ૧ ૦ ૧ 

૨ આમોદ 

આચ યષ ૦ ૬ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મદદનીશ સ્શક્ષક ૮ ૩૮ ૧ ૨ ૦ ૨૪ ૦ ૧૦ 

ગ્રાંિપ લ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ 
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ક્રમ તાલુિો સાંિગધ 
માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ સરિારી ગ્રાન્ટેડ 

લેબ-કોઓડીનેટર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મુખ્ય ક રકુન ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સ્સસ્નયર ક રકુન ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જુસ્નયર ક રકુન ૦ ૫ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પટ વ ળ   ૦ ૮ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

--------- 

૧૪૧ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આદ્યુવનિ બનાિિાની યોજના 

* ૧૬૨૨૩ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ ઓને અદ્યતન/આદુ્યસ્નક બન વવ  મ ટે 
કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ . 

 (૨) જો હ , તો આ યોજન ની સ્વગતો શુાં છે, અને   (૨) થિ સ્નક ઓલ દ (ગીર/ક કરેજ/ડ ાંગી) ને ઉતે્તજન 
આપવ  મ ટે ગૌશ ળ મ ાં નવી સુસ્વધ ઓ ઉભી િ ય તે મ ટે આ 
સ િે સ મેલ પત્રિ મુજબની ઉભી કરેલ પ્રત્યેક સુસ્વધ  મ ટે 
કરવ મ ાં આવેલ કુલ ખચષન  વધુમ ાં વધુ ૭૫ ટક  સહ ય અિવ  
રૂ.૪.૦૦ લ ખ બે મ ાંિી જ ે ઓછુાં  હોય તે મુજબ સહ ય પૂરી 
પ ડવ મ ાં આવે છે.                પત્રિ 
ક્રમ આઈટમ 
૧ દૂધ પ ઉચ પેકીંગ મશીન 
૨ પાંચગવ્ય આધ રરત દવ  ઉત્પ દન મ ટેની સ ધન સ મગ્રી 
૩ હ ઈડર ોલીક ટર ોલી 
૪ પ ણીન  ફોગર 
૫ વઈંગ બેલેન્સ 
૬ યુટીલીટી વ ન 
૭ સ્મકેન ઈઝડ રીપર મશીન/ચ ફકટર/રીપર મશીન 
૮ વમીં કાંપોષ્ટ્ 
૯ મીલ્કીંગ મશીન/ઓટોમટેીક સ્મલ્ક કલકેશન સેટ 

૧૦ ૨૦૦ લીટસષ બલ્ક કુલીંગ મશીન/બલ્ક સ્મલ્ક કુલર જનરેટર 
સ િે 

૧૧ મીની ટરે કટર/મોટુાં  ટરેકટર/ટરેલર 
૧૨ સોલ ર યુસ્નટ 
૧૩ બળદ આધ રરત ઉજાષ સ્ત્રોત 
૧૪ સોલ ર ગૌઅકષ  મશીન 
૧૫ હ વેથટર 
૧૬ ગોબર ગેસ પ્લ ન્ટ/બ યોગસે પ્લ ન્ટ 
૧૭ ડર ીપ ઈરીગેશન 
૧૮ કૃસ્ર્/ડેરી/પશુપ લન સ્વર્યક અન્ય સ ધન સ મગ્રી  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી સાંથિ ઓને સહ ય ચુકવવ મ ાં આવેલ છે ?  

  (૩)  
િર્ધ સિાય ચુિિેલ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૪ 

ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૫ 

 
--------- 
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૧૪૨ 
અમરેલી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૫૬ શ્રી જ.ેિી.િાિડીયા (ધ રી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

અમરેલી સ્જલ્લો ૧૦૧૩ 

અમરેલી શહેર ૫૪ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

અમરેલી સ્જલ્લો ૭૭૦ ૫ ૨૩૮ 

અમરેલી શહેર ૧૪ ૩ ૩૭  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ અમરેલી િિેર અમરેલી વજલ્લો 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૧૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૧૫  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં િન્યા િાળાઓને સળાંગ એિમ િેઠળ િગધ િધારા 

* ૧૬૧૯૦ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં કેલેન્ડર વર્ષ-૨૦૧૮મ ાં કેટલી 

કન્ય  શ ળ ઓને સળાંગ એકમ હેઠળ વગષ વધ ર  માંજૂર કરવ મ ાં 

આવ્ય , અને 

  (૧) ૦૪ 

 (૨) ત ે પૈકી સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કેટલી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવી ?  

  (૨) ૦૧ 

--------- 

૧૪૪ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િોલેજો 

* ૧૬૨૩૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (ર જકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં સ્વજ્ઞ ન 

પ્રવ હની સરક રી અને ગ્ર ન્ટેડ કેટલી કોલેજો આવેલી છે, અને 

  (૧) સરક રી કોલેજો-૩૧ 

  ગ્ર ન્ટેડ કોલેજો-૪૭ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં સ્જલ્લ વ ર 
કેટલી સરક રી અને ગ્ર ન્ટેડ નવી કોલેજોને માંજૂરી આપવ મ ાં 

આવેલી છે ? 

  (૨)  
ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ છેલ્લા બે િર્ધમાાં નિી માંજૂર િોલેજો 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ 

૧ અમદ વ દ ૦૦ ૦૦ 

૨ અમરેલી ૦૦ ૦૦ 

૩ આણાંદ ૦૦ ૦૦ 

૪ અરવલ્લી ૦૦ ૦૦ 

૫ બન સક ાંઠ  ૦૦ ૦૦ 

૬ બોટ દ ૦૦ ૦૦ 

૭ ભરૂચ ૦૦ ૦૦ 

૮ ભ વનગર ૦૦ ૦૦ 

૯ છોટ ઉદેપુર ૦૦ ૦૦ 

૧૦ દ હોદ ૦૦ ૦૦ 

૧૧ ડ ાંગ ૦૦ ૦૦ 

૧૨ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  ૦૦ ૦૦ 

૧૩ ગ ાંધીનગર ૦૦ ૦૦ 

૧૪ ગીર સોમન િ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ જામનગર ૦૦ ૦૦ 

૧૬ જૂન ગઢ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ ખેડ  ૦૦ ૦૦ 

૧૮ કચ્છ ૦૦ ૦૦ 

૧૯ મહીસ ગર ૦૦ ૦૦ 

૨૦ મહેસ ણ  ૦૦ ૦૦ 

૨૧ મોરબી ૦૦ ૦૦ 

૨૨ નમષદ  ૦૦ ૦૦ 

૨૩ નવસ રી ૦૦ ૦૦ 

૨૪ પાંચમહ લ ૦૧ ૦૦ 

૨૫ પ ટણ ૦૦ ૦૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦૦ ૦૦ 

૨૭ ર જકોટ ૦૦ ૦૦ 

૨૮ સ બરક ાંઠ  ૦૦ ૦૦ 

૨૯ સુરત ૦૦ ૦૦ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૦૦ ૦૦ 

૩૧ ત પી ૦૦ ૦૦ 

૩૨ વડોદર  ૦૦ ૦૦ 

૩૩ વલસ ડ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૧ ૦૦  
--------- 

૧૪૫ 
િડોદરા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૮૯ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પ દર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદર  
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે 

  (૧)  

િિેર/વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

વડોદર  શહેર ૪૫૮ 

વડોદર  સ્જલ્લો ૧૨૮૪ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
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િિેર/વજલ્લો સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

વડોદર  શહેર ૧૦૫ ૦૪ ૩૪૯ 

વડોદર  સ્જલ્લો ૧૦૬૪ ૪૦ ૧૮૦  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િિેર/વજલ્લો િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરક રી ગ્ર ન્ટેડ ખ નગી સરક રી ગ્ર ન્ટેડ ખ નગી 

વડોદર  શહેર ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૧૦ 

વડોદર  સ્જલ્લો ૦૦ ૦૦ ૨૨ ૦૬ ૦૦ ૨૨  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૬ 
પાટણ અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૩૯૮ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પ ટણ અને 
અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પ ટણ અને 
અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

પ ટણ ૩૮૦૨ ૫૩૨ ૪૩૩૪ 

અરવલ્લી ૩૦૮૮ ૪૬૩ ૩૫૫૧ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 

આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 અરવલ્લી સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ 
વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 પ ટણ સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 
શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 
િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 
બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 
આપવ મ ાં આવે છે. 
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 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરૂ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 પ ટણ સ્જલ્લ ન  સમી, શાંખેશ્વર અને સ ાંતલપુર 
ત લુક મ ાં અને અરવલ્લી સ્જલ્લ ન ાં સ્ભલોડ  અને 
મેઘરજ ત લુક ઓમ ાં દુધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત 
ફોટીફ ઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 

૧૪૭ 
મોરબી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૩૧ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વ ાંક નેર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૮૧૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળા 
ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 

િાળા 
ખાનગી પ્રાથવમિ 

િાળા 

૫૯૬ ૦૧ ૨૧૩  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળા 
ગ્રાન્ટેડ 

પ્રાથવમિ િાળા 
ખાનગી 

પ્રાથવમિ િાળા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૩ ૦૦ ૧૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૦ ૧૦  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૮ 
સુરત વજલ્લામાાં સ્ટાફ નસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૮૦ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વડોદર  શહેર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 
થટ ફ નસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૮૭ 

 (૨) ત ેપૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) ૭૦ જગ્ય ઓ ભર યેલ અને ૧૭ જગ્ય ઓ ખ લી છે. 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે ?    (૩) વહીવટી અનુકૂળત  મુજબ. 
--------- 
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૧૪૯ 
િડોદરા વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આધુવનિ બનાિિાની યોજના 

* ૧૬૨૨૨ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વ ઘોડીય ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ ઓને અદ્યતન/આધુસ્નક બન વવ  મ ટે 
કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ . 

 (૨) જો હ , તો આ યોજન ની સ્વગતો શુાં છે, અને   (૨) થિ સ્નક ઓલ દ (ગીર/ક ાંકરેજ/ડ ાંગી) ને ઉતે્તજન 
આપવ  મ ટે ગૌશ ળ મ ાં નવી સુસ્વધ ઓ ઉભી િ ય તે મ ટે આ 
સ િે સ મેલ પત્રિ મુજબની ઉભી કરેલ પ્રત્યેક સુસ્વધ  મ ટે 
કરવ મ ાં આવેલ કુલ ખચષન  વધુમ ાં વધુ ૭૫ ટક  સહ ય અિવ  
રૂ.૪.૦૦ લ ખ બે મ ાંિી જ ે ઓછુાં  હોય તે મુજબ સહ ય પૂરી 

પ ડવ મ ાં આવે છે.                પત્રિ 
િર્ધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

૧ દૂધ પ ઉચ પેકીંગ મશીન 

૨ પાંચગવ્ય આધ રરત દવ  ઉત્પ દન મ ટેની સ ધન સ મગ્રી 

૩ હ ઈડર ોલીક ટર ોલી 

૪ પ ણીન  ફોગર 

૫ વઈંગ બેલેન્સ 

૬ યુટીલીટી વ ન 

૭ સ્મકેન ઈઝડ રીપર મશીન/ચ ફકટર/રીપર મશીન 

૮ વમીં કાંપોષ્ટ્ 

૯ મીલ્કીંગ મશીન/ઓટોમેટીક સ્મલ્ક કલેકશન સેટ 

૧૦ ૨૦૦ લીટસષ બલ્ક કુલીંગ મશીન/બલ્ક સ્મલ્ક કુલર જનરેટર સ િે 

૧૧ મીની ટરે કટર/મોટુાં  ટરે કટર/ટરેલર 

૧૨ સોલ ર યુસ્નટ 

૧૩ બળદ આધ રરત ઉજાષ સ્ત્રોત 

૧૪ સોલ ર ગૌઅકષ  મશીન 

૧૫ હ વેથટર 

૧૬ ગોબર ગેસ પ્લ ન્ટ/બ યોગેસ પ્લ ન્ડ 

૧૭ ડર ીપ ઈરીગેશન 

૧૮ કૃસ્ર્/ડેરી/પશુપ લન સ્વર્યક અન્ય સ ધન સ મગ્રી  
 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વડોદર  સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી સાંથિ ઓને સહ ય ચુકવવ મ ાં આવેલ છે ?  

  (૩)  
િર્ધ સિાય ચુિિેલ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૭  િી 
ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૮ 

૫ 

ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૮  િી 
ત .૩૧/૦૩/૨૦૧૯ 

૪ 

 
--------- 

૧૫૦ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં િન્યા િાળાઓને સળાંગ એિમ િેઠળ િગધ િધારા 

* ૧૬૧૯૮ શ્રી િેિુભાઈ નાિરાણી (ગ રીય ધ ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં કેલેન્ડર વર્ષ-૨૦૧૮મ ાં કેટલી 
કન્ય  શ ળ ઓને સળાંગ એકમ હેઠળ વગષ વધ ર  માંજૂર કરવ મ ાં 
આવ્ય , અને 

  (૧) ૦૪ 

 (૨) ત ે પૈકી સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કેટલી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવી ?  

  (૨) ૦૦ 

--------- 
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૧૫૧ 
તારાપુર ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૧૩ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં ત ર પુર, સ્જ.આણાંદ ખ તે નવી કોટષ  
સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની કય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) રૂ.૬,૨૬,૦૦,૦૦૦/- ની વહીવટી માંજુરી  
ત .૧૮-૦૬-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે ?   (૩) બ ાંધક મ પ્રગસ્ત હેઠળ છે. બનતી ત્વર એ બ ાંધક મ 

પૂણષ કરવ મ ાં આવશે. 
--------- 

૧૫૨ 
ખેડા અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૭૬ શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડ  અને 
પાંચમહ લ જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧)  પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ 
આટધસ અને 

િોમસધ 
િોમસધ અને 

સાયન્સ 
આટધસ અને 

સાયન્સ 
આટધસ, િોમસધ 
અને સાયન્સ 

િુલ 

ખેડ  ૦૪ ૦૪ ૦૪ ૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૧૯ 
પાંચમહ લ ૦૨ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૧૨ 

િુલ ૦૬ ૦૫ ૦૭ ૦૯ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૩૧ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 
ખેડ  ૦૧ ૧૧ ૦૭ ૧૯ 
પાંચમહ લ ૦૩ ૦૬ ૦૩ ૧૨ 

િુલ ૦૪ ૧૭ ૧૦ ૩૧ 

પત્રિ-૩ 
વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

ખેડ  
૨૦૧૭-૧૮ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પાંચમહ લ 
૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

 િુલ ૦૧ ૦૦ ૦૨ 

--------- 
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૧૫૩ 
પાલનપુર તથા ડીસાની િાળામાાં નિા ઓરડા બનાિિા બાબત 

* ૧૭૩૮૦ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પ લનપુર) : ત .૨૬-૦૩-૨૦૧૮ન  રોજ સભ ગૃહમ ાં રજૂ િયેલ ત ર ાંસ્કત પ્રશ્ન ક્રમ ાંક: ૧૦૧૦૦ 

(અગ્રત -૧૭૬) અન્વયે માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની સ્થિસ્તએ પ લનપુર તિ  

ડીસ  ત લુક મ ાં અનુક્રમે ૭ અને ૩૨ ઓરડ ઓ જજષરીત હત  

તેને રડમોલેશન કરી તબક્ક વ ર નવ  બન વવ ન  હત  તે પૈકી 

કેટલ  ઓરડ ઓ ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવ  

બન વવ મ ાં આવ્ય  છે, 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) ઉક્ત પૈકી નવ  ઓરડ  બન વવ ન  બ કી હોય તો 

તેન  શ  ક રણો છે, અને 

  (૨) જીલ્લ  કક્ષ ને ફ ળવેલ ન ણ કીય જોગવ ઇ તેમજ 

જીલ્લ  કક્ષ એિી આવેલ પ્ર િસ્મકત ને ધ્ય ને લઈને ઓરડ  

બન વવ મ ાં આવે છે. 

 (૩) ત ેતમ મ ઓરડ ઓ ક્ય ાં સુધીમ ાં નવ  બન વવ નુાં 

આયોજન છે ? 

  (૩) આગ મી વર્ોમ ાં તબક્ક વ ર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૧૫૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગાયોની સ્થાવનિ ઓલાદોની જાળિણી/સુધારણાની યોજના 

* ૧૬૨૧૮ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સ ણાંદ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગ યોની 

થિ સ્નક ઓલ દોની જાળવણી અને સુધ રણ  મ ટે ગ યોન  

સાંવધષન મ ટે કોઇ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કઈ કઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે, અને   (૨) ગીર/ક ાંકરેજ ઓલ દન  સાંવધષન મ ટે આપવ મ ાં 

આવેલ સ ાંઢન  સ્નભ વ તિ  ખરીદીની યોજન . 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં દરેક યોજન   હેઠળ 

અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં કેટલ  કેટલ  સ ાંઢ પૂર  પ ડવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િર્ધ પુરા પાડેલ સાાંઢ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
૩ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૪ 

 
--------- 

૧૫૫ 
એસ્પીરેિનલ જીલ્લા દાિોદ અને નમધદામાાં નિી સરિારી િાળાઓ 

* ૧૬૧૯૬ શ્રી રમેિભાઇ િટારા (ફતેપુર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  કેન્ર સરક ર દ્વ ર  જાહેર કરવ મ ાં આવેલ 
એથપીરેશનલ જીલ્લ  દ હોદ અને નમષદ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
કેટલી નવી સરક રી શ ળ ઓ શરૂ કરવ મ ાં આવી ? 

  (૧)  

વજલ્લો સરિારી િાળાઓની સાંખ્યા 

દ હોદ ૧૫ 

નમષદ  ૦૨ 
 

--------- 
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૧૫૬ 
ગુજરાત િાઇિોટધ  અમદાિાદમાાં વિવિધ િામોને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૫ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડ ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં ગુજર ત હ ઇકોટષ, સોલ  અમદ વ દ ખ તે 

ડીઝ ઈન, સપ્લ ય, ઇન્થટોલેશન, ફ યર પ્રોટેક્શન સીથટમ 

અને હ ઈ  પ્રેશર વોટર સ્મથટ ગ્રીન ટેકનોલોજી શરૂ કરવ ન  

ક મને વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 

વર્ષમ ાં કેટલી રકમની કય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૫,૫૧,૫૯,૯૦૦/- ની વહીવટી માંજુરી  

ત .૨૮-૦૨-૨૦૧૯ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે ?   (૩) સદર ક મન  ટેન્ડર માંગ વેલ છે જ ે સક્ષમ કક્ષ એ 

માંજૂર િય  બ દ વહેલી તકે ક મગીરી શરૂ કરવ મ ાં આવશે. 

--------- 

૧૫૭ 
ખેડા વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૭૩ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠ સર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડ  જીલ્લ મ ાં 

કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 

છે, 

  (૧)   

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૨ 

કોમસષ ૦૫ 

સ યન્સ ૦૩ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૫ 

આટષસ, કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૧૬ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

૦૧ ૧૧ ૦૪ ૧૬  
 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ 
સરિારી 

િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 

િોલેજ 

ખાનગી 

િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 
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૧૫૮ 
જામનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૪૧ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

જામનગર ૧૦૮૨ 

પોરબાંદર ૪૪૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

જામનગર ૭૨૪ ૦૮ ૩૫૦ 

પોરબાંદર ૩૧૮ ૦૦ ૧૨૮  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

વજલ્લો 
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

જામનગર ૦૩ ૦૦ ૩૫ ૦૧ ૦૦ ૧૯ 

પોરબાંદર ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૭  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 

અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 
--------- 

૧૫૯ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િોલેજો 

* ૧૬૨૩૫ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની સરક રી અને ગ્ર ન્ટેડ કેટલી કોલેજો આવેલી છે, અને 

  (૧) સરક રી કોલેજો – ૩૧ 
  ગ્ર ન્ટેડ કોલેજો  – ૪૭ 

 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં સ્જલ્લ વ ર 
કેટલી સરક રી અને ગ્ર ન્ટેડ નવી કોલેજોને માંજૂરી આપવ મ ાં 

આવેલી છે ? 

  (૨)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
છેલ્લા બે િર્ધમાાં નિી માંજૂર િોલેજો 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ 

૧ અમદ વ દ ૦૦ ૦૦ 

૨ અમરેલી ૦૦ ૦૦ 

૩ આણાંદ ૦૦ ૦૦ 

૪ અરવલ્લી ૦૦ ૦૦ 

૫ બન સક ાંઠ  ૦૦ ૦૦ 

૬ બોટ દ ૦૦ ૦૦ 

૭ ભરૂચ ૦૦ ૦૦ 

૮ ભ વનગર ૦૦ ૦૦ 

૯ છોટ ઉદેપુર ૦૦ ૦૦ 

૧૦ દ હોદ ૦૦ ૦૦ 

૧૧ ડ ાંગ ૦૦ ૦૦ 
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૧૨ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  ૦૦ ૦૦ 

૧૩ ગ ાંધીનગર ૦૦ ૦૦ 

૧૪ ગીર સોમન િ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ જામનગર ૦૦ ૦૦ 

૧૬ જુન ગઢ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ ખેડ  ૦૦ ૦૦ 

૧૮ કચ્છ ૦૦ ૦૦ 

૧૯ મહીસ ગર ૦૦ ૦૦ 

૨૦ મહેસ ણ  ૦૦ ૦૦ 

૨૧ મોરબી ૦૦ ૦૦ 

૨૨ નમષદ  ૦૦ ૦૦ 

૨૩ નવસ રી ૦૦ ૦૦ 

૨૪ પાંચમહ લ ૦૧ ૦૦ 

૨૫ પ ટણ ૦૦ ૦૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦૦ ૦૦ 

૨૭ ર જકોટ ૦૦ ૦૦ 

૨૮ સ બરક ાંઠ  ૦૦ ૦૦ 

૨૯ સુરત ૦૦ ૦૦ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૦૦ ૦૦ 

૩૧ ત પી ૦૦ ૦૦ 

૩૨ વડોદર  ૦૦ ૦૦ 

૩૩ વલસ ડ ૦૦ ૦૦ 

 િુલ ૦૧ ૦૦  
--------- 

૧૬૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં આાંગણિાડી તેડાગર બિેનોને રસોઇ અાંગેની તાલીમ 

* ૧૬૧૩૩ ડૉ. નીમાબેન આચાયધ (ભુજ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં આાંગણવ ડી તેડ ગર, બહેનોને 
રસોઇ અાંગેની ત લીમ આપવ મ ાં આવે છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર કેટલી 
બહેનોએ આ ત લીમ લીધેલ છે ? 

  (૨)  

તાલુિાનુાં નામ 
રસોઇ અાંગેની તાલીમ લીધેલ તેડાગર 

બિેનોની સાંખ્યા 

ભુજ-૧ ૨૨ 

ભુજ-૨ ૧૪ 

અાંજાર ૩૬ 

ગ ાંધીધ મ-૧ ૫ 

ગ ાંધીધ મ-૨ ૨૭ 

ભચ ઉ ૧૭ 

મુાંર  ૫ 

દય પર ૨૮ 

મ ાંડવી ૧૯ 

અબડ સ  ૨૦ 

ર પર ૧૮ 

નખત્ર ણ  ૩૪ 

િુલ ૨૪૫  
--------- 
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૧૬૧ 
તાપી વજલ્લામાાં િાયધરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી છાત્રાલયો 

* ૧૬૧૬૪ શ્રી મોિનભાઈ ઢોડીયા (મહુવ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ત પી સ્જલ્લ મ ાં 
આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કેટલ ાં સરક રી છ ત્ર લયો ક યષરત 
છે, અને તે પૈકી કુમ ર અને કન્ય  મ ટેન  છ ત્ર લયોની સાંખ્ય  
કેટલી છે, અને 

  (૧)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમ ર ૪ 

કન્ય  ૧૧ 

િુલ ૧૫  
 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ત પી સ્જલ્લ મ ાં 
ક યષરત આરદજાતી સ્વદ્ય િીઓ મ ટેન  સરક રી છ ત્ર લયોમ ાં 
કેટલ ાં સ્વદ્ય િી/સ્વદ્ય િીનીઓ અભ્ય સ કરે છે? 

