
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

છઠુ્ઠ સત્ર, ૨૦૨૦ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુરૂિાર, ૨૭મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૦ 

(બીજી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓઃ 

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

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

(૩) માનનીય માંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) (સ્િાંતત્ર િિાલો) 

: પાંચાયત,પયાધિરણ 

 
૧ 

આણાંદ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 
* ૨૧૨૨૬ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં આણંદ સ્જલ્લામાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલા ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 
તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્ત કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલ્બધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 
ઉપલબ્ધ િરાિેલ ગ્રામ 

પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ આણંદ ૦૧ 

૨ આંકલાવ ૦૨ 

૩ બોરસદ ૦૧ 

૪ ઉમરેઠ ૦૧ 

૫ સોજીત્રા ૦૧ 

૬ પેટલાદ ૦૨ 

૭ ખંભાત ૦૨ 

૮ તારાપુર ૦૨ 

િુલ ૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને  

  (૨) એક પણ નહીં. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૨ 
પીિાના પાણી અને િૌચાલયથી િાંવચત દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુિાની િાળાઓ 

* ૨૩૫૮૧ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના દાંતા અને અમીરર્ઢ તાલુકાઓમાં તાલુકાવાર કેટલી 
સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓ પીવાના પાણી અને શૌચાલયની 
સુસ્વધાિી વંસ્ચત છે, 

  (૧) શુન્ય 

 (૨) ઉક્ત પ્રાિસ્મક શાળાઓ ઉક્ત સુસ્વધાઓિી વંસ્ચત 
રહેવાના કારણો શા છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) આ શાળાઓમાં ઉક્ત સુસ્વધાઓ ક્યાં સુધીમાં 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩ 
ગાાંધીનગર િિેરમાાં આિેલ ગોડાઉનમાાંથી પુસ્તિોની ચોરી 

* ૨૩૬૧૪ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ર્ાંધીનર્ર શહેરમાં સેક્ટર-૨૫ ખાતે આવેલા 
ર્ોડાઉનમાંિી ડીસેમ્પબર-૨૦૧૯માં પુથતકોની ચોરી િયેલ તે 
અન્વયે ક્યારે રુ્નો નોંધવામાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

 (૨) ચોરી િયેલ કેટલા પુથતકો પરત મળી આવ્યા અને 
કેટલા પુથતકો પરત મેળવવાના બાકી છે, અને 

  (૨) પુથતકો પરત મળેલ નિી. 

 (૩) ઉક્ત પુથતકોની ચોરી બદલ કેટલા આરોપીઓને 

પકડવામાં આવ્યા અને કેટલા આરોપીઓને પકડવાના બાકી 
છે? 

  (૩) બે આરોપીઓને પકડવામાં આવેલ છે. આર્ળની 

પોસ્લસ કાયષવાહી ચાલુ છે. 

--------- 

૪ 
અમદાિાદ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૧૨ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (સ્વરમર્ામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
અને ર્ાંધીનર્ર સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું 
તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  

   

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ અ 

મ 

દા 

વા 

દ 

દશક્રોઈ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 

૨ સાણંદ ૦ ૧ ૨૨ ૫ ૨૮ 

૩ ધોળકા ૦ ૧ ૨૪ ૫ ૩૦ 

૪ બાવળા ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 

૫ ધંધુકા ૦ ૧ ૨૨ ૭ ૩૦ 

૬ ધોલેરા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૭ સ્વરમર્ામ ૦ ૧ ૨૪ ૭ ૩૨ 

૮ માંડલ ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 

૯ દેત્રોજ ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 

 િુલ ૦ ૯ ૧૫૧ ૩૬ ૧૯૬ 

        

૧ ર્ાં 

ધી 

ન 

ર્ 

ર 

ર્ાંધીનર્ર ૦ ૧ ૨૦ ૫ ૨૬ 

૨ માણસા ૦ ૧ ૨૨ ૨ ૨૫ 

૩ દહેર્ામ ૦ ૧ ૨૬ ૭ ૩૪ 

૪ કલોલ ૦ ૧ ૨૮ ૮ ૩૭ 

 િુલ ૦ ૪ ૯૬ ૨૨ ૧૨૨ 

 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ અ 

મ 

દા 

વા 

દ 

દશક્રોઈ ૦ ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૧૨ ૦ ૧૨ 

૨ સાણંદ ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 

૩ ધોળકા ૦ ૧ ૧૨ ૪ ૧૭ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૪ બાવળા ૦ ૦ ૫ ૨ ૭ ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ 