  (૨)  

છાત્રાલય વિદ્યાથીઓ 

કુમ ર ૨૩૨ 

કન્ય  ૬૬૧ 

િુલ ૮૯૩  
--------- 

૧૬૨ 
છોટાઉદેપુર અને નમધદા વજલ્લામાાં ખેડૂતોના િક્કદાિા 

* ૧૭૧૮૪ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટ ઉદેપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વન અસ્ધક ર 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૦૬ હેઠળ છોટ ઉદેપુર અને નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં 
સ્જલ્લ વ ર, ત લુક વ ર કુલ કેટલ  ખેડૂતોએ હક્કદ વ  રજૂ કરેલ  
છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વન અસ્ધક ર 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૦૬ હેઠળ છોટ ઉદેપુર અને નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં 
સ્જલ્લ વ ર, ત લુક વ ર ખેડૂતોએ નીચે મુજબન  હક્ક દ વ  રજૂ 

કરેલ  છે. 
છોટાઉદેપુર વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ રજૂ િરેલ દાિાઓ 

૧ છોટ ઉદેપુર ૬૯૨૯ 

૨ કવ ાંટ ૪૩૨૩ 

૩ પ વી જતેપુર ૧૬૩૭ 

૪ નસવ ડી ૪૩૮૯ 

૫ બોડેલી ૨૭૯ 

૬ સાંખેડ  ૦ 

નમધદા વજલ્લો 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ રજૂ િરેલ દાિાઓ 

૧ ન ાંદોદ ૧૨૮૯ 

૨ ગરૂડેશ્વર ૨૮૨૧ 

૩ સ્તલકવ ડ  ૬૨ 

૪ ડેરડય પ ડ  ૧૧૪૭૨ 

૫ સ ગબ ર  ૨૧૩૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લ વ ર, ત લુક વ ર 
કેટલ  દ વ ઓ માંજૂર કરવ મ ાં આવ્ય  અને કેટલી જમીન 
આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૨) છોટાઉદેપુર 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર િરેલ 
દાિાઓ 

માંજૂર થયેલ જમીન 
(િે.આર.એ) 

૧ છોટ ઉદેપુર ૨૩૭૯ ૧૩૨૮.૫૬ 

૨ કવ ાંટ ૨૦૫૭ ૧૪૮૪.૭૮ 

૩ પ વી જતેપુર ૩૯૮ ૨૦૬.૬૧ 
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૪ નસવ ડી ૧૭૭૫ ૧૧૦૯.૨૫ 

૫ બોડેલી ૫૮ ૨૭.૮૬ 

૬ સાંખેડ  ૦ ૦ 

નમધદા 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ માંજૂર િરેલ 
દાિાઓ 

માંજૂર થયેલ જમીન 
(િે.આર.એ) 

૧ ન ાંદોદ ૪૧૮ ૩૪૧.૫૩ 

૨ ગરૂડેશ્વર ૮૫૬ ૯૭૭.૨૬ 

૩ સ્તલકવ ડ  ૩૫ ૧૮.૧૭ 

૪ ડેરડય પ ડ  ૬૩૦૩ ૬૮૮૬.૯૯ 

૫ સ ગબ ર  ૯૬૪ ૧૫૬૫.૮૯  
 (૩) બ કી રહેલ દ વ ઓનો સ્નક લ ક્ય ાં સુધીમ ાં 

કરવ મ ાં આવશે? 

  (૩) શક્ય તેટલો જલદી. 

--------- 

૧૬૩ 
ગુજરાત િાઇિોટધ  અમદાિાદમાાં વિવિધ િામોને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૩ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘ ટલોરડય ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં ગુજર ત હ ઈકોટષ, સોલ , અમદ વ દ ખ તે 

ડીઝ ઈન, સપ્લ ય, ઈન્થટોલેશન, ફ યર પ્રોટેક્શન સીથટમ 

અને હ ઈ પ્રેશર વોટર સ્મથટ ગ્રીન ટેકનોલોજી શરૂ કરવ ન  

ક મને વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 

વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૫,૫૧,૫૯,૯૦૦/-ની વહીવટી માંજૂરી 

ત .૨૮-૦૨-૨૦૧૯ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) સદર ક મન  ટેન્ડર માંગ વેલ છે જ ે સક્ષમ કક્ષ એ 

માંજૂર િય  બ દ વહેલી તકે ક મગીરી શરૂ કરવ મ ાં આવશે. 

--------- 

૧૬૪ 
નડીયાદ ખાતે એડીઆર સેન્ટરના બાાંધિામ માટે િિીિટી માંજૂરી  

* ૧૬૨૦૯ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (મ તર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ હેઠળ નડીય દ સ્જ.ખેડ  

ખ તે અલ્ટરનેટ ડીસપ્યુટ રીસોલ્યુસન સેન્ટરન  બ ાંધક મ મ ટે 

વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 

વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૨,૫૫,૮૧,૭૭૧/-ની વહીવટી માંજૂરી  

ત .૨૪-૦૧-૨૦૧૯ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?    (૩) બનતી ત્વર એ. 

--------- 
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૧૬૫ 
સુત્રાપાડા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૧૨ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં સુત્ર પ ડ , સ્જ.ગીર સોમન િ ખ તે નવી કોટષ  

સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 

સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 

વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/-ની વહીવટી માંજૂરી  

ત .૨૨-૦૫-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વર એ બ ાંધક મ શરૂ કરવ મ ાં આવશે. 

--------- 

૧૬૬ 
િલસાડ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ ભેટ 

* ૧૬૧૬૧ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની 

ધોરણ-૯મ ાં અભ્ય સ કરતી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ 

આપવ  મ ટેની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 

યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં 

ધોરણ-૯મ ાં અભ્ય સ કરતી કેટલી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ 

ભેટ આપવ મ ાં આવી? 

  (૨) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ યોજન  

અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯મ ાં 

અભ્ય સ કરતી કુલ-૫૬૧૦ સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ 

આપવ મ ાં આવી. 

--------- 

૧૬૭ 
સુરત વજલ્લામાાં ગાયોની સ્થાવનિ ઓલાદોની જાળિણી/સુધારણાની યોજના 

* ૧૬૨૩૮ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૩-૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગ યોની 

થિ સ્નક ઓલ દોની જાળવણી અને સુધ રણ  મ ટે ગ યોન  

સાંવધષન મ ટે કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો કઈ કઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે, અને    (૨) ગીર/ક ાંકરેજ ઓલ દન  સાંવધષન મ ટે આપવ મ ાં 

આવેલ સ ાંઢન  સ્નભ વ તિ  ખરીદીની યોજન . 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં દરેક યોજન  હેઠળ 

સુરત સ્જલ્લ મ ાં કેટલ  કેટલ  સ ાંઢ પૂર  પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩) શૂન્ય 

--------- 
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૧૬૮ 
આણાંદ વજલ્લાની પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં િોમ્પ્યુટર લેબની સુવિધા 

* ૧૭૧૭૯ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક વ ર કેટલી સરક રી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં કોમ્પ્યુટર 
લેબની સુસ્વધ  ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િોમ્પ્યુટર લેબ ધરાિતી 
પ્રાથવમિ િાળાની સાંખ્યા 

૧ આણાંદ ૧૬૨ 

૨ આાંકલ વ ૫૯ 

૩ બોરસદ ૧૨૬ 

૪ ખાંભ ત ૯૨ 

૫ પેટલ દ ૧૧૦ 

૬ સોજીત્ર  ૪૨ 

૭ ત ર પુર ૪૨ 

૮ ઉમરેઠ ૬૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી લેબ ચ લુ છે અને 
કેટલી બાંધ હ લતમ ાં છે, અને 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

િોમ્પ્યુટર લેબ બાંધ 

િાલતમાાં ધરાિતી 
પ્રાથવમિ િાળાઓની 

સાંખ્યા 

િોમ્પ્યુટર લેબ ચાલુ 

િાલતમાાં ધરાિતી 
પ્રાથવમિ િાળાઓની 

સાંખ્યા 

૧ આણાંદ ૦૪ ૧૫૮ 

૨ આાંકલ વ ૦૩ ૫૬ 

૩ બોરસદ ૦૯ ૧૧૭ 

૪ ખાંભ ત ૦૫ ૮૭ 

૫ પેટલ દ ૦૨ ૧૦૮ 

૬ સોજીત્ર  ૦૭ ૩૫ 

૭ ત ર પુર ૦૦ ૪૨ 

૮ ઉમરેઠ ૦૪ ૬૨ 
 

 (૩) કોમ્પ્યુટરનુાં સ્શક્ષણ કોમ્પ્યુટર સ્વર્યન  તજજ્ઞ 
સ્શક્ષક દ્વ ર  આપવ મ ાં આવે છે કે કેમ ? 

  (૩) હ , જી. 

--------- 

૧૬૯ 
નિસારી વજલ્લામાાં ગૌિાળા-પાાંજરાપોળોને સિાય 

* ૧૬૨૨૦ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઇ (નવસ રી) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની  સ્થિસ્તએ  ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ -પ ાંજર પોળોને આાંતરમ ળખ કીય 
સુસ્વધ ઓ પૂરી પ ડવ ની કોઇ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ . 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી ગૌશ ળ -પ ાંજર પોળોને સહ ય ચૂકવવ મ ાં આવી ? 

  (૨)  

િર્ધ 

સિાય ચિૂિેલ 
ગૌિાળા 

પાાંજરાપોળોની 
સાંખ્યા 

ચૂિિેલ સિાયની 
રિમ રૂવપયા 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી  

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૦ ૦ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી  

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ ૪,૮૪,૦૦૦/- 

 

--------- 
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૧૭૦ 
તાપી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૫૦૧ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્ય ર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ત પી શહેર/ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૮૬૨ 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૭૯૯ ૦૨ ૬૧ 
 

 (૩) તે પૈકી  ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

 ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરક રી  ૦૦ ૦૨ 

ગ્ર ન્ટેડ  ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી  ૦૭ ૦૨ 
 

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય   ? 

  (૪)   

  પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે ખ નગી 
પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઇ પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ 
અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે 
ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૭૧ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૨૩ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસ ડ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો/િિેર પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

સુરેન્રનગર શહેર ૧૪૯ 

સુરેન્રનગર સ્જલ્લો ૧૦૦૪ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો/િિેર સરિારી 
પ્રા.િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રા.િાળા 

ખાનગી 
પ્રા.િાળા 

સુરેન્રનગર શહેર ૪૪ ૭ ૯૮ 

સુરેન્રનગર સ્જલ્લો ૮૫૧ ૦ ૧૫૩  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ 
પ્રાથવમિ 
િાળાઓ 

જીલ્લો/ન.વિ.સ. 

જામનગર િિેર જામનગર વજલ્લો 

૨૦૧૭-૧૮ 

સરક રી ૦૦ ૦૦ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૦૪ ૧૫ 

૨૦૧૮-૧૯ 

સરક રી ૦૦ ૦૧ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૧૦ ૨૨  



78 

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 
 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૭૨ 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા િિીદ િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 
* ૧૬૧૪૬ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધન ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં 'શહીદ વન' કય  થિળે બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) જામનગર સ્જલ્લ ન  ધ્રોલ ત લુક ન  મોજ ે ભુચરમોરી 
ખ તે. 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે રેઈન ટર ી, પેલ્ટોફોરમ, વડ, ચાંપો, 
બોરસલી, વ ાંસ, આાંબ , આાંબલી, ર યણ, સ દડ, લીમડ  
તેમજ ફુલછોડ મળી કુલ ૫૬૧૫૪ રોપ . 

 (૩) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે આકર્ષણો કય  છે?   (૩) વનદેવી મ્યુરલ, શહીદ જામ અજાજીનુાં થટેચ્યુ, રાંગીન 
ફુવ રો, વન કુટીર, ઉજાણી ગૃહ, કલ ત્મક ગેટ સ્વગેરે. 

--------- 

૧૭૩ 
રાજુલા તાલુિામાાં પ્રાથવમિ વિક્ષિોની ખાલી જગ્યા 

* ૧૭૧૭૭ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (ર જુલ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી જીલ્લ ન  
ર જુલ  ત લુક મ ાં પ્ર િસ્મક સ્શક્ષકોની જગ્ય ઓ પૈકી કેટલી 
જગ્ય ઓ ખ લી છે, 

  (૧) ૭૧ 

 (૨) ઉક્ત જગ્ય ઓ ખ લી રહેવ ન  ક રણો શ  છે, અને   (૨) વય સ્નવૃસ્ત્ત, આકસ્થમક અવસ ન અને બદલીન  
ક રણે. 

 (૩) ઉક્ત જગ્ય ઓ ખ લી હોવ ન  ક રણે સ્વદ્ય િીઓનુાં 
સ્શક્ષણ કિળે નહીં તે મ ટે સરક ર દ્વ ર  શી વ્યવથિ  કરવ મ ાં 
આવી છે ? 

  (૩) સ્વદ્ય િીઓનુાં સ્શક્ષણ કિળે નહીં તે મ ટે વચગ ળ ની 
વ્યવથિ ન  ભ ગરૂપે નજીકની શ ળ ન  સ્શક્ષકો મ રફત 
સ્વદ્ય િીઓન  સ્શક્ષણની વ્યવથિ  કરવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૭૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૬૩૯૩ શ્રી જગદીિ પાંચાલ (સ્નકોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તન  ઇસમોને 
થવરોજગ ર મ ટે સ ધન સહ ય આપવ  મ નવ ગરરમ  યોજન  
અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત 
જનજાસ્તન  ઇસમો મ ટે મ નવ ગરરમ  યોજન  હેઠળ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ કેટલ  
લ ભ િીઓને લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો ? 

  (૨) ૨૫૧ 

--------- 
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૧૭૫ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળાઓને અદ્યતન/આધુવનિ બનાિિાની યોજના 

* ૧૬૨૨૪ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેગ મ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ ઓને અદ્યતન/આધુસ્નક બન વવ  મ ટે 
કોઇ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો આ યોજન ની સ્વગતો શુાં છે, અને   (૨) થિ સ્નક ઓલ દ (ગીર/ક ાંકરેજ/ડ ાંગી) ને ઉતે્તજન 
આપવ  મ ટે ગૌશ ળ મ ાં નવી સુસ્વધ ઓ ઉભી િ ય તે મ ટે સ મેલ 
પત્રિ મુજબની ઉભી કરેલ પ્રત્યેક સુસ્વધ  મ ટે કરવ મ ાં આવેલ 
કુલ ખચષન  વધુમ ાં વધુ ૭૫% સહ ય અિવ  રૂ.૪.૦૦ લ ખ બ ે
મ ાંિી જ ેઓછુ હોય તે મુજબ સહ ય પુરી પ ડવ મ ાં આવે છે. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી સાંથિ ઓને સહ ય ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૩)  
િર્ધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થા 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૬ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૪ 

 
પત્રિ 

ક્રમ આઈટમ ક્રમ આઈટમ 

૧ દૂધ પ ઉચ પેકીંગ મશીન ૧૦ ૨૦૦ લીટસષ બલ્ક કુલીંગ મશીન/બલ્ક સ્મલ્ક કુલર જનરેટર સ િે 

૨ પાંચગવ્ય આધ રરત દવ  ઉત્પ દન મ ટેની સ ધન સ મગ્રી ૧૧ મીની ટરે ક્ટર/મોટુાં  ટરે ક્ટર/ટરેલર 

૩ હ ઇડર ોલીક ટર ોલી ૧૨ સોલ ર યુસ્નટ 

૪ પ ણીન  ફોગર ૧૩ બળદ આધ રરત ઉજાષ સ્ત્રોત 

૫ વઇંગ બેલેન્સ ૧૪ સોલ ર ગૌઅકષ  મશીન 

૬ યુટીલીટી વ ન ૧૫ હ વેથટર 

૭ સ્મકેન ઇઝડ રીપર મશીન/ચ ફકટર/રીપર મશીન ૧૬ ગોબર ગેસ પ્લ ન્ટ/બ યોગસે પ્લ ન્ટ 

૮ વમી કાંપોષ્ટ્ ૧૭ ડર ીપ ઈરીગેશન 

૯ મીલ્કીંગ મશીન/ઓટોમટેીક સ્મલ્ક કલકે્શન સેટ ૧૮ કૃસ્ર્/ડેરી/પશુપ લન સ્વર્યક અન્ય સ ધન સ મગ્રી 

--------- 

૧૭૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં ગાયોની સ્થાવનિ ઓલાદોની જાળિણી/સુધારણાની યોજના 

* ૧૬૨૧૬ શ્રી લાખાભાઇ સાગકઠયા (ર જકોટ ગ્ર મ્ય) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગ યોની 

થિ સ્નક ઓલ દોની જાળવણી અને સુધ રણ  મ ટે ગ યોન  
સાંવધષન મ ટે કોઇ યોજન ઓ અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કઈ કઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે, અને   (૨) ગીર/ક ાંકરેજ ઓલ દન  સાંવધષન મ ટે આપવ મ ાં 
આવેલ સ ાંઢન  સ્નભ વ તિ  ખરીદીની યોજન . 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં દરેક યોજન   હેઠળ 
ર જકોટ સ્જલ્લ મ ાં કેટલ  કેટલ  સ ાંઢ પૂર  પ ડવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૩)  
િર્ધ પુરા પાડેલ સાાંઢ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ 
 

--------- 
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૧૭૭ 
નમધદા વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૯૪ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઇ િસાિા (ન ાંદોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 
છે, 

  (૧)  

આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ 
અને 

સાયન્સ 

િુલ 

૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૭ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૩ ૦૨ ૦૨ ૦૭  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 
 (૪) ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 
--------- 

૧૭૮ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૪૭ શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુન ગઢ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂન ગઢ શહેર/ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૧૨૦૯ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૭૫૨ ૦૫ ૪૫૨  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૩૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૧૮  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૭૯ 
મોરબી વજલ્લામાાં ચેરનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૯૦ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (ર જકોટ પૂવષ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મોરબી સ્જલ્લ મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 

૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં ચેરનુાં 

વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૫૦ 
 

 (૨) તનેી પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 

આવેલ છે ?  

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૦.૪૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૬.૨૩  
--------- 

૧૮૦ 
સુરત વજલ્લામાાં ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૬૧૫૮ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોય ષસી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-

૧૯મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  કેટલ  ચેકડેમ અને વન તલ વડીઓ 

બન વવ મ ાં આવી, અને 

  (૧)  

િર્ધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૮ ૨૮ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૯ ૧૦૫ 
 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વન તલ વડી બન વવ  પ છળ 

કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ (રૂ. લાખમાાં)  

ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૪૧૫.૩૯ ૧૧૯.૩૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૨૪.૫૮ ૩૧૯.૩૬  
--------- 

૧૮૧ 
સુરત વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૮૪ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લાંબ યત) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં  

મુખ્યસેસ્વક નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૭૨ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 

અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) ૭૧ ભર યેલ અને ૦૧ ખ લી 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે?   (૩) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ. 

--------- 



82 

૧૮૨ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૦૭ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડ સ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૪ 

કોમસષ ૦૧ 

સ યન્સ ૦૨ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૩ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

    (૨) 

સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૨ ૦૭ ૦૨ ૧૧  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 

ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 

કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 
--------- 

૧૮૩ 
બનાસિાાંઠા અને િલસાડ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૩૯૫ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
અને વલસ ડ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

 (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ સાયન્સ િોમસધ અને 
સાયન્સ 

આટધસ અને 
િોમસધ 

આટધસ, િોમસધ અને 
સાયન્સ 

િુલ 

બન સક ાંઠ  ૧૫ ૦૪ ૦૫ ૦૧ ૦૮ ૦૧ ૩૪ 

વલસ ડ ૦૨ ૦૩ ૦૭ ૦૨ ૦૫ ૦૦ ૧૯ 

િુલ ૧૭ ૦૭ ૧૨ ૦૩ ૧૩ ૦૧ ૫૩ 
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પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

બન સક ાંઠ  ૦૬ ૦૫ ૨૩ ૩૪ 

વલસ ડ ૦૪ ૦૭ ૦૮ ૧૯ 

િુલ ૧૦ ૧૨ ૩૧ ૫૩ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

બન સક ાંઠ  ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

વલસ ડ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૨ ૦૦ ૦૩ 

--------- 

૧૮૪ 
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં ચેિડેમ બનાિિા બાબત 

* ૧૭૧૭૦ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (મ ાંગરોળ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂન ગઢ અને 

ગીર-સોમન િ સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં જાંગલ ખ ત  દ્વ ર  

કેટલ  ચેકડેમ બન વવ મ ાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૧)  
છેલ્લા બે િર્ધનો સમયગાળો ચેિડેમની સાંખ્યા 

જૂનાગઢ 

વજલ્લો 

ગીર-સોમનાથ વજલ્લો 

ત .૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૪ કોઈ ચેકડેમ બન વવ મ ાં 

આવેલ નિી. 

ત .૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૨ કોઈ ચેકડેમ બન વવ મ ાં 

આવેલ નિી 
 

 (૨) જો હ , તો તે પૈકી કેટલ  મોટ  અને કેટલ  ન ન   

ચેકડેમ કેટલ  ખચે બન વવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૨) વન સ્વભ ગમ ાં બ ાંધક મ ક યષપદ્ધસ્ત અાંગેની 

મ ગષદસ્શષક મ ાં મોટ  અને ન ન  ચેકડેમ બ બતે કોઈ મ પદાંડ 

નક્કી કરવ મ ાં આવેલ નિી. ઉક્ત ચેકડેમ બન વવ  પ છળ 

સ્જલ્લ વ ર િયેલ ખચષની સ્વગત નીચે પ્રમ ણે છે. 
છેલ્લા બે િર્ધનો સમયગાળો થયેલ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

જૂનાગઢ 

વજલ્લો 

ગીર-સોમનાથ વજલ્લો 

ત .૦૧-૦૬-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૮ 

૧૬.૬૯ 

પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી . 
ત .૦૧-૦૬-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 

૬.૮૫ 

 
--------- 

૧૮૫ 
રાજ્યમાાં વિજ્ઞાન પ્રિાિની સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િોલેજો 

* ૧૬૨૩૧ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એસ્લસબ્રીજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં સ્વજ્ઞ ન 

પ્રવ હની સરક રી અને ગ્ર ન્ટેડ કેટલી કોલેજો આવેલી છે, અને 

  (૧) સરક રી કોલેજો – ૩૧ 

  ગ્ર ન્ટેડ કોલેજો  – ૪૭ 
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 (૨) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં સ્જલ્લ વ ર 
કેટલી સરક રી અને ગ્ર ન્ટેડ નવી કોલેજોને માંજૂરી આપવ મ ાં 

આવેલી છે ? 

  (૨)  

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
છેલ્લા બે િર્ધમાાં નિી માંજૂર િોલેજો 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ 

૧ અમદ વ દ ૦૦ ૦૦ 

૨ અમરેલી ૦૦ ૦૦ 

૩ આણાંદ ૦૦ ૦૦ 

૪ અરવલ્લી ૦૦ ૦૦ 

૫ બન સક ાંઠ  ૦૦ ૦૦ 

૬ બોટ દ ૦૦ ૦૦ 

૭ ભરૂચ ૦૦ ૦૦ 

૮ ભ વનગર ૦૦ ૦૦ 

૯ છોટ ઉદેપુર ૦૦ ૦૦ 

૧૦ દ હોદ ૦૦ ૦૦ 

૧૧ ડ ાંગ ૦૦ ૦૦ 

૧૨ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  ૦૦ ૦૦ 

૧૩ ગ ાંધીનગર ૦૦ ૦૦ 

૧૪ ગીર સોમન િ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ જામનગર ૦૦ ૦૦ 

૧૬ જુન ગઢ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ ખેડ  ૦૦ ૦૦ 

૧૮ કચ્છ ૦૦ ૦૦ 

૧૯ મહીસ ગર ૦૦ ૦૦ 

૨૦ મહેસ ણ  ૦૦ ૦૦ 

૨૧ મોરબી ૦૦ ૦૦ 

૨૨ નમષદ  ૦૦ ૦૦ 

૨૩ નવસ રી ૦૦ ૦૦ 

૨૪ પાંચમહ લ ૦૧ ૦૦ 

૨૫ પ ટણ ૦૦ ૦૦ 

૨૬ પોરબાંદર ૦૦ ૦૦ 

૨૭ ર જકોટ ૦૦ ૦૦ 

૨૮ સ બરક ાંઠ  ૦૦ ૦૦ 

૨૯ સુરત ૦૦ ૦૦ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૦૦ ૦૦ 

૩૧ ત પી ૦૦ ૦૦ 

૩૨ વડોદર  ૦૦ ૦૦ 

૩૩ વલસ ડ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૧ ૦૦  
--------- 

૧૮૬ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૫૯ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લ ઠી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 
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વજલ્લો ઓછા  
િજન િાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા  
િજન િાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

િુલ ઓછા  
િજન િાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

અમરેલી ૧૭૪૪ ૪૯૨ ૨૨૩૬ 

ભ વનગર ૫૮૧૩ ૧૨૨૮ ૭૦૪૧ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં નીચે મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ભ વનગર સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ 
વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 અમરેલી સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 
શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ 
વર્ષિી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 
બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરૂ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

 ભ વનગર સ્જલ્લ ન  ઘોઘ  ત લુક મ ાં દુધ સાંજીવની 
યોજન  અાંતગષત ફોરટષ ફ ઇડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 

૧૮૭ 
આણાંદ અને નિસારી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૬૮ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલ દ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

આણાંદ ૧૫૫૯ 

નવસ રી ૯૧૫ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

આણાંદ ૧૦૩૭ ૮૬ ૪૩૬ 

નવસ રી ૭૩૨ ૦૬ ૧૭૭  
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

વજલ્લો 
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

આણાંદ ૦૧ ૦૦ ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૯ 

નવસ રી ૦૦ ૦૦ ૧૩ ૦૦ ૦૦ ૦૬ 
 

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૮ 
સોજીત્રા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૧૪ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખાંભ ત) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ ાંકીય વર્ષમ ાં સોજીત્ર , સ્જ.આણાંદ ખ તે નવી કોટષ  
સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ ાંકીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને  

  (૨) રૂ.૭,૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની વહીવટી માંજૂરી  
ત .૨૨-૦૫-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વર એ બ ાંધક મ શરૂ કરવ મ ાં આવશે. 
--------- 

૧૮૯ 
રાજ્યમાાં વબન અનામત િગોના િલ્યાણ માટે વિક્ષણની યોજનાનો લાભ 

* ૧૭૧૫૩ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પ ટણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં સ્બન 
અન મત વગોન  કલ્ય ણ મ ટે સ્શક્ષણની કોઈ યોજન ઓ 
અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી,  

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ યોજન વ ર છેલ્લ  બે 

વર્ષમ ાં વર્ષવ ર કેટલ  લ ભ િીઓને લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો? 

  (૨) (૧) સરક રી/અનુદ સ્નત/થવસ્નભષર સાંથિ ઓ 

ખ તે પ્રોફેશન અભ્ય સક્રમોન  પ્રવેશમ ાં ૧૦% બેઠકો આસ્િષક 

રીતે નબળ  વગોન  સ્વદ્ય િીઓ મ ટે અન મત ર ખવ ની 

યોજન  વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦િી અમલ કરવ નુાં ઠર વેલ છે. જિેી, 

ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તમ ાં છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 

લ ભ િીઓની સાંખ્ય  શૂન્ય છે. 

(૨) મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૭-

૧૮ દરમ્ય ન ૧૭૬૪૩ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૬૧.૯૨ કરોડની સહ ય 

તેમજ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ય ન ૨૦૭૨૫ સ્વદ્ય િીઓને 

રૂ.૭૪.૧૫ કરોડની  સહ ય ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે. 
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(૩) મ નનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી સ્શષ્યવૃસ્ત યોજન ની જુની યોજન  

અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્ય ન ૪૩૧ સ્વદ્ય િીઓને 

રૂ.૧.૩૭ કરોડની સહ ય, વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્ય ન ૪૦૭ 

સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૧.૩૧ કરોડની સહ ય તેમજ નવી યોજન  

અાંતગષત ૫૯ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૩૧.૩૩ લ ખની સહ ય 

ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે. 

(૪) મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત ૯૫ 

સ્વદ્ય િીઓને એજ્યુકેશન લોન પર વ્ય જ સબસીડી યોજન  

હેઠળ રૂ.૨૩.૩૮ લ ખની સહ ય ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૯૦ 
દાિોદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૮૨ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝ લોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ શહેર/ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૧૮૨૪  

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૧૬૬૪ ૨૩ ૧૩૭  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૧૦ ૦૦ ૧૧ ૦૧ ૦૦ ૦૫  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે ત ે
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૯૧ 
નિસારી વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ  

* ૧૬૧૬૯ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસ રી સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન નો અમલ 

ક્ય રિી િયો, અને 

  (૧) ત .૧૬-૦૭-૨૦૧૫ િી 

 (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસ રી 

સ્જલ્લ મ ાં દૂધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 

કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે અને કેટલ  બ ળકોને આ 

યોજન નો લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો?  

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૪૯૭.૪૯ લ ખ ૫૦,૮૦૪  

--------- 
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૧૯૨ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં વનરાધાર વિધિા સિાય યોજનાની અરજી 

* ૧૬૧૨૪ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત લુક વ ર 
સ્નર ધ ર સ્વધવ  સહ ય યોજન  હેઠળ કેટલી અરજીઓ મળી 
છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

પોરબાંદર ૨૨૮ 

ર ણ વ વ ૭૧ 

કુસ્તય ણ  ૫૧ 
 

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

  (૨)  

તાલુિો માંજૂર અરજીઓ નામાંજૂર અરજીઓ 

પોરબાંદર ૧૮૫ ૨૫ 

ર ણ વ વ ૬૨ ૯ 

કુસ્તય ણ  ૪૦ ૧૧  
 (૩) અરજીઓ ન માંજૂર િવ ન  ક રણો શુાં છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ષિી વધુ વયનો પુત્ર હોવ િી, 

 અરજી સ િે પુર વ /સ્વગતો અધુરી હોવ િી, 

 વ સ્ર્ષક આવક સ્નયત મય ષદ  કરત  વધુ હોવ િી. 
--------- 

૧૯૩ 
ગાાંધીનગર અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૧૩ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (મ ણસ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની 
કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે,  

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ. 

    (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

    (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

આટધસ િોમસધ  સાયન્સ  આટધસ અને 
િોમસધ  

િોમસધ અને 
સાયન્સ  

આટધસ અને 
સાયન્સ  

િુલ  

ગ ાંધીનગર ૦૨ ૦૬ ૧૨ ૦૪ ૦૨ ૦૧ ૨૭ 

પોરબાંદર ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૭ 

િુલ ૦૩ ૦૭ ૧૩ ૦૮ ૦૨ ૦૧ ૩૪ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ  સરિારી િોલેજ  ગ્રાન્ટેડ િોલેજ  ખાનગી િોલેજ  િુલ  

ગ ાંધીનગર  ૦૩ ૦૮ ૧૬ ૨૭ 

પોરબાંદર  ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૭ 

િુલ  ૦૪ ૧૩ ૧૭ ૩૪ 
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પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ  િર્ધ  સરિારી િોલેજ  ગ્રાન્ટેડ િોલેજ  ખાનગી િોલેજ 

ગ ાંધીનગર  ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

પોરબાંદર  ૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ   ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

--------- 

૧૯૪ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૬૧૫૭ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પ સ્લત ણ ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  કેટલ  ચેકડેમ અને વન 

તલ વડીઓ બન વવ મ ાં આવી, અને 

  (૧)  

િર્ધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૬ ૩૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯ ૩૪ 
 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વન તલ વડી બન વવ  પ છળ 
કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવ્યો ? 

  (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ (રૂ.લાખમાાં)  

ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૮.૬૩ ૫૩.૫૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૫.૩૦ ૫૯.૮૮  
--------- 

૧૯૫ 
ખેડા વજલ્લામાાં મફત પાઠ્ય પુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૧૬૧૯૯ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદ વ દ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 ખેડ  સ્જલ્લ મ ાં સરક રી અને ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડ મ ધ્યસ્મક 

અને ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક શ ળ મ ાં મફત પ ઠ્યપુથતક યોજન  

અાંતગષત વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ મ ાં કેટલ  સ્વદ્ય િીઓને લ ભ 

આપવ મ ાં આવ્યો ? 

  સરક રી મ ધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક શ ળ ન  

સ્વદ્ય િીઓની સાંખ્ય -૧૮૬૧ 

 ગ્ર ન્ટ-ઇન-એઇડ મ ધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક 

શ ળ ન  સ્વદ્ય િીઓની સાંખ્ય -૮૪૨૪૦ 

--------- 

૧૯૬ 
કિાંમતનગર ખાતે લેબર િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૧૦ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ કીય વર્ષમ ાં રહાંમતનગર, સ્જ,સ બરક ાંઠ  ખ તે લેબર કોટષ  

સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 

સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્ત છેલ્લ  બે ન ણ કીય વર્ષમ ાં 

કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭,૬૦,૦૦,૦૦૦/- ની વહીવટી માંજૂરી 

ત .૦૩-૦૭-૨૦૧૮ ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે ?    (૩) બનતી ત્વર એ બ ાંધક મ શરૂ કરવ મ ાં આવશે.  

--------- 
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૧૯૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા  

* ૧૭૪૦૫ શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

સ બરક ાંઠ  શહેર  ૧૭૫ 
સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લો ૧૩૧૪ 

 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
વજલ્લો સરિારી 

પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

સ બરક ાંઠ  શહેર  ૬૩ ૦૮ ૧૦૪ 
સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લો ૧૧૬૦ ૩૨ ૧૨૨  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ  પ્રાથવમિ 

િાળાઓ 
વજલ્લો  

સાબરિાાંઠા 
િિેર  

સાબરિાાંઠા 
વજલ્લો 

૨૦૧૭-૧૮ સરક રી  ૦૦ ૦૫ 
 ગ્ર ન્ટેડ  ૦૦ ૦૦ 
 ખ નગી  ૦૩ ૧૫ 

૨૦૧૮-૧૯ સરક રી  ૦૦ ૦૦ 
 ગ્ર ન્ટેડ  ૦૦ ૦૦ 

 ખ નગી  ૦૫ ૦૮  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 

ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે ખ નગી 
પ્ર િસ્મક શ ળઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ 
અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ ન  સ્નયમ-૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે 
ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૯૮ 
મોરબી વજલ્લામાાં રખડતા ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય યોજના 

* ૧૭૦૬૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  રખડત ાં ગૌવાંશન  સ્નભ વ સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હ . 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં મોરબી 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને રખડત ાં કેટલ  ગૌવાંશ મ ટે કેટલી 
રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
િર્ધ  સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા  
રખડતાાં ગૌિાંિ 

પિઓુની 
સાંખ્યા  

વનભાિ 
સિાય 
રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨ ૯૨૦ ૯,૨૦,૦૦૦  
--------- 
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૧૯૯ 
અમદાિાદ અને સુરત વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૧૫૯ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દ ણીલીમડ ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ અને 
સુરત સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  
કેટલી છે, 

  (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ અને 
સુરત સ્જલ્લ મ ાં ઓછ  તિ  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  બ ળકોની 
સાંખ્ય  આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 

િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 

િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અમદ વ દ  ૧૬૬૨ ૨૬૩ ૧૯૨૫ 

સુરત  ૪૬૦૪ ૭૧૪ ૫૩૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં 
પગલ ાં લીધ , 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 
 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 

સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન આપવ મ ાં 
આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ આપવ મ ાં આવ ે
છે. 

 સુરત સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  
બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં 
આવે છે. 

 અમદ વ દ સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 
શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ િી 
૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી બ ળકોને 
ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે આપવ મ ાં 
આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી પ્રોટીન 
સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  ર જ્યન  
તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ ફોરટષફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ 
ફોરટષ ફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં આવે છે. 

 સુરત સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક ઓમ ાં દુધ સાંજીવની યોજન  
અાંતગષત ફોટીફ ઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં આવે છે. 

 (૩) બ ળકોને આપવ મ ાં આવત  ન થતો-ભોજન-દૂધ 
કે અન્ય પ છળ કેટલો ખચષ વર્ષવ ર કરવ મ ાં આવ્યો, અને 

  (૩)  
વજલ્લો િર્ધ  િરેલ ખચધ 

અમદ વ દ  ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૬૨,૯૨,૫૦૦/- 
 ૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૬૬,૬૮,૧૦૦/- 
સુરત ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૨,૧૦,૦૯,૩૦૦/- 
 ૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૨,૭૯,૭૮,૬૦૦/-  

 (૪) કુલ ખચષ એક બ ળક દીઠ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવે 
છે ? 

  (૪) ઓછ  વજનવ ળ  એક બ ળક દીઠ રૂ.૮/- અને 
અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  એક બ ળક દીઠ રૂ.૧૨/- નો ખચષ 
કરવ મ ાં આવે છે. તેમજ ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત 
ઓછ  વજનવ ળ  બ ળકને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઇ જવ  
કેલરી-પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ  મ ટે બ ળક 
દીઠ રૂ.૩/- નો ખચષ કરવ મ ાં આવે છે. 

--------- 
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૨૦૦ 
િાલાિાડની સીમમાાંથી વસાંિ મૃત િાલતમાાં મળિા બાબત 

* ૧૭૪૬૧ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સ વરકુાં ડલ ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જૂન ગઢ સ્જલ્લ ન  સ્વસ વદર ત લુક ન  ક લ વડ 
ગ મની સીમમ ાંિી ઓક્ટોબર ૨૦૧૮ મ ાં અાંદ જ ે ત્રણ વર્ષની 
ઉંમરન  સ્સાંહ મૃત હ લતમ ાં મળી આવેલ તે હકીકત સ ચી છે, 
અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ન ની ઉંમરન  સ્સાંહન  મૃત્યુન  ક રણો 
શ ાં છે ? 

  (૨) ત .૧૩-૧૦-૨૦૧૮ ન  રોજ સ્વસ વદર રેન્જની 
ર જપર  ર ઉન્ડની હથન પુર બીટન  રેવન્યુ ગ મ ક લ વ ડની 
સીમમ ાં શ્રી પરર્ોત્તમભ ઈ ભ ણજીભ ઈ મ િુકીય ન  
ખેતરમ ાંિી સ્સાંહ નર-૧, ઉં.વ. ૨ િી ૩ મૃત હ લતમ ાં મળી 

આવેલ, જનુેાં પેનલ પી.એમ. કરત  ક રણ જાણવ  મળેલ નહીં. 
જિેી તેન  ટીથયુ સેમ્પલ ગ ાંધીનગર મુક મે ડ યરેક્ટરશ્રી, 
જી.બી.આર.સી. ને મોકલેલ છે, જનેો રીપોટષ  આવવ નો બ કી 
છે.  

--------- 

૨૦૧ 
આણાંદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા  

* ૧૭૪૭૧ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્ર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ શહેર/ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

િિેર/વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

આણાંદ શહેર ૧૦૧ 

આણાંદ સ્જલ્લો ૧૪૫૮ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

િિેર/વજલ્લો સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

આણાંદ શહેર ૨૭ ૩૫ ૩૯ 

આણાંદ સ્જલ્લો ૧૦૧૦ ૫૧ ૩૯૭ 
 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
િિેર/વજલ્લો િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

 સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

આણાંદ શહેર ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ 

આણાંદ સ્જલ્લો ૦૧ ૦૦ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 
 

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ 
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૦૨ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૮૫ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ 

સ્જલ્લ મ ાં મુખ્યસેસ્વક નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૧૫૧  

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 

અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને  

  (૨) ૧૧૨ ભર યેલ અને ૩૯ ખ લી  

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે?    (૩) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ.  

--------- 

૨૦૩ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ગાયોની સ્થાવનિ ઓલાદોની જાળિણી/સુધારણાની યોજના 

* ૧૬૨૩૭ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવ ણ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગ યોની 

થિ સ્નક ઓલ દોની જાળવણી અને સુધ રણ  મ ટે ગ યોન  

સાંવધષન મ ટે કોઇ યોજન ઓ અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કઈ કઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે, અને   (૨) ર જ્યમ ાં ગીર/ક ાંકરેજ ઓલ દન  સાંવધષન મ ટે 

આપવ મ ાં આવેલ સ ાંઢન  સ્નભ વ તિ  ખરીદીની યોજન . 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં દરેક યોજન   હેઠળ 

સુરેન્રનગર સ્જલ્લ મ ાં કેટલ  કેટલ  સ ાંઢ પૂર  પ ડવ મ ાં આવેલ 

છે ? 

  (૩)  

િર્ધ પુરા પાડેલ સાાંઢ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 
૦ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 
૪ 

 
--------- 

૨૦૪ 
અમરેલી વજલ્લામાાં ગેરિાયદે િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય યોજના 

* ૧૭૦૭૬ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કત રગ મ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 

ગેરક યદેસર કતલખ ને લઇ જવ ત  બચ વેલ ગૌવાંશ પશુઓની 

સ્નભ વ સહ યની કોઇ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ   

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં અમરેલી 

સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને ગેરક યદેસર કતલખ ને લઇ જવ ત  

બચ વેલ ગૌવાંશન  કેટલ  પશુઓ મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ 

સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે?  

  (૨) શૂન્ય  

--------- 
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૨૦૫ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૧૬૭ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્ર ાંસ્તજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી 
આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૫૧ આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૨૦૬ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૪૦૨ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (વલસ ડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 
સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી 
આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૩૭ 

--------- 

૨૦૭ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૮૨ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં થટ ફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૫૭  

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને  

  (૨) ૨૪ જગ્ય ઓ ભર યેલ અને ૩૩ જગ્ય ઓ ખ લી છે. 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે?    (૩) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ 
--------- 

૨૦૮ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૪૯ શ્રી િર્ધદિુમાર રીબડીયા (સ્વસ વદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂન ગઢ 
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૮ 

કોમસષ ૧૦ 

સ યન્સ  ૧૪ 

આટષસ અને કોમસષ ૧૫ 

આટષસ અને હોમસ યન્સ ૦૧ 

આટષસ, કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 

આટષસ, કોમસષ અને હોમસ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૫૦ 
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 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ  
િોલેજ 

ખાનગી  
િોલેજ 

િુલ 

૦૪ ૧૨ ૩૪ ૫૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ 
સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૩  
    (૪)    ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

    (૪)    ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 
૨૦૯ 

સુરત વજલ્લામાાં આવથધિ પ્રોત્સાિિ સિાયનો લાભ 
* ૧૬૧૯૫ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપ ડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આસ્િષક પ્રોત્સ હક સહ ય યોજન  અાંતગષત 
કેટલી થવસ્નભષર શ ળ ઓન  કેટલ  સ્વદ્ય િીઓને લ ભ 
આપવ મ ાં આવ્યો, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાળાઓની 

સાંખ્યા 
વિદ્યાથીઓની 

સાંખ્યા 
૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ ૫૩૮૯ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ ૪૦૯૭ 

 

 (૨) આ મ ટે કુલ કેટલી રકમનો ખચષ િયો?    (૨)  
િર્ધ થયેલ ખચધ  

૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૪,૯૯,૭૨૫/- 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૪૦,૬૬,૮૮૦/-  

--------- 

૨૧૦ 
આર.ટી.ઈ. એક્લટ િેઠળના પ્રિેિ ફોમધ મેળિિામાાં પડતી મુ્િેલી 

* ૧૭૪૧૯ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બ પુનગર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ર ઇટ ટુ 
એજ્યુકેશન એક્ટ હેઠળ પ્રવેશન  ફોમષ મેળવવ મ ાં પડતી 
મુશ્કેલીન  ક રણે પ્રવેશ પ ત્રત  ધર વત  બ ળકો પ્રવેશિી 
વાંસ્ચત રહી જાય છે તે ફરરય દિી સરક ર વ કેફ છે કે કેમ, અને 

  (૧) આર.ટી.ઈ. એક્ટ હેઠળ પ્રવેશ મ ટે વ લીએ 
ઓનલ ઇન ફોમષ ભરવ ન  િત  હોવ િી પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી.  

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સમથય  સ્નવ રવ  છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
શ ાં પગલ ાં લીધ ાં?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૧૧ 
િડોદરા વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૬૧૮૬ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદર  
સ્જલ્લ મ ાં ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ કેટલી જગ્ય  માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદર  સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ-૦૮ જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે. 
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 (૨) ત ેપૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય  ખ લી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની 
કુલ-૦૬ જગ્ય ઓ ભર યેલ છે અને કુલ -૦૨ જગ્ય  ખ લી છે.  

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ  મ ટે શુાં આયોજન છે ?    (૩) વહીવટી અનુકૂળત એ. 
--------- 
૨૧૨ 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગેરિાયદે િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ ગૌિાંિના પિઓુની વનભાિ સિાય યોજના 
* ૧૭૦૭૪ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સ બરમતી) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
ગેરક યદેસર કતલખ ને લઈ જવ ત  બચ વેલ ગૌવાંશ પશુઓની 
સ્નભ વ સહ યની કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં 

કેટલી સાંથિ ઓને ગેરક યદેસર કતલખ ને લઈ જવ ત  બચ વેલ 
ગૌવાંશન  કેટલ ાં પશુઓ મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે 
ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
િર્ધ સિાય 

ચૂિિેલ 
સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

સિાય 
ચૂિિેલ 

પિુઓની 

સાંખ્યા 

ચૂિિેલ  
સિાયની  
રિમ રૂ. 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 
િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૧૫૫ ૩,૮૭,૫૦૦/- 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 

િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ ૩૩ ૮૨,૫૦૦/- 

 
--------- 

૨૧૩ 
િલસાડ વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૮૩ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પ રડી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસ ડ 
સ્જલ્લ મ ાં મુખ્યસેસ્વક નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે,  

  (૧) ૭૯ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) ૬૩ ભર યેલ અને ૧૬ ખ લી 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે ?   (૩) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ 
--------- 

૨૧૪ 
િેન્ર સરિારે બિાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 

* ૧૬૨૨૫ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કેન્ર સરક રશ્રી દ્વ ર  બહ ર પ ડેલ ઉડ ન યોજન નો 
લ ભ ગુજર તને મળેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હ . જી, 

 (૨) જો હ  તો, ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્ય  

ક્ય  થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે જણ વેલ 

થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં આવેલ છે. 