૫ ધંધુકા ૦ ૦ ૧૦ ૫ ૧૫ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ 

૬ ધોલેરા ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ ૦ ૧ ૪ ૨ ૭ 

૭ સ્વરમર્ામ ૦ ૧ ૧૪ ૪ ૧૯ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ 

૮ માંડલ ૦ ૧ ૫ ૦ ૬ ૦ ૦ ૪ ૨ ૬ 

૯ દેત્રોજ ૦ ૧ ૫ ૧ ૭ ૦ ૦ ૪ ૧ ૫ 

 િુલ ૦ ૬ ૮૦ ૨૪ ૧૧૦ ૦ ૩ ૭૧ ૧૨ ૮૬ 

             

૧ ર્ાં 

ધી 

ન 

ર્ 

ર 

ર્ાંધીનર્ર ૦ ૧ ૧૬ ૫ ૨૨ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 

૨ માણસા ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 

૩ દહેર્ામ ૦ ૧ ૧૭ ૭ ૨૫ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 

૪ કલોલ ૦ ૧ ૧૨ ૮ ૨૧ ૦ ૦ ૧૬ ૦ ૧૬ 

 િુલ ૦ ૪ ૫૭ ૨૨ ૮૩ ૦ ૦ ૩૯ ૦ ૩૯ 

 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

 
--------- 
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૫ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માાં એમ.ઓ.યુ. 

* ૨૩૭૦૩ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-
૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માં સ્સસ્વલ એસ્વએશન ક્ષેત્રે સસ્મટવાર 
કુલ કેટલા એમ.ઓ.યુ. કેટલી રકમના િયા હતા, અને  

  (૧)  

િર્ધ સાંખ્યા રિમ (િરોડમાાં) 

૨૦૧૫ ૧૦ ૫,૪૨૬.૫૦/- 

૨૦૧૭ ૧૨ આ સસ્મટમાં ઈન્વેથટમેન્ટ ઈન્ટેન્શન 
માટે મુડીરોકાણ ધ્યાને લેવામાં 
આવેલ નિી. 

 

 (૨) તે પૈકી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
સસ્મટવાર િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી કેટલા અમલ હેઠળ, કેટલા 
પ્રારંસ્ભક તબક્કામાં અને કેટલા રદ િયા? 

  (૨)  વર્ષ ૨૦૧૫ ના ૧૦ એમ.ઓ.યુ. રદ િયેલ છે, અને 
વર્ષ ૨૦૧૭ ના ૧૨ એમ.ઓ.યુ. રદ િયેલ છે. 

--------- 

૬ 
રાજ્યમાાં કદપડા અને કદપડાના બચ્ચાની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૬૬ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લી વથતી 
ર્ણતરી મુજબ રાજ્યમાં દદપડા અને દદપડાની બચ્ચાની 
સંખ્યા કેટલી છે? 

   વર્ષ ૨૦૧૬ની છેલ્લી દદપડા ર્ણતરીમાં રાજ્યમાં 
કુલ ૧૩૯૫ દદપડા નોંધાયેલ છે, જમેાં ૧૭૭ બચ્ચાનો 
સમાવેશ િાય છે. 

--------- 

૭ 
િાલોલ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૬૧ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પંચમહાલ સ્જલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) પંચમહાલ સ્જલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ રૂ.૮૪૭.૯૦/- 
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા, અને  

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

૮ 
ગીરમાાં રિેતા અનુસૂવચત જનજાવતના પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખિા બાબત 

* ૨૩૬૫૩ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાર્ઢ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ીર, બરડા 
અને આલેચના જરં્લોના નેસોમાં રહેતા અને થિળાંતરીત 
િયેલ રબારી, ચારણ અને ભરવાડ જાસ્તના લોકોને સક્ષમ 
સત્તાસ્ધકારીએ આપેલ અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તના પ્રમાણપત્રો 
માન્ય રાખવામાં આવતા નિી તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના 
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 (૨) જો હા, તો તેના કારણો શા છે, અને    (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
 (૩) ઉક્ત પ્રમાણપત્રો માન્ય રહે તે માટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકારે શી કાયષવાહી કરી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૯ 
ધ્રાગાંધા તાલુિમાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૪૫ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રારં્ધ્રા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લાના ધ્રારં્ધ્રા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લાના ધ્રારં્ધ્રા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૬૮૮.૩૫ લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા, અને  

  (૨) તે પૈકી કુલ ૨૧૧ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુલ રૂ.૬૨૦.૫૧/- લાખનો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૧૦ 
િાપી તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૨૩ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૯,૭૯,૧૭,૮૮૨/- બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા, અને  

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૯૭ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા. 
 (૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુલ રૂ.૯,૧૫,૪૦,૫૪૨/- 

ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૧૧ 
સુરત અને િડોદરા વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૩૩ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માંડવી ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈાક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજમાં પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે સુરત અને વડોદરા સ્જલ્લામાં 
સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી વસુલવામાં 
આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

સુરત ૩૦૬૫૮ ૩૦૬.૫૮ 

વડોદરા ૧૬૧૪૧ ૧૬૧.૪૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) સુરતઃ ૧૬૯૦૯ 
  વડોદરાઃ ૩૨૬૨ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યા સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 
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૧૨ 
દેિગઢ બારીયા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૩૫ શ્રી િૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લાના દેવર્ઢ બારીયા તાલુકામાં 
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) દાહોદ સ્જલ્લાના દેવર્ઢ બારીયા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૯૮૧.૨૯/-લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૧૩૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

૧૩ 
છોટા-ઉદેપુર વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજના 

* ૨૧૩૨૬ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સંખેડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા-ઉદેપુર 
સ્જલ્લાના કેટલા અને કયા કયા  તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા-ઉદેપરુ 
સ્જલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ બોડેલી રૂ.૨,૧૫,૧૮,૩૬૩ રૂ.૨,૧૨,૧૬,૫૪૦ રૂ.૪,૨૭,૩૪,૯૦૩  
--------- 

૧૪ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૩૫૭૮ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, 

  (૧)  

તાલુિા ખૂટતા ઓરડાની સાંખ્યા 

અમીરર્ઢ ૪૩ 

ભાભર ૨૩ 

દાંતા ૧૫૨ 

દાંતીવાડા ૯૬ 

ડીસા ૨૨૩ 

દદયોદર ૧૨૫ 

ધાનેરા ૬૪ 

કાંકરેજ ૩૧૧ 

લાખણી ૮૯ 

પાલનપુર ૧૦૧ 

સુઇર્ામ ૧૧ 

િરાદ ૧૩૮ 

વડર્ામ ૪૫ 

વાવ ૬૩ 

િુલ ૧૪૮૪ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉક્ત તાલુકાવાર 
કેટલા ઓરડાઓ નવા બાંધવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

તાલુિા છેલ્લા ૨ િર્ધમાાં નિા 
બાાંધિામાાં આિેલ 
ઓરડાની સાંખ્યા 

અમીરર્ઢ ૩૬ 

ભાભર ૨૨ 

દાંતા ૯૧ 

દાંતીવાડા ૪૪ 

ડીસા ૭૮ 

દદયોદર ૨૦ 

ધાનેરા ૪૩ 

કાંકરેજ ૧૧૧ 

લાખણી ૪૨ 

પાલનપુર ૪૪ 

સુઇર્ામ ૧૦ 

િરાદ ૭૯ 

વડર્ામ ૧૯ 

વાવ ૧૮ 

િુલ ૬૫૭  

 (૩) ઉક્ત ઓરડાઓની ઘટ કયાં સુધીમાં પૂરી કરવામાં 
આવશ?ે  

  (૩) આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૧૫ 
વિરમગામ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૩૬ િનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં 
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 

કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 

રૂ.૬,૭૬,૦૦,૦૦૦/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.
  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ.૫,૮૯,૩૨,૨૧૬/-
નો િયેલ છે. 

--------- 

૧૬ 
સોમનાથ સાંસ્િૃત યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૧૭ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં  રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત 
સોમનાિ સંથકૃત યુસ્નવસ્સષટી, જુનાર્ઢ મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 
સંખ્યા 

૨૮૦ ૩૦૬ ૨૮૩ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં) 

૧૫.૪૩ ૨૦.૮૦ ૧૮.૮૭ 

 
--------- 

૧૭ 
સુરત મિાનગરપાવલિાના ફી-પરત ચૂિિણી સિાય યોજના િેઠળ સિાય 

* ૨૧૨૭૧ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત ઉત્તર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી-
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી પરત 
ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
ની મયાષદામાં સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

 (૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનર્રપાસ્લકા 
સ્વથતારમાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 

૧૮ 
સુરત મિાનગરપાવલિાના ફી-પરત ચૂિિણી સિાય યોજના િેઠળ સિાય 

* ૨૧૨૭૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ ધોધારી (કરંજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી-

પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી પરત 

ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
ની મયાષદામાં સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 

 (૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનર્રપાસ્લકા 
સ્વથતારમાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 
લેવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 

૧૯ 
માાંડલ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૨૮ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મણીનર્ર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના માંડલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના માંડલ તાલુકામાં નાણાંકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૩,૩૩,૮૭,૭૩૦/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.
  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 
--------- 
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૨૦ 
ગાાંધીનગર િિેરમાાં આિેલ ગોડાઉનમાાંથી પુસ્તિોની ચોરી 

* ૨૩૬૦૩ ડો.સી.જ.ેચાિડા (ર્ાંધીનર્ર ઉત્તર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ર્ાંધીનર્ર શહેરમાં સેક્ટર-૨૫ ખાતે આવેલા 
ર્ોડાઉનમાંિી ડીસેમ્પબર-૨૦૧૯માં પુથતકોની ચોરી િયેલ છે 
તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો કેટલા પુથતકો ચોરી િયાનંુ સામે આવેલ 
છે, અને 

  (૨) ૪૧,૬૦૯ 

 (૩) ઉક્ત પુથતકોની ચોરી બદલ રુ્નો નોંધવામાં આવેલ 
છે કે કેમ?  