-  અમદ વ દ-જામનગર-અમદ વ દ 

-  અમદ વ દ-મુન્ર -અમદ વ દ 

-  અમદ વ દ-ભ વનગર-અમદ વ દ 

-  અમદ વ દ-પોરબાંદર-અમદ વ દ 
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-  અમદ વ દ-રદવ-અમદ વ દ 

-  અમદ વ દ-ઓઝ ર(ન સ્સક)-અમદ વ દ 

-  જસેલમેર-અમદ વ દ-જસેલમેર 

-  હુબલી-અમદ વ દ-હુબલી 

-  કાંડલ -મુાંબઈ-કાંડલ  

-  પોરબાંદર-મુાંબઈ-પોરબાંદર 

-  જસેલમેર-સુરત-જસેલમેર 

 (૩) અન્ય કય  થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં 

આવન ર છે? 

  (૩) નીચે મુજબન  અન્ય થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં 

આવન ર છે. 

-  અમદ વ દિી સ્કશનગઢ  

-  અમદ વ દિી ઉદેપુર  

-  અમદ વ દિી બેલગ વી  

-  ભ વનગરિી પૂન  

-  જામનગરિી રદલ્હી 

-  જામનગરિી હૈર બ દ 

-  જામનગરિી બેંગલુરૂ 

-  જામનગરિી ગોવ  

-  જામનગરિી હીંડન 

-  કેશોદિી મુાંબઈ 

-  સ બરમતી રીવરફ્રન્ટિી થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી 

-  સ બરમતી રીવરફ્રન્ટિી શેત્રુાંજ્ય ડેમ 

-  શેત્રુાંજ્ય ડેમિી સ બરમતી રીવરફ્રન્ટ 

-  થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીિી સુરત 

-  થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીિી સ બરમતી રીવરફ્રન્ટ 

-  સુરતિી સ્કશનગઢ 

-  સુરતિી બેલગ વી 

-  સુરતિી થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી 

--------- 

૨૧૫ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં રખડતાાં ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય 

* ૧૬૨૨૧ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 

રખડત ાં પશુઓની સ્નભ વ સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે કે 

કેમ,  

  (૧) હ  

 (૨) જો હ  તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 

મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને રખડત ાં ગૌવાંશન  

કેટલ ાં પશુઓ મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં 

આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ સાંસ્થાની 

સાંખ્યા 

રખડતા ગૌિાંિ 

પિઓુની 

સાંખ્યા 

વનભાિ સિાય 

રિમ રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૮૧૭ ૮,૧૭,૦૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૬૧૦ ૬,૧૦,૦૦૦  
--------- 
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૨૧૬ 
સુરેન્રનગર અને જૂનાગઢ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૨૫ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 

જૂન ગઢ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 

સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 

જૂન ગઢ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 

મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન 

િાળા 

બાળિોની 

સાંખ્યા 

અવત ઓછા 

િજન િાળા 

બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 

િજન િાળા 

બાળિોની 

સાંખ્યા 

સુરેન્રનગર ૪૩૭૭ ૧૧૭૨ ૫૫૪૯ 

જૂન ગઢ ૧૮૯૫ ૩૮૩ ૨૨૭૮ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 

સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 

છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 

સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 

આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 સુરેન્રનગર સ્જલ્લ ન  પ ટડી-૧ અને પ ટડી-૨ 

ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન 

તરીકે બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં આવે છે. 

 સુરેન્રનગર સ્જલ્લ ન  બ કી રહેત  અને જૂન ગઢ 

સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ શસ્ક્ત ટેક 

હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં વચગ ળ ની 

વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં 

આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષિી ૬ 

વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી બ ળકોને 

ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  

બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  

ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 સુરેન્રનગર સ્જલ્લ ન  ચોટીલ , િ નગઢ અને સ યલ  

ત લુક મ ાં દુધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત ફોરટષ ફ ઇડ 

ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 
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૨૧૭ 
મોરબી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં વિક્ષિોની ખાલી જગ્યા 

* ૧૭૧૬૮ શ્રી વિજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લ મ ાં 

ત લુક વ ર કેટલી સરક રી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે,  

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િાળાની સાંખ્યા 

૧ મોરબી ૧૮૨ 

૨ ટાંક ર  ૬૦ 

૩ વ ાંક નેર ૧૫૯ 

૪ મ સ્ળય  (મી) ૭૮ 

૫ હળવદ ૧૧૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ત લુક વ ર પ્ર િસ્મક સ્શક્ષકોની કેટલી 

જગ્ય ઓ ભરેલી અને કેટલી ખ લી છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ભરેલી જગ્યા ખાલી 

જગ્યા 

૧ મોરબી ૧૦૧૧ ૧૩૩ 

૨ ટાંક ર  ૩૫૯ ૨૧ 

૩ વ ાંક નેર ૮૬૮ ૧૬૮ 

૪ મ સ્ળય  (મી) ૩૩૪ ૯૮ 

૫ હળવદ ૭૭૨ ૯૦  
 (૩) ખ લી જગ્ય ઓ ક્ય ાં સુધીમ ાં ભરવ મ ાં આવેશે?   (૩) જમે બને તેમ જલદીિી. 

--------- 

૨૧૮ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નિીન ગ્રામ પાંચાયત ઘર 

* ૧૭૮૮૩ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર 

સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કેટલ  ગ મોને નવીન ગ્ર મ પાંચ યત 

ઘર બન વવ ન  ક મોને માંજુરી આપવ મ ાં આવી,  

  (૧)  

િર્ધ ગ્રા.પાં.ની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૯ 

િુલ ૧૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલ  અને ક્ય  ગ મોને નવીન પાંચ યત ઘર 

બન વવ મ ાં આવ્ય , અને 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં માંજુર િયેલ ૩ ગ્ર મ પાંચ યતો 

પૈકી ૨ ગ્ર મ પાંચ યતોને ત ાંત્રીક માંજુરી મળેલ છે અને વહીવટી 

માંજુરીની પ્રરક્રય  ક યષવ હી હેઠળ છે. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં માંજુર 

િયેલ ૯ ગ્ર મ પાંચ યતોની ત ાંસ્ત્રક માંજુરીની પ્રરક્રય  ક યષવ હી 

હેઠળ છે. 

 (૩) કય  ગ મોએ નવીન પાંચ યત ઘર બન વવ ન  બ કી 

છે, તે ક્ય ાં સુધીમ ાં બન વવ મ ાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત માંજુરી મળેલ તમ મ ૧૨ ગ્ર મ પાંચ યતન  

નવીન ઘર બન વવ  અાંગેની વહીવટી પ્રરક્રય  પૂણષ િયેિી 

બનતી ત્વર એ બન વવ મ ાં આવશે. 

--------- 
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૨૧૯ 
અમદાિાદ ખાતે મેટર ોપોલીટન િોટધને રીનોિેિન અને રીપેરીંગની િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૭ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબ પ નગર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં મેટર ોપોલીટન કોટષ, ઘી ક ાંટ , અમદ વ દ ખ તે 
રરનોવેશન અને રીપેરીંગન  ક મ મ ટે વહીવટી માંજુરી આપી છે 
તે હકીકત સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 
છે, અને 

  (૨) રૂ.૨,૦૧,૩૭,૦૦૦/- ની વહીવટી માંજુરી 
ત .૨૦-૦૪-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) ક મગીરી પ્રગસ્ત હેઠળ છે. 

--------- 

૨૨૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૬૧૮૮ શ્રીમતી માલતી મિેિરી (ગ ાંધીધ મ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ કેટલી જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ-૧૦ જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય  ખ લી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની 
કુલ-૦૯ જગ્ય ઓ ભર યેલ છે અને કુલ -૦૧ જગ્ય  ખ લી છે.  

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ  મ ટે શુાં આયોજન છે ?    (૩) વહીવટી અનુકૂળત એ. 
--------- 

૨૨૧ 
ગોધરા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૧૬૨૦૦ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધર ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં ગોધર , સ્જ.પાંચમહ લ ખ તે નવી લેબર કોટષ  
સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સ ચી છે, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની કય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને 

  (૨) રૂ.૨,૫૨,૬૯,૫૦૦/- ની વહીવટી માંજુરી 
ત .૦૫-૦૫-૨૦૧૭ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે ?   (૩) બનતી ત્વર એ. 
--------- 
૨૨૨ 

રાજ્યમાાં સરિાર દ્વારા જાનિી િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 
* ૧૬૧૪૦ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત પસ્િમ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં ‘જાનકી વન’ કય  થિળે બનવવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) નવસ રી સ્જલ્લ ન  વ ાંસદ  ત લુક ન  મોજ ે સ્ભન ર 
(ખડક ળ ) ખ તે. 
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 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૨) મુખ્યત્વે ચાંદન, સ્સાંદુરી, કૈલ સપસ્ત, બીલીપત્ર, 
કદમ, બોટલપ મ, ટેકોમ , ગુલમહોર, ઉમરો, આાંબ , 

બોરસલ્લી, હરડે, સીત ફળ, ક જુ, વ ાંસ, ચાંપો, બ રમ સી, 
જાસુદ, ગુલ બ, લ લ મહેંદી, બોગનવેલ સ્વગેરે પ્રક રન  રોપ  
તેમજ ફળ ઉની સ્વસ્વધ જાતો મળી કુલ ૫૪૮૪૭ રોપ . 

 (૩) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે આકર્ષણો કય  છે?   (૩) આરદવ સી લોકનૃત્યન  વ જીંત્રોનુાં મ્યુરલ, 
આરદમ નવનુાં મ્યુરલ, ન રીશસ્ક્ત સ્શલ્પ, ઈન્ટરપ્રીટેશન 
સેન્ટર, ઉન ઈ મ ત જીનુાં મ્યુરલ, વ સ્લ્મકી કુરટર સ્વગેરે. 

--------- 

૨૨૩ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં આટધસ,િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૧૬ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમગ મ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ 
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) 
પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૧૩ 

કોમસષ ૩૩ 

સ યન્સ ૧૯ 

આટષસ અને કોમસષ ૧૯ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૨ 

િુલ ૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ 

િોલેજ 
ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૯ ૪૮ ૨૯ ૮૬ 
 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪)   ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૨૨૪ 
માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ િક્ષાએ કિન્દી વિર્યને ફરજીયાત િરિા બાબત 

* ૧૭૧૬૪ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર ષ્ટ્રભ ર્  
હીન્દીન  પ્રચ ર-પ્રસ ર મ ટે મ ધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર 
મ ધ્યસ્મક કક્ષ એ રહન્દી સ્વર્યને ફરસ્જય ત કરવ ની ક યષવ હી 
કય  તબકે્ક છે, અને  

  (૧) કોઈ ક યષવ હી હ િ ધરવ મ ાં આવેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત ક યષવ હી પૂણષ કરી મ ધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર 
મ ધ્યસ્મક કક્ષ એ રહન્દી સ્વર્યને ક્ય ાં સુધીમ ાં ફરસ્જય ત 
બન વવ મ ાં આવશે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૨૫ 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા એિતા િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૫ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં ‘એકત  વન’ કય  થિળે બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) સુરત સ્જલ્લ ન  બ રડોલી ત લુક ન  ‘‘મોત ’’ ગ મ.ે 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે ગ્રીન મહેંદી, લ લ મહેંદી, એકેલીફ મ રબલ, 
આલમોડ , ડરવ ફષ, પીળી મહેંદી, ફ ઇક્સ ગોલ્ડન, ફ ઇક્સ 
બ્લેક, પોંડ  ફ ઇક્સ, રેડ જટેર ોફ , આાંબો, આમલી, કેસર, 
ચીકુ, ગરમ ળો, અજુષન સ દડ, એરીક , પ મ, લોટસ, પ મ, 
સ ગ, બ મ્બુ સ્વગેરે જાતન  કુલ ૧,૦૭,૧૮૭ રોપ . 

 (૩) તે પ છળ ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ 

કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩) કુલ રૂ. ૬૮૯.૫૫ લ ખ. 

--------- 

૨૨૬ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૩૪ શ્રી લવલત િસોયા (ધોર જી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત . ૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ અને 
પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

ર જકોટ ૨૪૦૯ ૬૧૨ ૩૦૨૧ 

પોરબાંદર ૩૯૦ ૭૯ ૪૬૯ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શ ાં પગલ  લીધ ?  

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ર જકોટ સ્જલ્લ ન  કોટડ  સ ાંગણી ઘટકમ ાં ૬ મ સિી 
૩ વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 ર જકોટ સ્જલ્લ ન  બ કી રહેત  અને પોરબાંદર સ્જલ્લ ન  
તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન 
શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક 
વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ 
મ સ િી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ િી ૬ વર્ષન  અસ્ત 
ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, 
અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 
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 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 

૨૨૭ 
ગીર સોમનાથ  વજલ્લામાાં આટધસ,િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૫૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમન િ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર સોમન િ 
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૧ 

કોમસષ ૦૭ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૫ 

સ યન્સ ૦૮ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૧ 

આટષસ અને હોમસ યન્સ ૦૧ 

િુલ ૨૩ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૨ ૦૬ ૧૫ ૨૩ 
 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) 

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 
 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪)   ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૨૨૮ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૩૯૨ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધ નેર ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
અને કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

બન સક ાંઠ  ૨૭૮૬ 

કચ્છ ૨૧૬૪ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
વજલ્લો સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળા 
ગ્રાન્ટેડ 

પ્રાથવમિ િાળા 
ખાનગી 

પ્રાથવમિ િાળા 

બન સક ાંઠ  ૨૩૭૯ ૧૭ ૩૯૦ 

કચ્છ ૧૭૧૫ ૧૬ ૪૩૩ 
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ પ્રાથવમિ િાળાઓ વજલ્લો 

બનાસિાાંઠા િચ્છ 

૨૦૧૭-૧૮ 
 

સરક રી ૩૨ ૦૨ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૧૧ ૩૯ 

૨૦૧૮-૧૯ સરક રી ૦૪ ૦૦ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૩૩ ૦૯ 
 

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૨૯ 
અિોટા ખાતે િિીલોને બેસિા માટે બાાંધિામને િિીિટી માંજુરી 

* ૧૬૨૦૨ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટ ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 
ન ણ કીય વર્ષમ ાં વેક્સીન ઈન્ટથટીટ્યુટ, અકોટ , સ્જ.વડોદર  
ખ તે બાંધ ઈ રહેલ નવી કોટષ  સ્બલ્ડીંગ સાંકુલમ ાં વકીલોને બેસવ  

મ ટે વધ ર ન  બ ાંધક મને વહીવટી માંજુરી આપી છે તે હકીકત 
સ ચી છે. 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ કીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજુરી આપવ મ ાં આવેલ 
છે, અને  

  (૨) રૂ.૨,૫૨,૯૫,૨૦૦/-ની વહીવટી માંજુરી 
ત .૨૨-૦૫-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વર એ. 

--------- 

૨૩૦ 
જામનગર  વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૩૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (ક લ વ ડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
જીલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧)  

આટધસ 
અને 

સાયન્સ 

િોમસધ આટધસ 
અને 

િોમસધ 

આટધસ િોમસધ, 
િોમ સાયન્સ 

િુલ 

૦૩ ૦૨ ૦૫ ૦૧ ૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, અને 

  (૨)  

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૩ ૦૬ ૦૨ ૧૧ 
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

  
(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪)   ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૨૩૧ 
મિેસાણા અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૦૧ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચર જી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  અને 
અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  અને 
અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

મહેસ ણ  ૧૦૬૬ ૧૮૨ ૧૨૪૮ 

અમદ વ દ ૧૬૬૨ ૨૬૩ ૧૯૨૫ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 
ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 મહેસ ણ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ 
વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 અમદ વ દ સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 
શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 

િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 
બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 
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૨૩૨ 
રાજ્યમાાં બળાત્િાર પીકડત મકિલાઓના િેસોના વનિાલ માટે ડેઝીગે્નટેડ િોટધ  િરૂ િરિા બાબત 

* ૧૭૩૮૫ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળ જા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
બળ ત્ક ર પીરડત મરહલ ઓન  કેસો ઝડપિી અને અલગિી 
ચલ વવ  ડેઝીગ્નેટેડ કોટષ  શરૂ કરવ ની ક યષવ હી ક્ય  તબકે્ક છે, 
અને 

  (૧) ર જ્યમ ાં બળ ત્ક ર પીરડત મરહલ ઓન  કેસો 
ઝડપિી અને અલગિી ચલ વવ  મ ટે ‘‘ધી પ્રોટેકશન ઓફ 
સ્ચલ્ડરન ફ્રોમ સેકસયુઅલ ઓફેન્સેસ એકટ, ૨૦૧૨ 
(પોથકો)’’ ની કલમ-૨૮(૧) હેઠળ સરક રશ્રીન  ક યદ  
સ્વભ ગે ત .૩૦-૦૪-૨૦૧૯ન  અસ્ધસૂચન  ક્રમ ાંકઃ જીકે/ 
૧૧/૨૦૧૯/એસપીસી/૧૦૨૦૧૨/જીઓઆઈ-૩૫/ડી 
િી પોકસો કેસની સ િે બળ ત્ક રન  કેસો ચલ વવ  મ ટે 
ર જ્યન  દરેક સ્જલ્લ ન  અસ્ધક સ્જલ્લ  ન્ય ય ધીશને ડેઝીગ્નેટેડ 

કોટષ  તરીકે જાહેર કરવ મ ાં આવેલ છે. 
 (૨) આવી ડેઝીગ્નેટેડ કોટષ  ક્ય ાં સુધીમ ાં કેટલ  સ્જલ્લ મ ાં 
રચવ મ ાં આવન ર છે ? 

  (૨) આવી ડેઝીગ્નેટેડ કોટોની તમ મ સ્જલ્લ મ ાં રચન  
કરવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૩ 
મિીસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૭૯ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બ લ સ્સનોર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસ ગર અને 
પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસ ગર અને 
પાંચમહ લ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

મહીસ ગર ૩૫૨૯ ૫૬૯ ૪૦૯૮ 

પાંચમહ લ ૫૩૩૫ ૮૨૧ ૬૧૫૬ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 
ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 મહીસ ગર સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ 
વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 પાંચમહ લ સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 
શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 
િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 
બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 
આપવ મ ાં આવે છે. 
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 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 મહીસ ગર સ્જલ્લ ન  સાંતર મપુર, કડ ણ  અને 
ખ નપુર ત લુક મ ાં તિ  પાંચમહ લ સ્જલ્લ ન ાં ઘોઘાંબ , 
મોરવ , શહેર  અને જાાંબુઘોડ  ત લુક મ ાં દુધ 
સાંજીવની યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક 
આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 

૨૩૪ 
રાજ્યમાાં જાનિી િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૧ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર જ્યમ ાં જાનકી વન ક્ય  થિળે બન વવ મ ાં આવેલ 
છે, 

  (૧) નવસ રી સ્જલ્લ ન  વ ાંસદ  ત લુક ન  મોજ ે સ્ભન ર 
(ખડક ળ ) ખ તે. 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે ક્ય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે ચાંદન, સ્સાંદુરી, કૈલ સપસ્ત, બીલીપત્ર, 
કદમ, બોટલપ મ, ટેકોમ ાં, ગુલમહોર, ઉમરો, આાંબ , 
બોરસલ્લી, હરડે, સીત ફળ, ક જુ, વ ાંસ, ચાંપો, બ રમ સી, 
જાસુદ, ગુલ બ, લ લ મહેંદી, બોગનવેલ સ્વગેરે પ્રક રન  રોપ  
તેમજ ફળ ઉની સ્વસ્વધ જાતો મળી કુલ ૫૪૮૪૭ રોપ . 

 (૩) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે આકર્ષણો કય  છે ?    (૩) આરદવ સી લોકનૃત્યન  વ જીત્રોનુાં મ્યુરલ, 
આરદમ નવનુાં મ્યુરલ, ન રીશસ્કત સ્શલ્પ, ઈન્ટરપ્રીટેશન 
સેન્ટર, ઉન ઈ મ ત જીનુાં મ્યુરલ, વ સ્લ્મકી કુરટર સ્વગેરે. 

--------- 

૨૩૫ 
િેન્ર સરિારે બિાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 

* ૧૬૨૨૮ શ્રી પ્રકદપ પરમાર (અસ રવ ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કેન્ર સરક રશ્રી દ્વ ર  બહ ર પ ડેલ ઉડ ન યોજન નો 
લ ભ ગુજર તને મળેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હ . જી, 

 (૨) જો હ  તો, ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ક્ય  
ક્ય  થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નીચે જણ વેલ 
થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં આવેલ છે. 
-  અમદ વ દ-જામનગર-અમદ વ દ 
-  અમદ વ દ-મુન્ર -અમદ વ દ 
-  અમદ વ દ-ભ વનગર-અમદ વ દ 
-  અમદ વ દ-પોરબાંદર-અમદ વ દ 
-  અમદ વ દ-રદવ-અમદ વ દ 
-  અમદ વ દ-ઓઝ ર(ન સ્સક)-અમદ વ દ 
-  જસેલમેર-અમદ વ દ-જસેલમેર 
-  હુબલી-અમદ વ દ-હુબલી 
-  કાંડલ -મુાંબઈ-કાંડલ  
-  પોરબાંદર-મુાંબઈ-પોરબાંદર 
-  જસેલમેર-સુરત-જસેલમેર 
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 (૩) અન્ય કય  થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં 
આવન ર છે? 

  (૩) નીચે મુજબન  અન્ય થિળોએ આ સેવ  શરૂ કરવ મ ાં 
આવન ર છે. 