  (૩) હા, જી 

--------- 

૨૧ 
બારડોલી તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૩૮ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) સુરત સ્જલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૯,૩૦,૦૭,૭૨૦/-ની બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તમાં પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૯,૧૩,૦૭,૦૦૦/-નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૨૨ 

િલભીપુર અને ઉમરાળા તાલુિાની િાળાઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૩૬૮૩ શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ (ર્ઢડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર 
સ્જલ્લાના વલભીપુર અને ઉમરાળા તાલુકામાં આવેલ પ્રાિસ્મક, 
માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧) - પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં ઓરડાની ઘટ  

તાલુિા પ્રાથવમિ િાળઆઓમાાં 
ખૂટતા ઓરડાની સાંખ્યા 

વલભીપુર ૨૫ 

ઉમરાળા ૨૬ 

  - માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
  ઓરડાઓની ઘટ 
  જવાબઃ શૂન્ય 

 (૨) ઉક્ત ઘટ ક્યાં સુધીમાં પૂરવામાં આવશે?   (૨) પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં ખૂટતા ઓરડાઓની ઘટ 
આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 
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૨૩ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતના નિા મિાનની માંજૂરી 

* ૨૧૨૪૩ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેર્ામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ર્ાંધીનર્ર સ્જલ્લામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન માટે 
કેટલી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજૂર કરવામાં આવ્યુ?   (૨) રૂ.૨૪૦/- લાખ. 
--------- 

૨૪ 
િડોદરા અને સુરત વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૭૨૧ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
સુરત સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રતમ ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રતમ-ગમતના મેદાન ન િોય 
તેિી સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળાઓની સાંખ્યા 

વડોદરા ૯૭ 

સુરત ૧૩૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 

બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

વડોદરા ૦ ૦ 

સુરત ૦ ૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૫ 
ઉિા તરસાડીયા યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૪૨ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત પસ્શ્વમ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત ઉકા 
તરસાડીયા યુસ્નવસ્સષટી, સુરત મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં અવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 
સંખ્યા 

૧૦૩૯ ૧૨૮૧ ૧૦૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો ?   (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ 
(રૂ. લાખમાં) 

૫૭.૨૭ ૮૭.૦૭ ૭૦.૪૭ 
 

 
--------- 
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૨૬ 
આાંગણિાડી િેન્રોમાાં બાળિદીઠ પૌવિિ ગરમ આિાર 

* ૨૩૫૮૪ શ્રી વિિાભાઈ ભૂકરયા (દદયોદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં 
આંર્ણવાડી કેન્રોમાં બાળકોને અપાતા પૌસ્િક ર્રમ આહાર 
બાળકદીઠ કેટલો આપવામાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં તમામ  
આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સવારનો ર્રમ પૌસ્િક આહાર પ્રસ્ત દદન 
પ્રસ્ત લાભાિી ૫૦ ગ્રામ પ્રમાણે અને બપોરનો ર્રમ પૌસ્િક 
આહાર પ્રસ્ત દદન પ્રસ્ત લાભાિી ૮૦ ગ્રામ પ્રમાણે 
અઠવાદડયાના છ દદવસ આપવામાં આવે છે. 

 (૨) બાળકદીઠ આપવામાં આવતા પૌસ્િક આહારની 
સ્કંમત કેટલી અંદાજવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) પૌસ્િક આહાર બાળકદીઠ સ્કંમત આ મુજબ 
આંદાજવામાં આવેલ છે. 

લાભાથન િગધ દર (પ્રવત લાભાથન 
પ્રવત કદન) 

બાળકો (૬ માસિી ૭૨ માસ) રૂ. ૮-૦૦ 

અસ્ત ઓછા વજનવાળા બાળકો 
(૬ માસિી ૭૨ માસ) 

રૂ. ૧૨-૦૦ 

 
 (૩) આ અંદાજવામાં આવેલ સ્કંમતના દર ક્યારિી 
અમલમાં છે? 

  (૩) આ અંદાજવામાં આવેલ સ્કંમતના દર સરકારશ્રીના 
તા.૦૩-૦૨-૨૦૧૮ ના ઠરાવિી અમલમાં છે. 

--------- 

૨૭ 
િાપી તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૨૪ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના વાપી તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૯,૭૯,૧૭,૮૮૨/-  બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૯૭ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૯,૧૫,૪૦,૫૪૨/- 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૨૮ 

ધોળિા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 
* ૨૧૨૩૪ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૮,૦૧,૬૦,૧૨૦/-ની  બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૧ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૬,૯૭,૦૫,૭૫૩/- 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
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૨૯ 
ચાણસ્મા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૫૪ શ્રી િરિનભાઇ સોલાંિી (કડી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ સ્જલ્લાના ચાણથમા તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) પાટણ સ્જલ્લાના ચાણથમા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૪,૫૩,૮૪,૧૧૫/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૯૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૪,૧૫,૫૮,૮૬૯/-નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૩૦ 

િાલોલ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 
* ૨૧૨૫૫ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પંચમહાલ સ્જલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) પંચમહાલ સ્જલ્લાના હાલોલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૮૪૭.૯૦/- લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

૩૧ 
મિારાજા સયાજીરાિ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૩૫ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત મહારાજા 
સયાજીરાવ યુસ્નવસ્સષટી ઓફ વડોદરા મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૯૫૧૫ ૭૫૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં)  

૫૨૪.૪૪ ૫૦૯.૯૬ ૦ 

 
--------- 

૩૨ 
ધોળિા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૩૨ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના ધોળકા તાલુકામાં નાણાંકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાંપંચ અંતર્ષત કુલ  
રૂ. ૮,૦૧,૬૦,૧૨૦/- ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૧ કામો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પુણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પુણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૬,૯૭,૦૫,૭૫૩/- 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૩૩ 
િિેરા તાલુિામાાં જજધરીત ગ્રામ પાંચાયત ઘરો 

* ૨૧૫૬૩ શ્રી જઠેાભાઇ ભરિાડ (શહેરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ શહેરા 
તાલુકાની કેટલી ગ્રામ પંચાયતોના પંચાયત ઘર જજષરીત છે, 

  (૧) ૨૬ (છવ્વીસ) 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી 

જજષરીત ગ્રામ પંચાયત ઘરની જગ્યાએ નવા પંચાયત ઘર મંજુર 
કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં નીચે મુજબ 

જજષરીત ગ્રામ પંચાયત ઘરની જગ્યાએ નવા પંચાયત ઘર મંજુર 
કરવામાં આવ્યા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

૧૫ ૦૨ ૧૭  
 (૩) બાકી પંચાયત ઘરોને ક્યા સુધીમાં મંજુર કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) બાકી પંચાયત ઘરોને તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર મંજુરી આપવામાં આવશે. 

--------- 

૩૪ 
સિધ વિક્ષા અવભયાન િેઠળ રિમ  

* ૨૩૬૬૯ શ્રી પુાંજાભાઇ િાંિ (ઉના) : માનનીય વિક્ષણમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં વર્ષવાર ભારત સરકાર તરફિી સવષ સ્શક્ષા અસ્ભયાન 
હેઠળ કેટલી રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
વર્ષવાર ભારત સરકાર તરફિી સવષ સ્શક્ષા અસ્ભયાન હેઠળ નીચે 
મુજબની રકમ રાજ્ય સરકારને મળી, 
      (રૂ.લાખમાં) 

િર્ધ માાંગણી િરેલ રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૬૫૦૪૬.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૬૩૬૭૧.૧૪ 

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

રૂ. ૮૮૦૪૭.૭૧ 

 

 (૨) તે પૈકી વર્ષવાર કેટલી રકમનો ખચષ િયો અને કેટલી 
રકમ વણવપરાયેલ રહી, અને 

  (૨) તે પૈકી વર્ષવાર નીચે મુજબની રકમનો ખચષ િયો 
અને રકમ વણવપરાયેલ રહી. 

(રૂ.લાખમાં) 
િર્ધ ખચધ  િણિપરાયેલ રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૬૦૧૬૫.૩૩ રૂ. ૪૮૮૦.૬૭ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૭૧૨૨૫.૨૨ ૦ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ) 

રૂ.૬૮૮૮૩.૯૨ રૂ. ૧૯૧૬૩.૭૯ 

સને ૨૦૧૮-૧૯ માં િયેલ વધુ ખચષને અર્ાઉના વર્ષની 
ઉઘડતી સ્સલક તેમજ અન્ય આવક (બેંક વ્યાજ)માંિી સરભર 
કરેલ છે. 