-  અમદ વ દિી સ્કશનગઢ  
-  અમદ વ દિી ઉદેપુર  
-  અમદ વ દિી બેલગ વી  
-  ભ વનગરિી પૂન  
-  જામનગરિી રદલ્હી 
-  જામનગરિી હૈર બ દ 
-  જામનગરિી બેંગલુરૂ 
-  જામનગરિી ગોવ  
-  જામનગરિી હીંડન 
-  કેશોદિી મુાંબઈ 
-  સ બરમતી રીવરફ્રન્ટિી થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી 
-  સ બરમતી રીવરફ્રન્ટિી શૈત્રુાંજ્ય ડેમ 

-  શૈત્રુાંજ્ય ડેમિી સ બરમતી રીવરફ્રન્ટ 
-  થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીિી સુરત 
-  થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટીિી સ બરમતી રીવરફ્રન્ટ 
-  સુરતિી સ્કશનગઢ 
-  સુરતિી બેલગ વી 
-  સુરતિી થટેચ્યુ ઓફ યુસ્નટી 

--------- 

૨૩૬ 
દાિોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૮૫ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દ હોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ અને 
છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓ 

દ હોદ ૧૮૨૪ 

છોટ ઉદેપુર ૧૩૩૦ 
 

 (૨) ઉકત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
 

વજલ્લો સરિારી  ગ્રાન્ટેડ  ખાનગી  

દ હોદ ૧૬૬૪ ૨૩ ૧૩૭ 

છોટ ઉદેપુર ૧૨૫૧ ૧૨ ૬૭  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

 સરક રી ગ્ર ન્ટેડ ખ નગી સરક રી ગ્ર ન્ટેડ ખ નગી 

દ હોદ ૧૦ ૦૦ ૧૧ ૦૧ ૦૦ ૦૫ 

છોટ ઉદેપુર ૦૦ ૧૨ ૧૧ ૦૯ ૦૦ ૦૪  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ પ્ર િસ્મક 
સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૩૭ 
જામનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતના નિીન ઘર બનાિિા માટે માંજૂરી 

* ૧૬૧૭૬ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનગર ગ્ર મ્ય) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  એક વર્ષમ ાં કેટલ  ગ્ર મ પાંચ યતન  નવીન ઘર 
બન વ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૦૯ 

 (૨) તે મ ટે સરક ર દ્વ ર  કેટલુાં અનુદ ન માંજૂર કરવ મ ાં 
આવ્યુ ? 

  (૨) રૂ. ૧.૨૬/- (અાંકે રૂસ્પય  એક કરોડ છવ્વીસ 
લ ખ) 

--------- 

૨૩૮ 
સુરત વજલ્લામાાં સ્ટાફનસધનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૧૮૧ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (ક મરેજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 

થટ ફનસષનુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૮૭ 

 (૨) ત ેપૈકી, ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) ૭૦ જગ્ય ઓ ભર યેલ અને ૧૭ જગ્ય ઓ ખ લી છે. 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે ?    (૩) વહીવટી અનુકૂળત  મુજબ. 
--------- 

૨૩૯ 
આણાંદ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૬૪ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 

છે, 

  (૧)  
પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૯ 

કોમસષ ૧૩ 

સ યન્સ ૦૯ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૫ 

કોમસષ અને સ યન્સ ૦૧ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૧ 

આટષસ, કોમસષ અને સ યન્સ ૦૪ 

િુલ ૪૨ 
 

 (૨) ઉકત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

૦૧ ૧૬ ૨૫ ૪૨  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦  
 (૪) ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 
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૨૪૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૬૧૮૯ શ્રી કિતીવસાંિ િાઘેલા (ક ાંકરેજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ કેટલી જગ્ય  માંજૂર 
િયેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ-૧૩ જગ્ય  માંજૂર 
િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપેકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય  ખ લી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની 
કુલ-૧૨ જગ્ય ઓ ભર યેલ છે અને કુલ-૦૧ જગ્ય  ખ લી છે. 

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ  મ ટે શુાં આયોજન છે ?   (૩) વહીવટી અનુકૂળત એ. 
--------- 

૨૪૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વિદ્યાથી  પિેલ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૧૬૧૯૪  શ્રી િિીિાાંત પાંડ્યા (રડસ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સરક રી મ ધ્યસ્મક અને 
ઉચ્ચતર મ ધ્યસ્મક શ ળ ઓને સ્વદ્ય િી પહેલ યોજન  અાંતગષત 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો, 

  (૧) બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં ૦૨ (બે) સરક રી મ ધ્યસ્મક 
શ ળ ઓમ ાં સ્વદ્ય િી પહેલ યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૨) તે અન્વયે કુલ કેટલી રકમની ફ ળવણી કરવ મ ાં 
આવી, અને 

  (૨) ૦૨ (બે) સરક રી મ ધ્યસ્મક શ ળ ઓ મ ટે શ ળ  
દીઠ રૂ.૧.૦૦ લ ખ એમ કુલ રૂ.૨.૦૦ લ ખની ફ ળવણી 
કરવ મ ાં આવી. 

 (૩) બ કીની રકમ ક્ય ાં સુધી આપવ મ ાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 
૨૪૨ 

ભાિનગર વજલ્લામાાં ગૌિાળા-પાાંજરાપોળોને અધ્યતન અને આધુવનિ બનાિિા સિાય  
* ૧૭૦૬૨ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવ ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ ઓને આધુસ્નક બન વવ  મ ટે સહ યની 
કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
ભ વનગર સ્જલ્લ મ ાં  કેટલી સાંથિ ઓને સહ ય ચૂકવવ મ ાં 
આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ સિાય ચૂિિેલ સાંસ્થાની સાંખ્યા 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૫ 

 
--------- 

૨૪૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગાયોની સ્થાવનિ ઓલાદોની જાળિણી/સુધારણાની યોજના 

* ૧૬૨૧૯  શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ગ ાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
ગ યોની થિ સ્નક ઓલ દોની જાળવણી અને સુધ રણ  મ ટે 
ગ યોન  સાંવધષન મ ટે કોઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  
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 (૨) જો હ , તો કઈ કઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે, અને    (૨) ર જ્યમ ાં ગીર/ક ાંકરેજ ઓલ દન  સાંવધષન મ ટે 
આપવ મ ાં આવેલ સ ાંઢન  સ્નભ વ તિ  ખરીદીની યોજન  

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં દરેક યોજન  હેઠળ 
ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં કેટલ  કેટલ  સ ાંઢ પુર  પ ડવ મ ાં આવેલ 
છે? 

  (૩) શૂન્ય 

--------- 

૨૪૪ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતના નિીન મિાન માટે માંજૂરી 

* ૧૬૧૭૪ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  
સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  એક વર્ષમ ાં કેટલ  ત લુક  પાંચ યતન  નવીન 

મક ન બન વવ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  
સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  એક વર્ષમ ાં ૧(એક) ત લુક  પાંચ યતન  નવીન 

મક ન બન વવ  મ ટે માંજૂરી આપવ મ ાં આવી. 
 (૨) તે મ ટે સરક ર દ્વ ર  કેટલુાં અનુદ ન માંજૂર કરવ મ ાં 
આવ્યુાં? 

  (૨) રૂ.૨૪૦.૦૦ લ ખ 

--------- 

૨૪૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૩૮૯  ગેનીબેન ઠાિોર (વ વ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪) ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 
િોમસધ  

િોમસધ અને 
સાયન્સ 

આટધસ, િોમસધ 
અને સાયન્સ 

િુલ 

બન સક ાંઠ  ૧૫ ૦૪ ૦૫ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૩૪ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

બન સક ાંઠ  ૦૬ ૦૫ ૨૩ ૩૪ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ધ સરિારી 
િોલેજ 

ગ્રાન્ટેડ 
િોલેજ 

ખાનગી 
િોલેજ 

બન સક ાંઠ  ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

--------- 
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૨૪૬ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૪૩ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભ સ્ળય ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણમાંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  
અને જામનગર સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  
બ ળકોની સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  
અને જામનગર સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  
આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

દેવભૂસ્મ 
દ્વ રક   

૧૩૧૯ ૨૯૯ ૧૬૧૮ 

જામનગર ૨૨૫૫ ૪૪૯ ૨૭૦૪ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 દેવભૂસ્મ દ્વ રક  અને જામનગર સ્જલ્લ ન  તમ મ 
ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લશસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ ન 
િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક 
વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ 
મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષિી ૬ વર્ષન  અસ્ત 
ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, 
અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

 દેવભૂસ્મ દ્વ રક  સ્જલ્લ ન  કલ્ય ણપુર ત લુક મ ાં દુધ 
સાંજીવની યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઇડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક 
આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 

૨૪૭ 
સુરત વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૯૭  શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (મ ાંડવી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

િિેર/વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

સુરત શહેર ૧૨૯૯ 

સુરત સ્જલ્લો ૧૩૮૦ 
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 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
િિેર/વજલ્લો સરિારી 

પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

સુરત શહેર ૩૩૩ ૦૩ ૯૬૩ 
સુરત સ્જલ્લો ૯૮૧ ૧૮ ૩૮૧  

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િિેર/વજલ્લો 
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 
સુરત શહેર ૦૦ ૦૦ ૪૨ ૦૦ ૦૦ ૨૧ 
સુરત સ્જલ્લો ૦૦ ૦૦ ૪૨ ૦૫ ૦૦ ૩૫  

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 
 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૪૮ 
બોડેલી ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી  

* ૧૬૨૧૫ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સાંખેડ ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે 

ન ણ ાંકીય વર્ષમ ાં બોડેલી, સ્જ.છોટ ઉદેપુર ખ તે નવી ક ટષ  
સ્બલ્ડીંગન  બ ાંધક મ મ ટે વહીવટી માંજૂર આપી છે તે હકીકત 
સ ચી છે,  

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે ન ણ ાંકીય 
વર્ષમ ાં કેટલી રકમની ક્ય રે વહીવટી માંજૂરી આપવ મ ાં આવેલ 

છે, અને  

  (૨) રૂ.૮,૯૦,૭૯,૯૬૨/-ની વહીવટી માંજૂરી 
ત .૨૮-૧૨-૨૦૧૮ન  રોજ આપવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત બ ાંધક મ ક્ય રે શરૂ કરવ મ ાં આવશે?   (૩) બનતી ત્વર એ બ ાંધક મ શરૂ કરવ મ ાં આવશે. 
--------- 

૨૪૯ 
દાિોદ વજલ્લામાાં િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૬૧૫૫ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેડ ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  કેટલ  વન તલ વડીઓ બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવ્યો?   (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૯.૮૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૧૨.૧૧  
--------- 
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૨૫૦ 
રાજ્યમાાં એિતા િનમાાં રોપાનુાં િાિેતર 

* ૧૬૧૪૪ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સય જીગાંજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર જ્યમ ાં ‘એકત  વન’ કય  થિળે બન વવ મ ાં 
આવેલ છે, 

  (૧) સુરત સ્જલ્લ ન  બ રડોલી ત લુક ન  ‘‘મોત ’’ ગ મ.ે 

 (૨) આ વનમ ાં મુખ્યત્વે કય  પ્રક રન  અને કેટલ  
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૨) મુખ્યત્વે ગ્રીન મહેંદી, લ લ મહેંદી, એકેલીફ મ રબલ, 
આલમોડ , ડરવ ફષ, પીળી મહેંદી, ફ ઇકસ ગોલ્ડન, ફ ઇકસ 
બ્લેક, પોંડ  ફ ઇકસ, રેડ જટેર ોફ , આાંબો, આમલી, કેસર, 
ચીકુ, ગરમ ળો, અજુષન સ દડ, એરીક , પ મ, લોટસ, પ મ, 
સ ગ, બ મ્બુ સ્વગેરે જાતન  કુલ ૧,૦૭,૧૮૭ રોપ . 

 (૩) તે પ છળ ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ 

કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩) કુલ રૂ. ૬૮૯.૫૫ લ ખ. 

--------- 

૨૫૧ 
આકદજાવત સલાિિાર સવમવતના વબન જનજાવતના અધ્યક્ષની વનમણૂાંિ 

* ૧૭૧૯૩ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વ ાંસદ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આરદજાસ્ત 
સલ હક ર સસ્મસ્તન  અધ્યક્ષ અને સભ્યો કોણ કોણ છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ.  

 (૨) ઉક્ત સસ્મસ્તન  અધ્યક્ષની સ્નમણૂાંક 
સ્બનજનજાસ્તન  સભ્યિી કરવ મ ાં આવી છે તે ફરીય દિી 
સરક ર વ કેફ છે કે કેમ, અને  

  (૨) હ ,  

 (૩) જો હ , તો સ્બન જનજાસ્તન  અધ્યક્ષની સ્નમણૂાંક 
કરવ ન  ક રણો શ  છે?  

  (૩) ભ રતન  બાંધ રણની અનુસૂચી-૫ ભ ગ-ખ 
(૪)(૩)(ક) મુજબ, મ ન. ર જ્યપ લશ્રીને સલ હક ર 
સસ્મસ્તન  અધ્યક્ષની સ્નમણૂાંકની રીત ઠર વવ ની/સ્નયમન 
અાંગેની સત્ત ઓ છે, જ ે અન્વયે ગુજર ત સરક રન  
ત .૦૬-૦૨-૨૦૦૨ન  જાહેરન મ ાંિી મ ન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી ને 
હોદ્દ ની રૂએ આરદજાસ્ત સલ હક ર પરરર્દન  અધ્યક્ષ તરીકે 
સ્નયુક્ત કરવ મ ાં આવેલ  છે.  

પત્રિ-૧ 

 આરદજાસ્ત સ્વક સ સ્વભ ગન  ત .૧૨-૦૯-૨૦૧૮ન  જાહેરન મ ાં ક્રમ ાંકઃ GS/SH/6/TAC/20/2008/52/P.2/G િી 
આરદજાસ્ત સલ હક ર સસ્મસ્તન  અધ્યક્ષ અને સભ્યો નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ નામ 

૧ શ્રી સ્વજયભ ઇ રૂપ ણી,(મ ન.મુખ્યમાંત્રીશ્રી), હોદ્દ ની રૂએ અધ્યક્ષ. 

૨ શ્રી ગણપતસ્સાંહ વસ વ ,(મ ન.માંત્રીશ્રી-આરદજાસ્ત સ્વક સ), હોદ્દ ની રૂએ ઉપ ધ્યક્ષ 

૩ શ્રી રમણલ લ પ ટકર,(મ ન.ર જ્ય કક્ષ ન  માંત્રીશ્રી-આરદજાસ્ત સ્વક સ), હોદ્દ ની રૂએ સહ ઉપ ધ્યક્ષ 

૪ શ્રી ક સ્ન્તભ ઇ કે. ખર ડી 

૫ શ્રી અસ્શ્વનભ ઇ કોટવ લ 

૬ શ્રી કુબેરભ ઇ એમ. ડીંડોર 

૭ શ્રી રમેશભ ઇ બી. કટ ર  

૮ શ્રી શૈલેર્ભ ઈ સી. ભ ભોર 

૯ શ્રી વજસેીંગભ ઈ પી. પણદ  

૧૦ શ્રી મોહનસ્સાંહ સી. ર ઠવ  
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ક્રમ નામ 

૧૧ શ્રી અભેસ્સાંહ એમ. તડવી 

૧૨ શ્રી મહેશભ ઇ સી. વસ વ  

૧૩ શ્રી મોહનભ ઇ ડી. ઢોરડય  

૧૪ શ્રી પુન ભ ઈ ડી. ગ મીત 

૧૫ શ્રી માંગલભ ઈ જ.ે ગ સ્વત 

૧૬ શ્રી નરેશભ ઇ એમ. પટેલ 

૧૭ શ્રી અનાંતકુમ ર એચ. પટેલ 

૧૮ શ્રી અરસ્વાંદ સી. પટેલ 

૧૯ શ્રી ડૉ. જાંયસ્તલ લ સુરેશભ ઇ ચૌધરી 

૨૦ શ્રી ઉમેશભ ઈ ર યસ્સાંગભ ઇ ર ઠવ  

--------- 

૨૫૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૧૧ ડૉ. સી.જ.ે ચાિડા (ગ ાંધીનગર ઉત્તર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર 

શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

િિેર/વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

ગ ાંધીનગર શહેર ૭૯ 

ગ ાંધીનગર સ્જલ્લો ૯૧૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 

કેટલી છે, 

  (૨)  

િિેર/વજલ્લો સરિારી 

પ્રાથવમિ 

િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 

પ્રાથવમિ 

િાળા 

ખાનગી 

પ્રાથવમિ 

િાળા 

ગ ાંધીનગર શહેર ૩૩ ૦૦ ૪૬ 

ગ ાંધીનગર સ્જલ્લો ૫૯૧ ૩૯ ૨૮૬  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ 
પ્રાથવમિ 

િાળાઓ 

િિેર/વજલ્લો 

ગાાંધીનગર િિેર ગાાંધીનગર િિેર 

૨૦૧૭-૧૮ 

સરક રી ૦૦ ૦૦ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૦૦ ૧૮ 

૨૦૧૮-૧૯ 

સરક રી ૦૦ ૦૦ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૦૨ ૧૬  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 

ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 

પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-

૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 

મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 

અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૫૩ 
દાિોદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળામાાં ઓરડાની ઘટ  

* ૧૬૦૯૦ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ગરબ ડ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક વ ર સરક રી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં કેટલ  ઓરડ ઓની 
ઘટ છે, અને  

  (૧) 

તાલુિા ખૂટતા ઓરડાની સાંખ્યા 

દ હોદ ૪૮૯ 

દેવગઢબ રરય  ૨૨૬ 

ધ નપુર ૧૩૦ 

ફતેપુર  ૨૪૨ 

ગરબ ડ  ૨૮૯ 

લીમખેડ  ૨૨૬ 

સાંજલેી ૧૩૭ 

ઝ લોદ ૩૪૩ 

િુલ ૨૦૮૨ 
 

 (૨) ઉક્ત ખૂટત  ઓરડ ઓ ક્ય ાં સુધીમ ાં બન વવ મ ાં 
આવશે ? 

  (૨) આગ મી વર્ોમ ાં તબક્ક વ ર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૨૫૪ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૬૪૦૪ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સાંતર મપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મરહસ ગર 
સ્જલ્લ મ ાં મુખ્યસેસ્વક નુાં માંજૂર મહેકમ કેટલુાં છે, 

  (૧) ૫૬  

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને  

  (૨) ૪૪ ભર યેલ અને ૧૨ ખ લી  

 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ નુાં આયોજન શુાં છે?    (૩) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ 
--------- 

૨૫૫ 
િાલોલ તાલુિાની ગ્રામ પાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૪૦૮ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (ક લોલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પાંચમહ લ સ્જલ્લ ન  હ લોલ ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 
પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ 
અાંતગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) પાંચમહ લ સ્જલ્લ ન  હ લોલ ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 
પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ 
અાંતગષત કુલ રૂ.૫૭૪.૫૮ લ ખ બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મ ાં 
મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  
તિ  આયોજન કરેલ ક મો પૈકી દરેક ક મ પૂણષ િઈ ગયેલ છે, 
અને 

  (૨) ઉક્ત પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭મ ાં 
મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી આયોજન કરેલ કુલ ૪૦૬ ક મો પૂણષ 
કરવ મ ાં આવ્ય . આયોજન કરેલ ક મો પૈકી દરેક ક મ પૂણષ િઈ 
ગયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ િયેલ ક મો સ મે કુલ રૂ.૫૭૪.૫૮ લ ખ  
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
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૨૫૬ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૫૭ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર  મ ટે સુધ રેલ 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ,  

  (૧) હ , જી.  

 (૨) જો 'હ ' તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે, અને  

  (૨) ગૌચર જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ રજીથટર 
િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં 
કુલ કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ધ ફાળિેલ વબયારણ કિટસ 

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૯૫ સ્કટસ 

વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ૭૦૯ સ્કટસ 
 

--------- 

૨૫૭ 
પાટણ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૩૯૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પ ટણ સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૯૪૯  
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી  ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૭૯૬ ૧૬ ૧૩૯  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ સરિારી  ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૧૬ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૮  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 

અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 
--------- 
૨૫૮ 

રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 
* ૧૭૪૩૨ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વ ાંક નેર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ અને 
મોરબી સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ અને 
મોરબી સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 
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વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

ર જકોટ ૨૪૦૯ ૬૧૨ ૩૦૨૧ 

મોરબી ૧૧૫૪ ૨૮૪ ૧૪૩૮ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 
ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ર જકોટ સ્જલ્લ ન  કોટડ  સ ાંગ ણી ઘટકમ ાં ૬ મ સ િી 
૩ વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ર જકોટ સ્જલ્લ ન  બ કી રહેત  અને મોરબી સ્જલ્લ ન ાં 
તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન 
શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક 
વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ 
મ સ િી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ િી ૬ વર્ષન  અસ્ત 
ઓછ  વજન વ ળ  લ ભ િી બ ળકોને ઘઉં, 
મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે આપવ મ ાં 
આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુાં  આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 

૨૫૯ 
નમધદા વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૪૦૩ શ્રીમતી મનીર્ા િિીલ (વડોદર  શહેર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 
સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદ  સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત કેટલી 
આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૦૧ 

--------- 

૨૬૦ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૩૭૫ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વ ઘોરડય ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 
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 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત 

કેટલી આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૦૦ આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૨૬૧ 
ગારીયાધાર, જસેર અને મિુિા તાલુિામાાં િાળાના રૂમોની ઘટ 

* ૧૮૨૮૬ શ્રી િેિુભાઇ નાિરાણી (ગ રીય ધ ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 ત . ૦૧-૦૬-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભ વનગર સ્જલ્લ ન  
ગ રીય ધ ર, જસેર અને મહુવ  ત લુક મ ાં ધોરણ પ્રમ ણે કેટલી 
સરક રી પ્ર િસ્મક શ ળ ન  રૂમોની ઘટ છે? 

  ઓરડ ની સાંખ્ય  ધોરણ અનુસ ર નક્કી કરવ મ ાં આવતી 
નિી. 

તાલુિા રૂમોની ઘટ િોય તેિી 
િાળાની સાંખ્યા 

ગ રીય ધ ર ૦૬ 

જસેર ૧૬ 

મહુવ  ૬૦ 
 

--------- 

૨૬૨ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ગૌિાળા-પાાંજરાપોળોને અદ્યતન અને આધુવનિ બનાિિા સિાય 

* ૧૭૦૬૩ શ્રી ગોવિાંદભાઇ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
ધ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ ઓને આધુસ્નક બન વવ  મ ટે 

સહ યની કોઇ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આણાંદ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને સહ ય ચુકવવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ સિાય ચુિિેલ સાંસ્થાની 
સાંખ્યા 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૪ 

 

--------- 

૨૬૩ 
ખેડા અને ભરૂચ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૭૭ શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (કપડવાંજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડ  અને ભરૂચ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

ખેડ  ૧૬૮૯ 

ભરૂચ ૧૨૬૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
વજલ્લો સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળા 
ગ્રાન્ટેડ 

પ્રાથવમિ િાળા 
ખાનગી 

પ્રાથવમિ િાળા 

ખેડ  ૧૩૮૧ ૪૯ ૨૫૯ 

ભરૂચ ૯૧૨ ૧૯ ૩૩૫  
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
વજલ્લો િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

ખેડ  ૦૦ ૦૦ ૩૧ ૦૦ ૦૦ ૧૦ 

ભરૂચ ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૧૦  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 
 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૬૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌચરમાાં ગેરિાયદેસર દબાણો 

* ૧૭૩૮૧ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પ લનપુર) : ત .૨૩-૨-૨૦૧૮ન  રોજ સભ ગૃહમ ાં રજૂ િયેલ  * ૧૪૩૭ (અગ્રત -૧૧૩) 
અન્વયે માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત . ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં ૧૨ ગ મોમ ાં છેલ્લ  ૨ િી ૭ વર્ષિી દબ ણો િયેલ તે 
દબ ણો દૂર કરવ  ત . ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ િી ૩૧-૫-૨૦૧૯ 
સુધીમ ાં ત લુક વ ર, કેસવ ર કરવ ની િતી ક યષવ હી હ લ કય  
તબકે્ક છે, 

  (૧) ત . ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ િી ત . ૩૧-૫-૨૦૧૯ 
સુધીમ ાં બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં ૧૨ ગ મો પૈકી ૧૧ ગ મોન  
દબ ણ દૂર િયેલ છે. જ્ય રે ૧ (એક) ક ાંકરેજ ત લુક ન  જોટ ડ  
(જાખેલ) ગ્ર મ પાંચ યતન  દબ ણ દૂર કરવ  મ ટે પાંચ યત 
અસ્ધસ્નયમની કલમ-૧૦૫ હેઠળની ધોરણસરની ક યષવ હી 
હ િ ધરેલ છે. 