 (૩) રકમ વણવપરાયેલ રહી હોઇ તેના કારણો શા છે?   (૩) સને ૨૦૧૭-૧૮ અંતર્ષત  
 બી.આર.સી. અને સી.આર.સી. થટાફની ભરતી ન  

િવાને કારણે વહીવટી ખચષ ઓછો િયેલ છે. 
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 સ્સવીલ વકષના કેટલાક સ્કથસાઓમાં બાંધકામ માટે 
વકષઓડષ ર આપેલ પરંતુ કામર્ીરી ચાલુ હોય પૂરેપૂરી 

રકમ વપરાયેલ નિી. 
  સને ૨૦૧૯-૨૦ ની સ્થિસ્ત એ 

 સ્સવીલ વકષના કેટલાક સ્કથસાઓમાં બાંધકામ માટે 
વકષઓડષ ર આપેલ પરંતુ કામર્ીરી ચાલુ હોય પૂરેપૂરી 
રકમ વપરાયેલ નિી. 

--------- 

૩૫ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૫૬ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં મહેસાણા સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ મહેસાણા ૧૭ 

૨ સ્વસનર્ર ૧૯ 

૩ વડનર્ર ૦૮ 

૪ ખેરાલુ ૧૦ 

૫ સતલાસણા ૧૪ 

૬ કડી ૧૦ 

૭ સ્વજાપુર ૧૩ 

૮ બેચરાજી ૧૦ 

૯ ઉંઝા ૧૦ 

૧૦ જોટાણા ૦૩ 

િુલ ૧૧૪  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૬ 
િઢિાણ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ  

* ૨૧૨૪૬ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લાના વઢવાણ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લાના વઢવાણ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૪૬૮.૦૧/- લાખની બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૯૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તમાંએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૪૪૬.૫૯/- લાખનો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
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૩૭ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૫૦ શ્રી આર.સી.મિિાણા (મહુવા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ભાવનર્ર સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ 

િરાિેલ ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ ભાવનર્ર ૧૧ 

૨ ર્ારીયાધાર ૦૭ 

૩ ઘોઘા ૧૨ 

૪ જસેર ૧૧ 

૫ મહુવા ૧૪ 

૬ પાલીતાણા ૧૬ 

૭ સ્શહોર ૧૧ 

૮ તળાજા ૧૩ 

૯ ઉમરાળા ૦૬ 

૧૦ વલ્લભીપુર  ૧૨ 

િુલ ૧૧૩  
 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૮ 
પાટણ તાલુિાની િાળાઓ મજધ િરિા બાબત 

* ૨૪૨૧૯ શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ પાટણ 
સ્જલ્લાના પાટણ તાલુકામાં પ્રાિસ્મક શાળાઓ મજષ કરવાનંુ 
સરકારે આયોજન કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) શાળાઓ મજષ કરવા બાબતે માત્ર સ્વર્તો મંર્ાવવામાં 
આવેલ છે. જ ેઅંતર્ષત ૧ સ્કલોમીટર કરતા ઓછા અંતરે આવેલ 
શાળાઓ, એક જ સ્બલ્ડીંર્ એક જ કેમ્પપસ, એક જ ર્ામમાં 
ચાલતી શાળાઓ અંરે્ની સ્વર્તો માંરે્લ છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત તાલુકામાં કઇ કઇ પ્રાિસ્મક 
શાળાઓ મજષ કરવાનંુ આયોજન છે, અને 

  (૨) કોઇ સ્નણષય િયેલ નિી. 

 (૩) તે પૈકી મજષ િનાર પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓનંુ 

ભણતર ન બર્ડે તે માટે શા પર્લાં લેવામાં આવ્યા?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૩૯ 
િાાંસોટ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ  

* ૨૧૨૪૨ શ્રી દુષ્યાંતભાઇ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૩,૦૨,૪૮,૯૪૫/- ની બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

૪૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લાની આશ્રમિાળાનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૭૭૮ ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (સ્ભલોડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર આદદજાસ્ત સ્વભાર્ હથતકની 
કેટલી આશ્રમશાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧)  
વજલ્લો તાલુિો આશ્રમિાળાની સાંખ્યા 

અરવલ્લી સ્ભલોડા ૧૨ 
 મેઘરજ ૦૭ 

સાબરકાંઠા ખેડબ્રહ્મા ૦૭ 
 પોશીના ૦૭ 
 સ્વજયનર્ર ૧૧ 
 ઇડર ૦૨ 

 

 (૨) ઉક્ત આશ્રમશાળાઓમાં સંવર્ષવાર મંજૂર મહેકમ 
કેટલંુ છે, 

  (૨)  
 માંજૂર મિેિમ 

શૈક્ષસ્ણક ૨૭૬ 
સ્બનશૈક્ષસ્ણક ૧૮૪  

 (૩) ઉક્ત સંવર્ષવાર મંજૂર મહેકમ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરેલી અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૩)  
 ભરેલી જગ્યા  ખાલી જગ્યા 

શૈક્ષસ્ણક ૧૫૪ ૧૨૨ 
સ્બનશૈક્ષસ્ણક ૧૦૩ ૮૧  

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) ઉક્ત જગ્યાઓ ભરવાની કાયષવાહી સરકારશ્રીની 
પ્રવતષમાન નીસ્ત મુજબ કરવામાં આવે છે. 

--------- 

૪૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૮૦ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ વલસાડ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૯૨,૯૭,૮૦૦/- 

--------- 
૪૨ 

અમદાિાદ વજલ્લા અને િિેરમાાં સ્પેશ્યલ િોટધ  બનાિિા બાબત 
* ૨૩૧૭૦ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર ખાદડયા) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ શહેર 
અને સ્જલ્લામાં મદહલાઓ સાિે છેડતી તેમજ બળાત્કારના 
કેસોના ઝડપી સ્નકાલ માટે કેટલી અલર્ થપેશ્યલ 
કોટષની(પોક્સો) થિાપના કરવામાં આવી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ શહેર 
અને સ્જલ્લામાં મદહલાઓ સાિે છેડતી તેમજ બળાત્કારના 
કેસોના ઝડપી સ્નકાલ માટે સરકારશ્રીના કાયદા સ્વભાર્ના 
તા.૧૬-૧૦-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ એફટીસી/ ૧૦૨૦૧૯/ 
જીઓઆઇ-૦૧/ડી(પાટષ-૧) િી અમદાવાદ સીટી સીવીલ કોટષ  
ખાતે ૦૭ તિા અમદાવાદ(ગ્રામ્પય) કોટષ  ખાતે ૦૩ અલાયદી ખાસ 
ફાથટ ટરે ક કોટોની થિાપના કરવામાં આવેલ છે. 
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 (૨) આવા કેસો લડવા માટે કેટલા સરકારી વકીલો 
ફાળવવામાં આવ્યા? 

  (૨) કાયદા સ્વભાર્ની અસ્ધસૂચના ક્રમાંકઃ જીકે/૩૯/ 
૨૦૧૯/૩૩૨૦૧૪/૨૮૧/હ તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૯ િી 
પોક્સો એક્ટ હેઠળના કેસો લડવા માટે સીનીયર મોથટ 
એડીશનલ પબ્લીક પ્રોસીક્યુટરને ખાસ પબ્લીક પ્રોસીક્યુટર 
તરીકે ફાળવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
૪૩ 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં જૂથ ગ્રામ પાંચાયતોના વિભાજનની અરજી 
* ૨૩૭૧૮ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપૂર 
સ્જલ્લામાંિી જૂિ ગ્રામ પંચાયતોના સ્વભાજન કરવા માટે રાજ્ય 
સરકારને કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧) ૧૧ (અર્ીયાર) 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરી અને કઈ કઈ 
ગ્રામ પંચાયતોનંુ સ્વભાજન કરવામાં આવ્યંુ, 

  (૨) તે પૈકી નીચે મુજબની ૧૦ (દસ) અરજીઓ મંજૂર 
કરેલ છે. 

(૧) મોટા વાટા, (૨) મોર્રા, (૩) હાિીખાણ, 
(૪) માણકા, (૫) મોટીબેજ, (૬) આંબાડંુર્ર 

(૭) પીપલદા, (૮) કેવડી, (૯) મોટી બુમડી, 
(૧૦) એકલબારા 

 (૩) કઈ કઈ ગ્રામ પંચાયતોની સ્વભાજનની દરખાથત 
કયા તબકે્ક ક્યારિી પડતર છે, અને 

  (૩) વસનર્ઢ ર્ામને ગ્રામ પંચાયતના દરજ્જા માટેની 
દરખાથત તા.૨૦-૧૨-૧૯ િી પડતર છે. 

 (૪) પડતર અરજીઓનો સ્નકાલ કયાં સુધીમાં કરવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) ગ્રામ પંચાયત સ્વભાજન અંરે્ના ધારાધોરણો 
અનુલક્ષીને કાયષવાહી કરવામાં આવશે. 