 (૨) આ દબ ણો દુર કરવ  સબાંધીત ત લુક  સ્વક સ 
અસ્ધક રીશ્રીઓ તિ  સ્જલ્લ  સ્વક સ અસ્ધક રીશ્રીએ ઉક્ત 
સમયગ ળ મ ાં શી ક યષવ હી હ િ ધરેલ છે, અને 

  (૨) અને (૩) તબક્ક વ ર ગ્ર મ પાંચ યત દ્વ ર  દબ ણો દૂર 
કરવ નો ક યષક્રમ ર ખીને દબ ણો દૂર કર વેલ છે. તિ  ત લુક  
કક્ષ એ આ બ બતે દર અઠવ રડયે તલ ટી કમ માંત્રીશ્રીઓની 
મીટીંગમ ાં અને સ્જલ્લ  કક્ષ એ સ્જલ્લ  સ્વક સ અસ્ધક રીશ્રી દ્વ ર  
ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીશ્રીઓની બેઠકમ ાં, દર મ સે આ 
અાંગેની સમીક્ષ  કરવ મ ાં આવે છે.  

 (૩) ઉક્ત દબ ણો દૂર કરવ  સરક રે શ ાં પગલ ાં લીધ ?  

--------- 

૨૬૫ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૫૯ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સ ણાંદ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર  મ ટે સુધ રેલ 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે, અને 

  (૨) ગૌચર મ ટેની જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ 
રજીથટર િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં  
કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  
િર્ધ ફળાિેલ વબયારણ કિટ્સ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી ત . 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૦૬૦૪ સ્કટ્સ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી ત . 
૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૩૭૮૬ સ્કટ્સ 

 

--------- 
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૨૬૬ 
લીમખેડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૨ શ્રી રમેિભાઇ િટારા (ફતેપુર ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દ હોદ સ્જલ્લ ન  લીમખેડ  ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં 
આવેલ છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૧૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૮૦ 
 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૨.૪૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૭૫.૧૫  
--------- 

૨૬૭ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના િેઠળ ટેિવનિલ વિક્ષણ સિાય 

* ૧૬૩૭૪ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ન  વર્ષમ ાં મુખ્યમાંત્રી યુવ  થવ વલાંબન યોજન  અાંતગષત 
ટેકસ્નકલ સ્શક્ષણ હેઠળન  રડપ્લોમ  ઇજનેરી અભ્ય સક્રમોમ ાં 
અભ્ય સ કરત  ર જ્યન ાં કેટલ ાં સ્વદ્ય િીઓને કેટલી રકમની 
ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહ ય આપવ મ ાં આવી, અને 

  (૧) ૩૬૭૩ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૬.૬૦ કરોડની સ્શક્ષણ 
સહ ય આપવ મ ાં આવી છે. 

 (૨) ત ે અન્વયે કેટલ  સ્વદ્ય િીઓ અને કેટલી 
સ્વદ્ય િીનીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૩૧૭૨ સ્વદ્ય િીઓને રૂ.૫.૬૩ કરોડ અને ૫૦૧ 
સ્વદ્ય િીનીઓને રૂ.૯૭.૩૩ લ ખ ચુકવવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૬૮ 
ખેડા અને નમધદા વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૭૪ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠ સર ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડ  અને નમષદ  
સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  કેટલી 
છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડ  અને નમષદ  
સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

ખેડ  ૬૦૦૮ ૧૦૧૩ ૭૦૨૧ 

નમષદ  ૯૨૬૩ ૩૪૧૦ ૧૨૬૭૩ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 
ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 
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 ખેડ  સ્જલ્લ ન  મહુધ , ખેડ , નરડય દ-૧ તિ  
નરડય દ-૨ અને નમષદ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ 

મ સ િી ૩ વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં આવે છે. 

 ખેડ  સ્જલ્લ ન  બ કી રહેત  ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 
શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 
વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 
િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજન વ ળ  લ ભ િી 
બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 નમષદ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક ઓમ ાં દુધ સાંજીવની 
યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઇડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 

૨૬૯ 
સુરત વજલ્લામાાં આવથધિ પ્રોત્સાિિ સિાય યોજના 

* ૧૬૩૭૧ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આસ્િષક પ્રોત્સ હક સહ ય યોજન  અાંતગષત 
કેટલી થવસ્નભષર શ ળ ઓન  કેટલ  સ્વદ્ય િીઓને લ ભ 
આપવ મ ાં આવ્યો, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાળાઓની 
સાંખ્યા 

વિદ્યાથીઓની 
સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ ૫૩૮૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ ૪૦૯૭ 
 

 (૨) આ મ ટે કુલ કેટલી રકમનો ખચષ િયો?    (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ  

૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૪,૯૯,૭૨૫/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૩,૪૦,૬૬,૮૮૦/-  
--------- 

૨૭૦ 
િચ્છ વજલ્લામાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીની માંજૂર જગ્યા 

* ૧૬૪૧૦ ડૉ. નીમાબેન આચાયધ (ભૂજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ કેટલી જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની કુલ-૧૦ જગ્ય  માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) ત ેપૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભર યેલ છે 
અને કેટલી જગ્ય  ખ લી છે, અને  

  (૨) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીની 
કુલ-૦૯ જગ્ય ઓ ભર યેલ છે. કુલ-૦૧ જગ્ય  ખ લી છે. 
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 (૩) આ ખ લી જગ્ય ઓ ભરવ  શી ક યષવ હી કરવ મ ાં 
આવી ?  

  (૩) કચ્છ સ્જલ્લો ભૌગોસ્લક રીતે સ્વશ ળ સ્જલ્લો હોવ િી, 
વહીવટી ક મગીરી પર સ્વપરીત અસર ન પડે તે હેતુિી 

સરક રશ્રી દ્વ ર  ત લુક  સ્વક સ અસ્ધક રીશ્રીઓની ઉપલબ્ધત  
ધ્ય ને લઇ, કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં મહત્તમ જગ્ય ઓ ભરવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૨૭૧ 
તાપી વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ ભેટ 

* ૧૬૩૯૫ શ્રી મોિનભાઈ ઢોડીયા (મહુવ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત પી સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-
૯મ ાં અભ્ય સ કરતી સ્વધ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ  

મ ટેની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો આ યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ત પી સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯મ ાં 
અભ્ય સ કરતી કેટલી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ મ ાં 
આવી છે? 

  (૨) આ યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-
૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ત પી સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯મ ાં અભ્ય સ 
કરતી કુલ-૩૯૭૨ સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ મ ાં 
આવી છે. 

--------- 

૨૭૨ 
ગલતેિર તાલુિાની ગ્રામ પાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૪૧૧ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (મ તર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડ  સ્જલ્લ ન  ગલતેશ્વર ત લુક ની ગ્ર મ પાંચ યતોને 
ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ અાંતગષત કુલ 
કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ 
અાંતગષત કુલ રૂ.૪૨૧.૨૫ લ ખ બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં 
આવી. 

 (૨) ઉક્ત પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની 
મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  
તિ  કેટલ  ક મ ચ લુ છે, અને  

  (૨) ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની મળેલ બેઝીક 
ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ ૨૩૧ ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  છે તિ  કોઈ 
ક મ ચ લુ નિી.  

 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮મ ાં પૂણષ ક મો સ મે કુલ 
રૂ. ૪૨૧.૨૫ લ ખ ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૨૭૩ 
િપરાડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૪ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસ ડ સ્જલ્લ ન  કપર ડ  ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૩૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 
 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૯૯.૨૨ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૭૨.૯૨  
--------- 
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૨૭૪ 
અમરેલી વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૭૧ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત ઉત્તર) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર  મ ટે સુધ રેલ 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ ની કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે, અને 

  (૨) ગૌચર મ ટેની જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ 
રજીથટર િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં અમરેલી સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ધ ફાળિેલ વબયારણ કિટ્સ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૩૭૫ સ્કટ્સ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧૨૮૧ સ્કટ્સ 

 
--------- 

૨૭૫ 
આણાંદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડીઓમાાં પોર્ણક્ષમ આિારની ગુણિત્તાની ચિાસણી 

* ૧૭૧૮૧ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ સ્જલ્લ ની 
આાંગણવ ડીઓમ ાં બ ળકોને અપ ત  પોર્ણક્ષમ આહ રની 
ગુણવત્ત ની ચક સણી સ્નયસ્મત કરવ મ ાં આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્જલ્લ મ ાં ત લુક વ ર છેલ્લ  બે 
વર્ષમ ાં વર્ષવ ર કેટલી આાંગણવ ડીઓમ ાં ચક સણી કરવ મ ાં 
આવી,  

  (૨) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બાંને વર્ષમ ાં 
આણાંદ સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક ની તમ મ આાંગણવ ડીઓમ ાં 
આ અાંગેની ચક સણી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી આાંગણવ ડીઓમ ાં હલકી ગુણવત્ત નો 
આહ ર અપ તો હોવ નુાં સ મે આવ્યુાં, અને 

  (૩) તે પૈકી કોઈપણ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં હલકી 
ગુણવત્ત નો આહ ર અપ તો હોવ નુાં સ મે આવેલ નિી. 

 (૪) આવી આાંગણવ ડીઓન  સાંચ લકો સ મે શુાં 
ક યષવ હી કરવ મ ાં આવી? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૭૬ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં માનિ ગકરમા યોજનાનો અમલ 

* ૧૬૩૯૪ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસ રી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તન  ઇસમોને 
થવરોજગ ર મ ટે સ ધન સહ ય આપવ  મ નવ ગરરમ  યોજન  
અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તન  
ઇસમો મ ટે મ નવ ગરરમ  યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કુલ કેટલ  લ ભ િીઓને 
લ ભ આપવ મ ાં આવ્યો ? 

  (૨) ૯૪ 

--------- 
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૨૭૭ 
ઉચ્છલ તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૬ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધન ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત પી સ્જલ્લ ન  ઉચ્છલ ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ 
ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૮૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૦ 
 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૪૦.૮૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૩૯.૬૪  
--------- 

૨૭૮ 
રાજુલા, જાફરાબાદ અને ખાાંભા તાલુિાની પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૧૭૧૭૮ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (ર જુલ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી સ્જલ્લ ન  
ર જુલ , જાફર બ દ અને ખ ાંભ  ત લુક મ ાં ત લુક વ ર પ્ર િસ્મક 
શ ળ ન  કેટલ  ઓરડ ઓની ઘટ અને કેટલ  ઓરડ ઓ જજષરીત 
હ લતમ ાં છે, અને  

  (૧) 

તાલુિા ખુટતા ઓરડાની 
સાંખ્યા 

જજધરીત 
ઓરડાની સાંખ્યા 

ર જુલ  ૫૬ ૩૬ 

જાફર બ દ ૪૨ ૨૪ 

ખ ાંભ  ૩૧ ૨૭ 

- ખુટત  ઓરડ ઓની સાંખ્ય મ ાં જજષરીત ઓરડ ઓનો 
સમ વેશ િયેલ છે.  

 (૨) ઉક્ત ઓરડ ઓની ઘટ ક્ય ાં સુધીમ ાં સ્નવ રવ મ ાં 
આવશ?ે 

  (૨) આગ મી વર્ોમ ાં તબક્ક વ ર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૨૭૯ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગેરિાયદે િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ ગૌિાંિના પિઓુની વનભાિ સિાય યોજના 

* ૧૭૦૭૭ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેગ મ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
ગેરક યદેસર કતલખ ને લઈ જવ ત  બચ વેલ ગૌવાંશન  
પશુઓની સ્નભ વ સહ યની કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હ  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી સાંથિ ઓને, ગેરક યદેસર કતલખ ને લઈ જવ ત  
બચ વેલ ગૌવાંશન  કેટલ ાં પશુઓ મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ 
સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ 

સિાય 
ચૂિિેલ 

સાંસ્થાઓની 
સાંખ્યા 

સિાય 
ચૂિિેલ 

પિુઓની 
સાંખ્યા 

ચૂિિેલ  
સિાયની  

રિમ રૂ. 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧ ૨ ૫,૦૦૦/- 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ ૪ ૧૦,૦૦૦/- 

 
--------- 
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૨૮૦ 
િળિદ તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૦ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (ર જકોટ ગ્ર મ્ય) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મોરબી સ્જલ્લ ન  હળવદ ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૬ 
 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦.૨૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૫.૩૭  
--------- 

૨૮૧ 
નમધદા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૯૫ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (ન ાંદોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદ  શહેર/ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક, શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૭૪૧ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળા 
ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 

િાળા 
ખાનગી પ્રાથવમિ 

િાળા 
૬૮૯ ૦૧ ૫૧  

 (૩) ત ે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
િર્ધ સરિારી 

પ્રાથવમિ િાળા 
ગ્રાન્ટેડ 

પ્રાથવમિ િાળા 
ખાનગી 

પ્રાથવમિ િાળા 
૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૨  

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 
 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ 
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૨ 
સુરત વજલ્લામાાં આવથધિ પ્રોત્સાિિ સિાય યોજના 

* ૧૬૩૭૦ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોય ષસી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આસ્િષક પ્રોત્સ હક સહ ય યોજન  અાંતગષત 
કેટલી થવસ્નભષર શ ળ ઓન  કેટલ  સ્વદ્ય િીઓને લ ભ 
આપવ મ ાં આવ્યો, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાળાઓની સાંખ્યા વિદ્યાથીઓની સાંખ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૩ ૫૩૮૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮ ૪૦૯૭ 
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 (૨) આ મ ટે કુલ કેટલી રકમનો ખચષ િયો?    (૨)  
િર્ધ થયેલ ખચધ  

૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૪,૯૯,૭૨૫/- 
૨૦૧૮-૧૯ ૩,૪૦,૬૬,૮૮૦/- 

 

--------- 

૨૮૩ 
સોનગઢ તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૭ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબ યત) : માનનીય િનમાંત્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત પી સ્જલ્લ ન  સોનગઢ ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ 
ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૮૨.૫૯ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૯૪.૦૦ 

 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૦૯.૨૮ 
૨૦૧૮-૧૯ ૭૦૦.૫૭ 

 

--------- 

૨૮૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૦૮ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડ સ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
શહેર/જીલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૧૩૮૮ 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 
૧૨૪૩ ૧૬ ૧૨૯ 

 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
િર્ધ સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૫ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 

 

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 
 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 

ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૫ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગેરિાયદે િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ ગૌિાંિના પિઓુની વનભાિ સિાય યોજના 

* ૧૭૦૭૫ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
ગેરક યદેસર કતલખ ને લઈ જવ ત  બચ વેલ ગૌવાંશન  
પશુઓની સ્નભ વ સહ યની કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હ  
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી સાંથિ ઓને ગેરક યદેસર કતલખ ને લઈ જવ ત  બચ વેલ 

ગૌવાંશન  કેટલ ાં પશુઓ મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે 
ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
િર્ધ સિાય 

ચૂિિેલ 

સાંસ્થાઓની 
સાંખ્યા 

સિાય 
ચૂિિેલ 

પિુઓની 
સાંખ્યા 

ચૂિિેલ  
સિાયની  

રિમ રૂ. 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 

િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૧૫૫ ૩,૮૭,૫૦૦/- 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ ૩૩ ૮૨,૫૦૦/- 

 

--------- 

૨૮૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ગૌિાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતર માળખાિીય સુવિધા માટે 

* ૧૭૦૭૦ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખાંભ ત) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

(૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ -પ ાંજર પોળોને આાંતર મ ળખ કીય 
સુસ્વધ ઓ ઊભી કરવ  સહ ય આપવ ની કોઈ યોજન  અમલમ ાં 
છે કે કેમ, અને  

 (૧) હ  

(૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આણાંદ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી ગૌશ ળ /પ ાંજર પોળોને સહ ય ચૂકવવ મ ાં 
આવી? 

 (૨)  
િર્ધ સિાય ચૂિિેલ 

ગૌિાળા 
પાાંજરાપોળોની 

સાંખ્યા 

ચૂિિેલ સિાયની 
રિમ રૂવપયા 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 
િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧ ૪,૦૦,૦૦૦/- 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧ ૫,૫૬,૯૦૦/- 

 

--------- 

૨૮૭ 
દાિોદ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૮૩ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝ લોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ જીલ્લ મ ાં 

કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 
છે, 

  (૧) 
પ્રિાિ િોલેજની સાંખ્યા 

આટષસ ૦૭ 

કોમસષ ૦૦ 

સ યન્સ ૦૫ 

આટષસ અને કોમસષ ૦૩ 

કોમસષ અને સ યન્સ ૦૦ 

આટષસ અને સ યન્સ ૦૦ 

િુલ ૧૫ 
 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ 

િોલેજ 
ખાનગી 
િોલેજ 

િુલ 

૦૫ ૦૭ ૦૩ ૧૫ 
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 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ સરિારી 

િોલેજ 
ગ્રાન્ટેડ 
િોલજે 

ખાનગી 
િોલેજ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪)   ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

--------- 

૨૮૮ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિદ્યાથીઓ માટે િાયધરત છાત્રાલયો  

* ૧૬૩૯૭ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય આકદજાવત  વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧)   ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં 
આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કેટલ  સરક રી છ ત્ર લયો ક યષરત 
છે, અને   

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં  
કુલ-૧૧ સરક રી છ ત્ર લયો ક યષરત છે.  

 (૨) ત ે પૈકી કુમ ર અને કન્ય  મ ટેન  છ ત્ર લયોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે ? 

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમ ર ૬ 

કન્ય  ૫  
--------- 

૨૮૯ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૭૨ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર  મ ટે સુધ રેલ 
સ્બય રણ પુરુાં  પ ડવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે અને  

  (૨) ગૌચર મ ટેની જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ 
રજીથટર િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં પોરબાંદર સ્જલ્લ મ ાં  
કુલ કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ધ ફાળિેલ વબયારણ કિટ્સ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૫૩ સ્કટ્સ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧૪૧ સ્કટ્સ 

 
--------- 

૨૯૦ 
ગાાંધીનગર અને સુરત વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

 ૧૭૪૧૪ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (મ ણસ ) : માનનીય મકિલા અને બાળ ક્લલાયણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર અને 
સુરત સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  
કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર અને 
સુરત સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ મુજબ 
છે. 
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વજલ્લો 

ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

ગ ાંધીનગર ૩૫૨૯ ૭૩૬ ૪૨૬૫ 

સુરત ૪૬૦૪ ૭૧૪ ૫૩૧૮ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 

ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 

છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 

સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 

આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 સુરત સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  

બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં 

આવે છે. 

 ગ ાંધીનગર સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ 

શસ્ક્ત ટેક હોમ રેશન શરૂ િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 

વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 

કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 

િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  લ ભ િી 

બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  

બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  

ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 સુરત સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક ઓમ ાં દુધ સાંજીવની 

યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવ મ ાં 

આવે છે. 

--------- 

૨૯૧ 
બોટાદ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૯ શ્રી ભીખાભાઇ બારૈયા (પ લીત ણ ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બોટ દ સ્જલ્લ ન  બોટ દ ત લુક મ ાં સ મૂરહક વન 
સ્નમ ષણ યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  સ્વથત રમ ાં 
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૮૦ હેક્ટર 

 (૨) તે પ છળ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે?   (૨) રૂ. ૨૬.૬૪ લ ખ 

--------- 
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૨૯૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં ગાયોની સ્થાવનિ ઓલાદોની જાળિણી/સુધારણાની યોજના 

* ૧૬૨૧૭ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદ વ દ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૩-૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગ યોની 
થિ સ્નક ઓલ દોની જાળવણી અને સુધ રણ  મ ટે ગ યોન  
સાંવધષન મ ટે કોઇ યોજન ઓ અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કઈ કઈ યોજન ઓ અમલમ ાં છે, અને   (૨) ર જ્યમ ાં ગીર/ક ાંકરેજ ઓલ દન  સાંવધષન મ ટે 
આપવ મ ાં આવેલ સ ાંઢન  સ્નભ વ તિ  ખરીદીની યોજન . 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં દરેક યોજન   હેઠળ 
ખેડ  સ્જલ્લ મ ાં કેટલ  કેટલ  સ ાંઢ પૂર  પ ડવ મ ાં આવેલ 
છે ? 

  (૩)  
િર્ધ પુરા પાડેલ સાાંઢ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૦ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ 
 

--------- 

૨૯૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૩૭૬ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (રહાંમતનગર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત 
કેટલી આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૫૧ આરદજાસ્ત કન્ય ઓેને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૨૯૪ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડી િેન્રો 

* ૧૬૧૩૧ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ સ્જલ્લ મ ાં 
કુલ કેટલ  આાંગણવ ડી કેન્રો ક યષરત છે, અને  

  (૧) ૧૩૭૩  

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કેટલ  
આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં શૌચ લયની સુસ્વધ  ઉપલબ્ધ છે? 

  (૨) ર જકોટ સ્જલ્લ મ ાં છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ૧૭ આાંગણવ ડી 
કેન્રોમ ાં શૌચ લય બન વવ મ ાં આવેલ છે. તેમજ હ લમ ાં 

સ્જલ્લ મ ાં કુલ ૧૩૫૮ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં શૌચ લયની 
સુસ્વધ  ઉપલબ્ધ છે.  

--------- 

૨૯૫ 
રાજ્યમાાં તાલુિા વિિાસ અવધિારીનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૧૭૧૬૦ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દ ણીલીમડ ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ત લુક  
સ્વક સ અસ્ધક રીશ્રીઓની માંજૂર જગ્ય ઓ કેટલી છે, 

  (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ત લુક  
સ્વક સ અસ્ધક રીશ્રીઓની માંજૂર જગ્ય ઓ ૨૩૫ છે. 
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 (૨) ત ેપૈકી, ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલી જગ્ય ઓ ભરેલી છે 
અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કુલ-૧૮૬ જગ્ય ઓ ભર યેલ 
છે અને ૪૯ જગ્ય ઓ ખ લી છે. 

 (૩) ઉક્ત ખ લી જગ્ય ઓ ન ભરવ ન  ક રણો શુાં છે ?    (૩) સીધી ભરતી અને બઢતીિી ત લુક  સ્વક સ 
અસ્ધક રીશ્રીઓની વહીવટી અનુકુળત એ ઉપલબ્ધત  ધ્ય ને 
લઇને જગ્ય ઓ ભરવ મ ાં આવતી હોઇ, ખ લી જગ્ય ઓ ન 
ભરવ  બ બતે કોઇ પ્રશ્ન રહેતો નિી. 

--------- 

૨૯૬ 
ગીર જાંગલોમાાં ગરેિાયદેસર લાયન િો બાંધ િરિા બાબત 

* ૧૭૪૬૨ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સ વરકુાં ડલ ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
ગીર જાંગલોમ ાં ગેરક યદેસર લ યન શો યોજવ  પ છળ કેટલ  
વ્યસ્ક્તઓ સાંડોવ યેલ  પકડવ મ ાં આવ્ય , 

  (૧) ત .૩૧-૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં ગીર 
જાંગલોમ ાં ગેરક યદેસર લ યન શો યોજવ  પ છળ સાંડોવ યેલ  
કુલ ૭૪ વ્યસ્ક્તઓ પકડવ મ ાં આવ્ય .  

 (૨) ઉક્ત પકડ યેલ વ્યસ્ક્ત પૈકી કેટલ  વનખ ત ન  
અસ્ધક રીઓ/કમષચ રીઓ હત ,  

  (૨) ઉક્ત પકડ યેલ વ્યસ્ક્તઓ પૈકી કોઈ વન ખ ત ન  
અસ્ધક રીઓ/કમષચ રીઓ ન હત .  

 (૩) આવ  પકડ યેલ વ્યસ્ક્તઓ સ મે શુાં ક યષવ હી 
કરવ મ ાં આવી, અને  

  (૩) પકડ યેલ વ્યસ્ક્તઓ સ મે વન્યપ્ર ણી સાંરક્ષણ 
અસ્ધસ્નયમ-૧૯૭૨ અન્વયે ક યદેસરની ક યષવ હી હ િ 
ધરવ મ ાં આવી છે. 

 (૪) ગીરન  જાંગલોમ ાં ગેરક યદેસર લ યન શો બાંધ િ ય 
તે મ ટે શી વ્યવથિ  કરવ મ ાં આવી? 

  (૪) ગીર જાંગલમ ાં કોઈ પણ ગેરક યદેસર કૃત્ય અટક વવ  
મ ટે તમ મ કે્ષસ્ત્રય થટ ફને વોકીટોકી, વ હનો, હસ્િય ર જવે  
સ ધનોિી સુદૃઢ કરવ મ ાં આવેલ છે. કે્ષસ્ત્રય થટ ફ દ્વ ર  જાંગલ 
સ્વથત રમ ાં તેમજ તેને સાંલગ્ન બોડષ ર સ્વથત રોમ ાં સઘન ફેરણ  
કરવ મ ાં આવે છે. જાંગલ સ્વથત રમ ાં આવેલ ચેકીંગ ન ક ઓ 
ઉપર સી.સી.ટી.વી. કેમેર  લગ ડવ મ ાં આવેલ છે. ગેરક યદેસર 
કૃત્યને રોકવ  મ ટે જ ે તે સ્વભ ગન  લગત ક યષકે્ષત્રન  
અભ્ય રણ્ય બોડષ રન  ગ મોમ ાં વન્યપ્ર ણી સ્મત્રોની સ્નમણૂાંક 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 
સ સણ ખ તેની પ્રવ સી જીપ્સીમ ાં જી.પી.એસ. ફીટ કરી 
મોનીટરીંગ કરવ મ ાં આવે છે. લોકોમ ાં જાગૃતત  ફેલ વવ  નેચર 
એજ્યુકેશન કેમ્પ, મીટીંગો, રેડીયો ટોકનો ઉપયોગ કરવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 

૨૯૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગેરિાયદે િતલખાને લઈ જિાતા બચાિેલ ગૌિાંિના પિઓુની વનભાિ સિાય યોજના 

* ૧૭૦૭૩ શ્રી બાબભુાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
ગેરક યદેસર કતલખ ને લઇ જવ ત  બચ વેલ ગૌવાંશન  પશુઓની 
સ્નભ વ સહ યની કોઇ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ   

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી સાંથિ ઓને ગેરક યદેસર કતલખ ને લઇ જવ ત  બચ વેલ 
ગૌવાંશન  કેટલ  પશુઓ મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે 
ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ 
સિાય ચૂિિેલ 
સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

સિાય ચૂિિેલ 
પિુઓની 

સાંખ્યા 

ચૂિિેલ 
સિાયની 
રિમ રૂ. 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૨ ૧૫૫ ૩,૮૭,૫૦૦/- 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ ૩૩ ૮૨,૫૦૦/- 

 
--------- 
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૨૯૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં રખડતા ગૌિાંિના પિઓુની વનભાિ સિાય યોજના  

* ૧૭૦૬૧ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવ ણ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં  
રખડત ાં ગૌવાંશન  સ્નભ વ સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે કે 
કેમ, અને  

  (૧) હ  

 (૨) જો ‘હ ’ તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
સુરેન્રનગર સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને રખડત ાં કેટલ  ગૌવાંશ 
મ ટે કેટલી રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 
રખડતા ગૌિાંિ 

પિુઓની સાંખ્યા 
વનભાિ સિાય 

રિમ રૂ. 
૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧૯૩૨ ૧૯,૩૨,૦૦૦/- 
૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૫૬૦ ૫,૬૦,૦૦૦/-  

--------- 

૨૯૯ 
મોડાસા તાલુિાની ગ્રામ પાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૪૦૬ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્ર ાંસ્તજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  મોડ સ  ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 
પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ 
અાંતગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) સ બરક ાંઠ  નહીં પણ અરવલ્લી સ્જલ્લ ન  મોડ સ  
ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-
૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ અાંતગષત કુલ રૂ.૪૧૭.૯૧ લ ખ બેઝીક 
ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં 
મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  
તિ  આયોજન કરેલ ક મો પૈકી દરેક ક મ પૂણષ િઈ ગયેલ છે, 
અને 

  (૨) તમ મ પાંચ યત દ્વ ર  કુલ આયોજન િયેલ ૪૬૫ 
ક મો પૂણષ િયેલ છે. હ , આયોજન કરેલ દરેક ક મ પૂણષ િઈ 
ગયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ ખચષ રૂ.૪૧૭.૯૧ લ ખ  
િયેલ છે. 

--------- 
૩૦૦ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 
* ૧૬૩૭૭ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત 
કેટલી આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૫૧ આરદજાસ્ત કન્ય ઓેને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૩૦૧ 
જૂનાગઢ અને ડાાંગ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૫૦ શ્રી િર્ધદિુમાર રીબડીયા (સ્વસ વદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂન ગઢ અને 
ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે,  

  (૧)  
વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

જૂન ગઢ ૧૨૦૯ 

ડ ાંગ ૪૦૩ 
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 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી  ગ્રાન્ટેડ  ખાનગી  

જૂન ગઢ ૭૫૨ ૦૫ ૪૫૨ 

ડ ાંગ  ૩૭૮ ૦૧ ૨૪  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
વજલ્લો િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

જૂન ગઢ ૦૦ ૦૦ ૩૧ ૦૦ ૦૦ ૧૮ 

ડ ાંગ  ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે ખ નગી 
પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઇ પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ 
અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે 
ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૦૨ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિદ્યાથીઓ માટે િાયધરત છાત્રાલયો 

* ૧૬૩૯૮ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપ ડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લ મ ાં 
આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કેટલ ાં સરક રી છ ત્ર લયો ક યષરત 
છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લ મ ાં 
કુલ-૦૪ સરક રી છ ત્ર લયો ક યષરત છે. 

 (૨) તે પૈકી કુમ ર અને કન્ય  મ ટેન  છ ત્ર લયોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે ? 

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમ ર  ૨ 

કન્ય   ૨  
--------- 

૩૦૩ 
ભાિનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૨૦ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બ પુનગર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભ વનગર અને 
અમદ વ દ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન 
પ્રવ હની કોલેજો આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ. 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ. 

    (૪) ઉક્ત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

    (૪) ત લુક  અને સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 
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પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં 

નામ 

આટધસ િોમસધ  સાયન્સ  આટધસ અને 

િોમસધ  

િોમસધ અને 

સાયન્સ  

આટધસ અને 

સાયન્સ  

આટધસ, 

િોમસધ અને 

સાયન્સ 

િુલ  

ભ વનગર ૧૭ ૧૬ ૧૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૫૪ 

અમદ વ દ ૧૪ ૩૪ ૧૭ ૨૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૮૮ 

િુલ ૩૧ ૫૦ ૨૭ ૩૦ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૧૪૨ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ  સરિારી િોલેજ  ગ્રાન્ટેડ િોલેજ  ખાનગી િોલેજ  િુલ  

ભ વનગર ૦૪ ૦૫ ૪૫ ૫૪ 

અમદ વ દ ૦૯ ૫૦ ૨૯ ૮૮ 

િુલ  ૧૩ ૫૫ ૭૪ ૧૪૨ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ  િર્ધ  સરિારી િોલેજ  ગ્રાન્ટેડ િોલેજ  ખાનગી િોલેજ 

ભ વનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

અમદ વ દ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ   ૦૦ ૦૦ ૦૭ 

--------- 

૩૦૪ 
ડેડીયાપાડા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૯૧ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિેતા (ડભોઇ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નમષદ  સ્જલ્લ ન  ડેડીય પ ડ  ત લુક મ ાં સ મુરહક 
વન સ્નમ ષણ યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  
સ્વથત રમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૨૦ હેક્ટર 

 (૨) તે પ છળ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે ?   (૨) રૂ.૬૭.૪૩ લ ખ. 
--------- 

૩૦૫ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં અનુસૂવચત જનજાવતની વિદ્યાથીનીઓને સાયિલ ભેટ 

* ૧૬૩૯૬ શ્રી િનુભાઈ દેસાઇ (પ રડી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-૯ 

મ ાં અભ્ય સ કરતી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ  

મ ટેની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો આ યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મ ાં 

ત .૩૧-૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯ મ ાં 

અભ્ય સ કરતી કેટલી સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ મ ાં 

આવી છે ? 

  (૨) આ યોજન  અાંતગષત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ મ ાં ત .૩૧-

૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ડ ાંગ સ્જલ્લ મ ાં ધોરણ-૯ મ ાં અભ્ય સ 

કરતી કુલ-૧૦૫૦ સ્વદ્ય િીનીઓને સ યકલ ભેટ આપવ મ ાં 

આવી છે. 

--------- 
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૩૦૬ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૪૦૦ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન પ્રસાંગે 
સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી. 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત 
કેટલી આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૪૯ 

--------- 

૩૦૭ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં િન્યા િાળાઓને સળાંગ એિમ િગધ િધારા 

* ૧૬૩૭૨ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ-૨૦૧૮મ ાં કેટલી કન્ય  
શ ળ ઓને સળાંગ એકમ વગષ વધ ર  માંજૂરી કરવ મ ાં આવ્ય , 
અને 

  (૧) ૦૪ 

 (૨) તે પૈકી સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કેટલી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવી ? 

  (૨) ૦૧ 

--------- 

૩૦૮ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૨૬ શ્રી સોમાભાઈ િોળી પટેલ (લીંબડી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
બોટ દ સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓ 

સુરેન્રનગર ૧૧૫૩ 

બોટ દ  ૩૬૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
વજલ્લો સરિારી  ગ્રાન્ટેડ  ખાનગી  

સુરેન્રનગર ૮૯૫ ૦૭ ૨૫૧ 

બોટ દ  ૨૫૧ ૦૧ ૧૦૮  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર  

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 

આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ પ્રાથવમિ 

િાળાઓ 
વજલ્લો 

સુરેન્રનગર બોટાદ 

૨૦૧૭-૧૮ 
સરક રી ૦૦ ૦૦ 
ગ્ર ન્ટેડ  ૦૦ ૦૦ 
ખ નગી  ૧૯ ૦૫ 

૨૦૧૮-૧૯ 
સરક રી ૦૧ ૦૧ 
ગ્ર ન્ટેડ  ૦૦ ૦૦ 
ખ નગી  ૩૨ ૦૩  

    (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ? 

  (૪)  

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે ખ નગી 
પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબૈ પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ 
અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 
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 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે 
ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-

૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 
--------- 

૩૦૯ 
મોરબી વજલ્લામાાં િાયધરત આાંગણિાડીઓ 

* ૧૭૧૬૯ શ્રી વિજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી સ્જલ્લ મ ાં 
ત લુક વ ર કેટલી આાંગણવ ડીઓ ક યષરત છે,  

  (૧)  

તાલુિાનુાં નામ િાયધરત આાંગણિાડી િેન્રો 

વ ાંક નેર ૨૩૧ 

મોરબી ૨૨૭ 

મ સ્ળય  ૯૩ 

ટાંક ર  ૭૫ 

હળવદ ૧૩૫ 
 

 (૨) તે પૈકી ત લુક વ ર કેટલી આાંગણવ ડીઓને 
પોત ન  મક નો છે,  

  (૨)  

તાલુિાનુાં નામ પોતાના મિાન ધરાિતા 
આાંગણિાડી િેન્રો 

વ ાંક નેર ૧૭૩ 

મોરબી ૧૬૩ 

મ સ્ળય  ૭૨ 

ટાંક ર  ૬૭ 

હળવદ ૧૦૪  
 (૩) કેટલી આાંગણવ ડીઓ ભ ડ ન  મક ન કે અન્ય 
જગ્ય એ ચ લે છે, અને 

  (૩) નીચે મુજબ આાંગણવ ડીઓ ભ ડ ન  મક ન કે અન્ય 
જગ્ય એ ચ લે છે. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

ભાડાના મિાનમાાં 
ચાલતા 

આાંગણિાડી િેન્રો 

અન્ય જગ્યાએ 
ચાલતા આાંગણિાડી 

િેન્રો 

વ ાંક નેર ૨૬ ૩૨ 

મોરબી ૪૭ ૧૭ 

મ સ્ળય  ૧૪ ૭ 

ટાંક ર  ૪ ૪ 

હળવદ ૨૬ ૫  
 (૪) જ ે આાંગણવ ડીઓને પોત નુાં મક ન નિી તે 
આાંગણવ ડીઓને મક ન ક્ય ાં સુધીમ ાં આપવ મ ાં આવશે ? 

  (૪) પોત ન  મક નો નિી તેવ  આાંગણવ ડી કેન્રોન  
મક નો બન વવ  મ ટે તબક્ક વ ર આયોજન કરેલ છે. 

--------- 

૩૧૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિા અને વજલ્લા પાંચાયતનુાં સાંિગધિાર  મિેિમ 

* ૧૭૮૮૪ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ગ ાંધીનગર 
સ્જલ્લ મ ાં ત લુક વ ર ત લુક  પાંચ યત અને સ્જલ્લ  પાંચ યત 
કચેરીમ ાં સાંવગષવ ર માંજૂર મહેકમ  કેટલુાં છે, 

  (૧) સ્જલ્લ  પાંચ યતનુાં માંજૂર મહેકમ 

િચેરીનુાં નામ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

સ્જલ્લ  પાંચ યત  ગ ાંધીનગર  ૧૩ ૨૬ ૨૦૫ ૫૧ ૨૯૫ 

િુલ ૧૩ ૨૬ ૨૦૫ ૫૧ ૨૯૫ 
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ત લુક   પાંચ યતોનુાં માંજૂર મહેકમ 
તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

ગ ાંધીનગર ૧ ૨૨ ૫ ૨૮ 

કલોલ  ૧ ૩૧ ૮ ૪૦ 

મ ણસ   ૧ ૨૪ ૨ ૨૭ 

દહેગ મ ૧ ૨૮ ૯ ૩૮ 

િુલ  ૪ ૧૦૫ ૨૪ ૧૩૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ સાંવગષવ ર કેટલી જગ્ય ઓ 
ભર યેલ છે, અને કેટલી જગ્ય ઓ ખ લી છે,  

  (૨)   

 

તે અન્વયે  સ્જલ્લ  પાંચ યતમ ાં ભર યેલ અને ખ લી જગ્ય ની સ્વગત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લો િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

 ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી 

સ્જ.પાં. ગ ાંધીનગર ૧૧ ૨ ૨૨ ૪ ૧૧૬ ૮૯ ૩૯ ૧૨ 

િુલ ૧૧ ૨ ૨૨ ૪ ૧૧૬ ૮૯ ૩૯ ૧૨ 
 

તે અન્વયે ત લુક વ ર ભર યેલ અને ખ લી જગ્ય ની સ્વગત નીચે મુજબ છે 

તાલુિાનુાં નામ  િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ 

 ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી ભરાયેલી ખાલી 

ગ ાંધીનગર ૧ ૦ ૧૬ ૬ ૪ ૧ 

કલોલ   ૧ ૦ ૧૧ ૨૦ ૮ ૦ 

મ ણસ   ૧ ૦ ૧૪ ૧૦ ૨ ૦ 

દહેગ મ  ૧ ૦ ૧૮ ૧૦ ૭ ૨ 

િુલ  ૪ ૦ ૫૯ ૪૬ ૨૧ ૩ 
 

 (૩) ભર યેલ જગ્ય ઓ પૈકી સાંવગષવ ર કેટલી જગ્ય ઓ 
આઉટસોસીંગિી ભરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) આઉટસોસીંગિી ભરવ મ ાં આવેલ સાંવગષવ ર  
જગ્ય ઓ 

િચેરીનુાં નામ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

સ્જલ્લ  પાંચ યત ગ ાંધીનગર  ૦ ૦ ૧૬ ૧૫ ૩૧ 

િુલ  ૦ ૦ ૧૬ ૧૫ ૩૧ 

 
તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

ગ ાંધીનગર ૦ ૧ ૧ ૨ 

કલોલ ૦ ૦ ૩ ૩ 

મ ણસ  ૦ ૦ ૦ ૦ 

દહેગ મ ૦ ૧ ૦ ૧ 

િુલ  ૦ ૨ ૪ ૬  
 (૪) બ કી ખ લી જગ્ય ઓ ક્ય ાં સુધીમ ાં ભરવ મ ાં 
આવશ?ે 

  (૪) વહીવટી અનુકુળત  મુજબ. 

--------- 

૩૧૧ 
બોટાદ વજલ્લામાાં સેવન્રય ખાતર માટે સિાય 

* ૧૭૦૬૫ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબ પ નગર) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 
સેસ્ન્રય ખ તર બન વવ  મ ટે સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે કે 
કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કેવી સાંથિ ઓને સહ ય આપવ મ ાં આવે 
છે, અને 

  (૨) ચેરીટી કસ્મશ્નરશ્રી દ્વ ર  મ ન્ય ટરથટો સાંચ સ્લત 
ગૌશ ળ ઓ/પ ાંજર પોળો, સખીમાંડળો તેમજ એસ્નમલ 
હોથટેલ. 
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 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં બોટ દ સ્જલ્લ મ ાં કુલ 
કેટલી સાંથિ ઓને કુલ કેટલી રકમ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં 

આવેલ છે? 

  (૩) 

િર્ધ સાંસ્થાઓની 
સાંખ્યા 

સિાયની રિમ  
રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૯૬,૨૫૦ /- 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૫૦,૦૦૦ /-  
--------- 

૩૧૨ 
િચ્છ વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૬૦ શ્રીમતી માલતી મિેિરી (ગ ાંધીધ મ) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર  મ ટે સુધ રેલ 

સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ ની કોઈ યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ,  

  (૧) હ . 

 (૨) જો હ , તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે, અને  

  (૨) ગૌચર મ ટેની જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ 
રજીથટર િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં કુલ 
કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  
િર્ધ ફાળિેલ વબયારણ કિટસ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી  

ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૪૫૦૯ સ્કટસ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી  

ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૫૦૨૧ સ્કટસ 

 

--------- 

૩૧૩ 
પાંચમિાલ વજલ્લામાાં આકદજાવત વિદ્યાથીઓ માટે િાયધરત છાત્રાલયો 

* ૧૬૩૯૯ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધર ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંચમહ લ 
સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કેટલ ાં સરક રી છ ત્ર લયો 
ક યષરત છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાંચમહ લ 
સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત સ્વદ્ય િીઓ મ ટે કુલ-૪ સરક રી 
છ ત્ર લયો ક યષરત છે, 

 (૨) તે પૈકી કુમ ર અને કન્ય  મ ટેન  છ ત્ર લયોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે? 

  (૨)  

છાત્રાલય સાંખ્યા 

કુમ ર ૨ 

કન્ય  ૨  

--------- 

૩૧૪ 
તાપી વજલ્લામાાં ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૬૩૮૫ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્શ્વમ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત પી સ્જલ્લ મ ાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  કેટલ  ચેકડેમ અને વન તલ વડીઓ 
બન વવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૫ ૭૬ 
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 (૨) તે અન્વયે કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવ્યો?   (૨)  

િર્ધ થયેલ ખચધ 
(રૂ.લાખમાાં) 

ચેિડેમ િન 
તલાિડી 

૨૦૧૭-૧૮ ૫.૦૦ ૫૫.૪૭ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૭.૦૯ ૯૨.૮૮  
--------- 

૩૧૫ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૧૭ શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (સ્વરમગ મ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદ વ દ 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
િિેર/વજલ્લો િુલ પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

અમદ વ દ શહેર ૧૨૭૩ 

અમદ વ દ સ્જલ્લો ૧૬૩૨ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  
િિેર/વજલ્લો સરિારી 

પ્રાથવમિ 

િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 

િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 

િાળા 

અમદ વ દ શહેર ૩૭૯ ૦૭ ૮૮૭ 

અમદ વ દ સ્જલ્લો ૮૧૮ ૪૮ ૭૬૬  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  
િિેર/વજલ્લો િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

અમદ વ દ 
શહેર 

૦૫ ૦૦ ૫૨ ૧૧ ૦૦ ૪૪ 

અમદ વ દ 
સ્જલ્લો 

૦૦ ૦૦ ૪૪ ૦૦ ૦૦ ૭૧ 

 
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ 
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૧૬ 
સુરેન્રનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં સરિારી પ્રાથવમિ અને ઉચ્ચતર પ્રાથવમિ િાળામાાં વિક્ષિોની ઘટ 

* ૧૭૧૬૫ શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા (ચોટીલ ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનગર અને 
ર જકોટ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર સરક રી પ્ર િસ્મક અને ઉચ્ચતર 
પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં કેટલ  સ્શક્ષકોની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
વજલ્લો પ્રાથવમિ વિભાગ ઉચ્ચતર પ્રાથવમિ 

વિભાગ 

સુરેન્રનગર ૦૦ ૧૭૮ 

ર જકોટ ૨૮૨ ૮૫ 
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 (૨) ઉક્ત ઘટત  સ્શક્ષકોની ભરતી કય ાં સુધીમ ાં કરવ મ ાં 
આવશ?ે 

  (૨) જમે બને તેમ જલદીિી. 

--------- 

૩૧૭ 
પાટણ વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૫૬ શ્રી સુરેિભાઇ પટેલ (મસ્ણનગર) : માનનીય ગૌ-સાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર મ ટે સુધ રેલ સ્બય રણ 
પુરૂ પ ડવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે, અને 

  (૨) ગૌચર મ ટેની જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ 
રજીથટર િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં પ ટણ સ્જલ્લ મ ાં કુલ 
કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ધ ફળાિેલ વબયારણ કિટ્સ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૧૩૫૦ સ્કટ્સ 

ત . ૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 
ત . ૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૧૪૬૩ સ્કટ્સ 

 

--------- 

૩૧૮ 
રાજિોટ વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૩૫ શ્રી લવલત િસોયા (ધોર જી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જકોટ 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો 
આવેલી છે, 

  (૧) પત્રક-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨) પત્રક-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રક-૩ મુજબ 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪) ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 
વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 

િોમસધ  
આટધસ, િોમસધ 

અને િોમસાયન્સ 
આટધસ, િોમસધ 
અને સાયન્સ 

સાયન્સ અને 
િોમસાયન્સ 

િુલ 

ર જકોટ ૧૮ ૦૪ ૩૦ ૧૧ ૦૩ ૦૧ ૦૧ ૬૮ 

પત્રિ-૨ 
વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

ર જકોટ ૦૪ ૨૧ ૪૩ ૬૮ 

પત્રિ-૩ 
વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

ર જકોટ ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

--------- 
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૩૧૯ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૫૩ શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમન િ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ગીર સોમન િ 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

ગીર સોમન િ ૮૬૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગીર સોમન િ ૫૫૭ ૦ ૩૦૯  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૩ ૦૦ ૧૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૨ ૦૦ ૦૬  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. ગુજર ત 
સેલ્ફ ફ ઇન ન્સ થકુલ (રેગ્યુલેશન ઓફ ફી) એક્ટ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૦ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૩૯૩ શ્રી નથાભાઇ પટેલ (ધ નેર ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
અને કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  અને 
કચ્છ સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ મુજબ 
છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

બન સક ાંઠ  ૪૯૬૮ ૧૧૦૩ ૬૦૭૧ 

કચ્છ ૧૮૪૦ ૫૭૪ ૨૪૧૪ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 
ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં નીચે મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 
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 બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ મ સ િી ૩ 

વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બ લશસ્ક્ત 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 કચ્છ સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં બ ળકોને બ લ શસ્ક્ત 

ટેક હોમ રેશન શરૂ ન િ ય ત્ય ાં સુધી હ લમ ાં 

વચગ ળ ની વૈકસ્લ્પક વ્યવથિ  તરીકે આાંગણવ ડી 

કેન્રોમ ાં આવત ાં ૬ મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકો, ૩ વર્ષ 

િી ૬ વર્ષન  અસ્ત ઓછ  વજન વ ળ  લ ભ િી 

બ ળકોને ઘઉં, મગદ ળ, અને તેલ ઘરે લઈ જવ  મ ટે 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  

બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  

ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક  અને કચ્છ 

સ્જલ્લ ન ાં ર પર અને લખપત ત લુક ઓમ ાં દુધ 

સાંજીવની યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઇડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક 

આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 

૩૨૧ 
સાગબારા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૭૯ શ્રીમતી સીમાબેન મોિીલે (અકોટ ) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમષદ  સ્જલ્લ ન  સ ગબ ર  ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ ક યષક્રમ હેઠળ ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં રોપ ઓનુાં વ વેતર કરવ મ ાં 
આવેલ છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૫ 
 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૯.૩૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૮૦  
--------- 

૩૨૨ 
જામનગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની ઘટ 

* ૧૭૪૩૮ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (ક લ વડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનગર 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો/િિેર પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

જામનગર શહેર ૧૮૦ 

જામનગર સ્જલ્લો ૯૦૨ 
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 (૨) ઉકત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

વજલ્લો/િિેર સરિારી 
પ્રા.િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રા.િાળા 

ખાનગી 
પ્રા.િાળા 

જામનગર શહેર ૪૬ ૦૮ ૧૨૬ 

જામનગર સ્જલ્લો ૬૭૮ ૦૦ ૨૨૪  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ પ્રાથવમિ 

િાળાઓ 

વજલ્લો/નગર વિક્ષણ સવમવત. 

જામનગર િિેર જામનગર 
વજલ્લો 

૨૦૧૭-૧૮ સરક રી ૦૦ ૦૩ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૧૧ ૨૪ 

૨૦૧૮-૧૯ સરક રી ૦૦ ૦૧ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૦૪ ૧૫  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ પ્ર િસ્મક 
સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 
  ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૦૨ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચર જી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસ ણ  
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧)  

વજલ્લો પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

મહેસ ણ  શહેર ૬૫ 

મહેસ ણ  સ્જલ્લો ૧૨૩૦ 
 

 (૨) ઉકત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  

વજલ્લો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

મહેસ ણ  શહેર ૧૩ ૦૦ ૫૨ 

મહેસ ણ  સ્જલ્લો ૯૮૪ ૪૫ ૨૦૧  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 

કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ પ્રાથવમિ 

િાળાઓ 
વજલ્લો 

મિેસાણા  

િિેર 

મિેસાણા 

વજલ્લો 

૨૦૧૭-૧૮ 

સરક રી ૦૦ ૦૦ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૧ 

ખ નગી ૦૩ ૨૫ 

૨૦૧૮-૧૯ 

સરક રી ૦૦ ૦૧ 

ગ્ર ન્ટેડ ૦૦ ૦૦ 

ખ નગી ૦૨ ૧૫  
 (૪) પ્ર િસ્મક ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ પ્ર િસ્મક 
સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવેલ છે. 
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  ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-

૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 
--------- 

૩૨૪ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૮૦ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બ લ સ્સનોર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મરહસ ગર 
શહેર/સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૧૩૧૮ 
 

 (૨) ઉકત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે,  

  (૨)  
સરિારી પ્રા. િાળા ગ્રાન્ટેડ પ્રા. િાળા ખાનગી પ્રા. િાળા 

૧૨૦૯ ૧૨ ૯૭  
 (૩) ત ે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩)  
િર્ધ સરિારી 

પ્રાથવમિ િાળા 
ગ્રાન્ટેડ 

પ્રાથવમિ િાળા 
ખાનગી 

પ્રાથવમિ િાળા 
૨૦૧૭-૧૮ ૦૧ ૦૦ ૧૨ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૮  

 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ  પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય  ?  

  (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ પ્ર િસ્મક 
સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો 
કરવ મ ાં આવ્યો છે. 
  ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) અસ્ધસ્નયમ-
૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૨૫ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં ચેરનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૮ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લ મ ાં વન સ્વભ ગ દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેકટરમ ાં ચેરનુાં 
વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૦૦ 
૨૦૧૮-૧૯ ૪૦૦ 

 

 (૨) તનેી પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે ?  

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૨.૯૧ 
૨૦૧૮-૧૯ ૬૧.૦૨  

--------- 

૩૨૬ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં સાંસ્થાને ઘાસચારા માટે સુધારેલ વબયારણ આપિા બાબત 

* ૧૭૦૫૮ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસ રવ ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં ગૌચર 
સ્વક સ કરવ  મ ાંગતી સાંથિ ને ઘ સચ ર  મ ટે સુધ રેલ 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ ની યોજન  આમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ  
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 (૨) જો હ , તો કેવ  પ્રક રની લ ભ િી સાંથિ ઓને 
સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવે છે, અને  

  (૨) ગૌચર મ ટેની જમીન ધર વતી ગ્ર મ પાંચ યતો તેમજ 
રજીથટર િયેલ ગૌશ ળ  અને પ ાંજર પોળો 

 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં અરવલ્લી સ્જલ્લ મ ાં  
કેટલુાં સ્બય રણ પુરૂ પ ડવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ધ ફાળિેલ વબયારણ કિટ્સ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ 
િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૦ સ્કટ્સ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ 
િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૭ સ્કટ્સ 

 
--------- 

૩૨૭ 
દાિોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૮૬ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દ હોદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ અને 

છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 

સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દ હોદ અને 

છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 

મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 

િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 

િજન િાળા 

બાળિોની 

સાંખ્યા 

દ હોદ ૧૧૭૮૬ ૨૪૦૫ ૧૪૧૯૧ 

છોટ ઉદેપુર ૬૨૮૦ ૭૫૧ ૭૦૩૧ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 

ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 

છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેંર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 

સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 

આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 

આપવ મ ાં આવે છે. 

 દ હોદ અને છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ 

મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 

બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  

બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  

ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 

ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 

આવે છે. 

 દ હોદ અને છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ ન  તમ મ ત લુક ઓમ ાં 

દુધ સાંજીવની યોજન  અાંતગષત ફોટીફ ઈડ ફ્લેવડષ  

સ્મલ્ક આપવ મ ાં આવે છે. 

--------- 
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૩૨૮ 
અમરેલી વજલ્લામાાં રખડતા ગૌિાંિના પિુઓની વનભાિ સિાય યોજના 

* ૧૭૦૬૭ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (ક મરેજ) : માનનીય ગૌ સાંિધધન માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  રખડત ાં ગૌવાંશન  સ્નભ વ સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે 
કે કેમ, અને 

  (૧) હ . 

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં અમરેલી 
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી સાંથિ ઓને રખડત ાં કેટલ  ગૌવાંશ મ ટે કેટલી 
રકમ સ્નભ વ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
િર્ધ  સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા  
રખડતાાં 
ગૌિાંિ 

પિઓુની 
સાંખ્યા  

વનભાિ સિાય 
રૂવપયા 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૪૧૭ ૪,૧૭,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૪૫૨ ૪,૫૨,૦૦૦/-  
--------- 

૩૨૯ 
આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૬૫ શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
વડોદર  સ્જલ્લ મ ાં સ્જલ્લ વ ર કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની 
સાંખ્ય  કેટલી છે, અને 

  (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણાંદ અને 
વડોદર  સ્જલ્લ મ ાં કુપોર્ણિી પીડ ત  બ ળકોની સાંખ્ય  આ 
મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજન િાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજન 
િાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ ઓછા 
િજન િાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

આણાંદ ૪૭૫૨ ૧૨૭૪ ૬૦૨૬ 

વડોદર  ૫૮૭૬ ૯૭૮ ૬૮૫૪ 
 

 (૨) આવ  બ ળકોમ ાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવ  સરક રે 
ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં શુાં પગલ ાં લીધ ાં? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો કરવ  મ ટે 
છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં આ મુજબની ક યષવ હી કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 આાંગણવ ડી કેન્ર ખ તે ૩ િી ૬ વર્ષન  બ ળકોને 
સવ રનો ગરમ ન થતો અને બપોરનુાં ભોજન 
આપવ મ ાં આવે છે. અઠવ રડય મ ાં બે રદવસ ફ્ળ 
આપવ મ ાં આવે છે. 

 આણાંદ અને વડોદર  સ્જલ્લ ન  તમ મ ઘટકમ ાં ૬ 
મ સિી ૩ વર્ષન  બ ળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બ લશસ્ક્ત આપવ મ ાં આવે છે. 

 ૩ િી ૬ વર્ષન  ઓછ  અને અસ્ત ઓછ  વજનવ ળ  
બ ળકોને ત્રીજુ ાં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવ  કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્ર મનો લ ડુ આપવ મ ાં આવે છે. 

 લ ભ િીઓન  પોર્ણ થતરમ ાં સુધ રો લ વવ  
ર જ્યન  તમ મ આાંગણવ ડી કેન્રોમ ાં ડબલ 
ફોરટષ ફ ઈડ મીઠુાં  તેમજ ફોરટષફ ઈડ તેલ પુરુ પ ડવ મ ાં 
આવે છે. 

--------- 



148 

૩૩૦ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૩૯૨ શ્રી કિવતધવસાંિ િાઘેલા (ક ાંકરેજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 

પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-

૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત 

કેટલી આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૪૮ 

--------- 

૩૩૧ 
બાયડ તાલુિાની ગ્રામ પાંચાયતોને ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત બેઝીિ ગ્રાન્ટ 

* ૧૬૪૦૭  શ્રી િિીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસ ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (ર જ્યકક્ષ ) જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સ બરક ાંઠ  સ્જલ્લ ન  બ યડ ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ 

પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ  

અાંતગષત કુલ કેટલી બેઝીક ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી, 

  (૧) સ બરક ાંઠ  નહી પણ અરવલ્લી સ્જલ્લ ન  બ યડ 

ત લુક ની તમ મ ગ્ર મ પાંચ યતને ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-

૧૬મ ાં ૧૪મ ાં ન ણ પાંચ અાંતગષત કુલ રૂ.૪૪૦.૧૧ લ ખ બેઝીક 

ગ્ર ન્ટ ફ ળવવ મ ાં આવી 

 (૨) ઉક્ત પાંચ યત દ્વ ર  ન ણ ાંકીય વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬મ ાં 

મળેલ બેઝીક ગ્ર ન્ટમ ાંિી કુલ કેટલ  ક મો પૂણષ કરવ મ ાં આવ્ય  

તિ  આયોજન કરેલ ક મો પૈકી દરેક ક મ પૂણષ િઈ ગયેલ છે, 

અને 

  (૨) તમ મ પાંચ યત દ્વ ર  કુલ આયોજન િયેલ ૨૭૪ 

ક મો પૂણષ િયેલ છે. હ , આયોજન કરેલ દરેક ક મ પૂણષ િઈ 

ગયેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ ક મો સ મે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત ક મો સ મે કુલ ખચષ રૂ.૪૪૦.૧૧ લ ખ િયેલ 

છે. 

--------- 

૩૩૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સેન્રીય ખાતર માટે સિાય 

* ૧૭૦૬૪  શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ગ ાંધીનગર દસ્ક્ષણ) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્યમ ાં 

સેન્રીય ખ તર બન વવ  મ ટે સહ યની યોજન  અમલમ ાં છે કે 

કેમ,  

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો કેવી સાંથિ ઓને સહ ય આપવ મ ાં આવે 

છે, અને 

  (૨) ચેરીટી કસ્મશનરશ્રી દ્વ ર  મ ન્ય ટરથટો સાંચ સ્લત 

ગૌશ ળ ઓ/પ ાંજર પોળો, સખીમાંડળો તેમજ એસ્નમલ 

હોથટેલ. 

 (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં બોટ દ સ્જલ્લ મ ાં કુલ 

કેટલી સાંથિ ઓને કુલ કેટલી રકમ સહ ય પેટે ચૂકવવ મ ાં 

આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ધ સાંસ્થાઓની 

સાંખ્યા 

સિાયની રિમ રૂ. 

૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૫૦,૦૦૦/- 

૨૦૧૮-૧૯ ૧ ૧૪,૫૨૭/-  
--------- 
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૩૩૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ગૌિાળા-પાાંજરાપોળોને આાંતર માળખાિીય સુવિધા માટે સિાય 

* ૧૭૦૬૯ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (સ્વસનગર) : માનનીય ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર જ્ય સરક ર 
દ્વ ર  ર જ્યમ ાં ગૌશ ળ -પ ાંજર પોળોને આાંતર મ ળખ કીય 
સુસ્વધ ઓ ઉભી કરવ     સહ ય આપવ ની કોઈ યોજન  
અમલમ ાં છે કે કેમ, 

  (૧) હ  

 (૨) જો હ , તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં 
મહેસ ણ  સ્જલ્લ મ ાં કેટલી ગૌશ ળ -પ ાંજર પોળોને સહ ય 
ચૂકવવ મ ાં આવી? 

  (૨)  
િર્ધ સિાય ચૂિિેલ ગૌિાળા પાાંજરાપોળની 

સાંખ્યા 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

૪ 

ત .૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી 

ત .૩૧-૦૩-૨૦૧૯ 

૨ 

 
--------- 

૩૩૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૩૯૦ ગેનીબેન ઠાિોર (વ વ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બન સક ાંઠ  
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૭૮૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૩૭૯ ૧૭ ૩૯૦  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૨ ૦૦ ૧૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૪ ૦૦ ૩૩  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવેલ છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 

મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૩૫ 
દેિભૂવમ રારિા વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૧૭૪૪૪ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભ સ્ળય ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વ રક  
સ્જલ્લ મ ાં કેટલી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૮૨૮ 
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 (૨) ઉક્ત શ ળ ઓ પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે, 

  (૨)  

સરિારી પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ િાળા 

૬૪૩ ૦૧ ૧૮૪  
 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ ાં બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી શ ળ ઓને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને  

  (૩)  

િર્ધ સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
િાળા 

૨૦૧૭-૧૮ ૦૨ ૦૦ ૦૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૧ ૦૦ ૦૯  
 (૪) પ્ર િસ્મક શ ળ ઓમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી 
ફી ન ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

  (૪) 

 પ્ર િસ્મક શ ળ ઓનુાં ખ નગીકરણ અટકે તે મ ટે 
ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓની માંજૂરી મ ટે મુાંબઈ 
પ્ર િસ્મક સ્શક્ષણ અસ્ધસ્નયમ, ૧૯૪૯ન  સ્નયમ-
૧૦૬ મ ાં જરૂરી સુધ રો કરવ મ ાં આવ્યો છે. 

 ખ નગી પ્ર િસ્મક શ ળ ઓ ઉંચી ફી ન ઉઘર વે તે 
મ ટે ગુજર ત થવસ્નભષર શ ળ  (ફી સ્નયમન) 
અસ્ધસ્નયમ-૨૦૧૭ અમલમ ાં લ વવ મ ાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૩૬ 
સુરત વજલ્લામાાં આટધસ, િોમસધ અને વિજ્ઞાન પ્રિાિની િોલેજો 

* ૧૭૪૯૮ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી  (મ ાંડવી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ત .૩૧-૦૫-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લ મ ાં 
કેટલી આટષસ, કોમસષ અને સ્વજ્ઞ ન પ્રવ હની કોલેજો આવેલી 
છે, 

  (૧) પત્રિ-૧ મુજબ 

 (૨) ઉક્ત કોલેજો પૈકી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી 
કેટલી છે. 

  (૨) પત્રિ-૨ મુજબ 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લ  બે વર્ષમ ાં વર્ષવ ર 
કેટલી નવી સરક રી, ગ્ર ન્ટેડ અને ખ નગી કોલેજોને માંજૂરી 
આપવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૩) પત્રિ-૩ મુજબ 

(૪)  ઉકત કોલેજોમ ાં ખ નગીકરણ અટકે અને ઉંચી ફી ન 
ઉઘર વે તે મ ટે શ ાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવ્ય ? 

 (૪) ત લુક  અને  સ્જલ્લ  ખ તે સરક રી તિ  ગ્ર ન્ટેડ 
કોલેજોની વ્યવથિ  છે મ ટે ખ નગીકરણ કરવ નો પ્રશ્ન નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લાનુાં નામ આટધસ િોમસધ સાયન્સ આટધસ અને 
િોમસધ 

આટધસ, િોમસધ અને 
િોમસાયન્સ  

આટધસ અને 
િોમસાયન્સ 

િુલ 

સુરત ૦૪ ૨૫ ૧૭ ૧૦ ૦૧ ૦૧ ૫૮ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લાનુાં નામ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ િુલ 

સુરત ૦૪ ૧૮ ૩૬ ૫૮ 

પત્રિ-૩ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ધ સરિારી િોલેજ ગ્રાન્ટેડ િોલેજ ખાનગી િોલેજ 

સુરત ૨૦૧૭-૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 

િુલ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 

--------- 
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૩૩૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસાંગે સિાય 

* ૧૬૪૦૧ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સાંખેડ ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લગ્ન 
પ્રસાંગે સહ ય આપવ ની યોજન  અમલમ ાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હ , જી 

 (૨) જો હ , તો વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં ત .૩૧-૦૩-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટ ઉદેપુર સ્જલ્લ મ ાં આ યોજન  અાંતગષત 
કેટલી આરદજાસ્ત કન્ય ઓને લ ભ આપવ મ ાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૦૦ 

--------- 

૩૩૮ 
બારીયા તાલુિમાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ િાયધક્રમ િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૮૩ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેડ ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) દ હોદ સ્જલ્લ ન  બ રીય  ત લુક મ ાં ક્ષેસ્ત્રય 

વનીકરણ ક યષક્મ હેઠળ ન ણ ાંસ્કય વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  હેક્ટરમ ાં રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર(િેક્લટરમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૬૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૧૦ 
 

 (૨) તેની પ છળ વર્ષવ ર કુલ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં 
આવેલ છે?  

  (૨) 

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૬.૮૧ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૦.૩૭  
--------- 

૩૩૯ 
વતલિિાડા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ રોપાઓનુાં િાિેતર 

* ૧૬૩૭૮ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સય જીગાંજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણ વવ  કૃપ  કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નમષદ  સ્જલ્લ ન  સ્તલકવ ડ  ત લુક મ ાં સ મૂરહક વન 
સ્નમ ષણ યોજન  હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯મ ાં કેટલ  સ્વથત રમ ાં 
રોપ નુાં વ વેતર કરવ મ ાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૯૩ હેક્ટર 

 (૨) તે પ છળ કેટલો ખચષ કરવ મ ાં આવેલ છે?   (૨) રૂ.૨૨.૧૫ લ ખ 
--------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરક રી મધ્યથિ મુરણ લય, ગ ાંધીનગર. 



 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

મગંળવાર, તા.૧૬મી ુલાઈ, ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૬૧૩૫ ૨૩ ૧૦ જવાબ ખડં-૨ના કો ટકના 

કોલમ-૧ની ી  અને ચોથી રો 

દ ોઇ-૧ 

દ ોઇ-૨ 

દસ ોઇ-૧ 

દસ ોઇ-૨ 

૨ ૧૭૪૧૨ ૭૦ ૩૧ જવાબ ખડં-૧ના કો ટકની 

કોલમ-૨ની થમ રો  

ાિથમક શાળોઓની  ાથિમક શાળાઓની 

૩ ૧૬૧૩૯ ૯૦ ૪૦ સ ય ી ુ ંનામ ી ુનભાઇ પટલ ી ક ભુાઇ પટલ 

૪ ૧૬૨૦૪ ૯૧ ૪૦  ખડં-૧ની ચોથી લીટ  ેશર વોયર િમ ટ  ેશર વોટર િમ ટ 

૫ ૧૬૯૦૩ ૯૭ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ કાતંીભાઇ ખરાડ  કા તીભાઇ ખરાડ  

૬ ૧૬૧૪૮ ૯૯ ૪૫  ખડં-૧ની થમ લીટ  થળે બનવવામાં થળે બનાવવામાં 

૭ ૧૬૧૩૨ ૧૦૦ ૪૫  ખડં-૨ની બી  લીટ  બહનોને આ તાલીમ બહનોએ આ તાલીમ 

૮ ૧૭૪૫૧ ૧૦૯ ૪૯  ખડં-૩ આ ડ વીઝન શી 

કામગીર  

આ ડ વીઝનને શી 

કામગીર  

૯ ૧૬૯૬૩ ૧૧૨ ૫૦ મં ી ીનો હો ો પચંાયત મં ી ી પચંાયત મં ી ી 

(રા યક ા) 

૧૦ ૧૬૧૨૮ ૧૨૩ ૫૫ સ ય ી ુ ંનામ ી શશીકાંત પડં ા ી શશીકા ત પડં ા 

૧૧ ૧૭૧૭૦ ૧૮૪ ૮૩  ખડં-૧ની છે લી લીટ  આવેલ છે ક કમ, અને આવેલ છે, અને 

૧૨ ૧૬૨૨૮ ૨૩૫ ૧૦૭ સ ય ી ુ ંનામ ી દપ પરમાર ી દપભાઇ 

પરમાર 

૧૩ ૧૬૧૯૪ ૨૪૧ ૧૧૦ સ ય ી ુ ંનામ ી શશીકાંત પડં ા ી શશીકા ત પડં ા 

૧૪ ૧૭૦૭૦ ૨૮૬ ૧૨૮ ુ ંશીષક િુવધા માટ િુવધા માટ સહાય 

૧૫ ૧૭૦૬૯ ૩૩૩ ૧૪૯  ખડં-૧ની છે લી લીટ  અમલમા ંછે ક કમ, અમલમા ંછે ક કમ, 

અને 

  

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