--------- 

૪૪ 
વબરસા મુાંડા ટર ાયબલ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૧૮ શ્રી િેતનભાઇ ઇનામદાર (સાવલી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત સ્બરસા 
મંુડા ટર ાયબલ યુસ્નવસ્સષટી, નમષદા મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં અવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 
-- ૧૯૪ ૧૫૮ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો ?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ 

(રૂ. લાખમાં) 
-- ૧૩.૧૯ ૧૦.૫૩ 

 
--------- 

૪૫ 
નડીયાદ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૩૧ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૈિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખેડા સ્જલ્લાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) ખેડા સ્જલ્લાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૮૦૫.૧૫/- લાખની બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૫૦૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૭૭૦.૬૪/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૪૬ 

રાજ્યમાાં ગ્રાન્ટેડ િાળાઓમાાં વબનિૈક્ષવણિ િમધચારીઓની ભરતી 
* ૨૩૬૨૯ શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં ગ્રાન્ટેડ 
માધ્યસ્મક શાળાઓમાં સ્બનશૈક્ષસ્ણક કમષચારીઓની ભરતી 
છેલ્લી ક્યારે કરવામાં આવેલ, અને 

  (૧) રાજ્યમાં સ્બન શૈક્ષસ્ણક કમષચારીની છેલ્લી ભરતી 
તા.૧૨-૦૧-૨૦૧૯ ના રોજ કરવામાં આવી. 

 (૨) ગ્રાન્ટેડ માધ્યસ્મક શાળાઓમાં ખાલી જગ્યાઓ પર 
સ્બનશૈક્ષસ્ણક કમષચારીઓની ભરતી કરવાનંુ શું આયોજન છે? 

  (૨) સ્બનશૈક્ષસ્ણક કમષચારીઓની લેસ્ખત પરીક્ષાિી ભરતી 
કરવા અંરે્ની નીસ્ત નક્કી િયેિી. 

--------- 

૪૭ 
અાંજાર તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૭૮ શ્રીમતી માલતી મિેશ્વરી (ર્ાંધીધામ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લાના અંજાર તાલુકામાં સામૂદહક 
વન સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વથતારમાં રોપાનંુ 
વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૪૨ હેક્ટર 

 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, રુ્લમહોર, કરંજ, કાશીદ, શરૂ, સરર્વા, 
પેલ્ટાફોમષ, દેશી બાવળ, પીલંુ વરે્રે. 

 (૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) રૂ. ૨૧.૯૨ લાખ 

--------- 

૪૮ 
રાજ્યમાાં ૩૦ થી ઓછા વિદ્યાથનઓ ધરાિતી િાળાઓ મજધ િરિા બાબત 

* ૨૩૬૫૯ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (માંર્રોળ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૩૦િી ઓછા સ્વદ્યાિીઓ 
ધરાવતી પ્રાિસ્મક તિા માધ્યસ્મક શાળાઓને મજષ કરવાનો 
સ્નણષય કરવામાં આવ્યો છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આ 
સ્નણષય અન્વયે જુનાર્ઢ જીલ્લાના માંર્રોળ અને માળીયા (હા) 
તાલુકાઓમાં કેટલી પ્રાિસ્મક અને માધ્યસ્મક શાળાઓમાં ૩૦ 
કરતાં ઓછા સ્વદ્યાિીઓની સંખ્યા છે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ૩૦ કરતાં ઓછા સ્વદ્યાિીઓ ધરાવતી પ્રાિસ્મક 
અને માધ્યસ્મક શાળાિી એક સ્ક.મી. કરતાં ઓછા અંતરમાં કોઈ 
પ્રાિસ્મક અને માધ્યસ્મક શાળા આવેલ ન હોય તો આવી શાળા 
ચાલુ રાખવાનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  

--------- 
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૪૯ 
રાજ્યમાાં કદપડાની િસ્તીનુાં વનયાંત્રણ 

* ૨૩૭૪૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્યમાં દીપડાની વથતી સ્નયંત્રણ માટે ખસીકરણ કરવા માટે 
કેન્ર સરકાર પાસે મંજૂરી માંર્વામાં આવી છે તે હકીકત સાચી 
છે,   

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત મંજૂરી ક્યારે માંર્વામાં આવેલ છે, 
અને 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૯માં. 

 (૩) તે અન્વયે કેન્ર સરકાર તરફિી ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
ક્યારે શા પ્રસ્તભાવ મળ્યા? 

  (૩) દરખાથત કેન્ર સરકારની સ્વચારણા હેઠળ છે. 

--------- 

૫૦ 
અમદાિાદ વજલ્લાની િાળાઓમાાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૨૪ શ્રી રાજિેિુમાર ગોકિલ (ધંધુકા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાં પ્રાયમરી અને અપર પ્રાયમરી શાળાઓમાં મંજૂર િયેલ 
મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  

ધોરણ ૧ િી ૫ મંજૂર મહેકમ ધોરણ ૬ િી ૮ મંજૂર મહેકમ 

૩૭૫૧ ૨૭૧૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત મહેકમમાં કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે, અને તાલુકાવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

 
 (૨)  

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની વસ્થવતએ 
અમદાિાદની સરિારી િાળાઓમાાં 
ધો-૧ થી ૫માાં તાલુિાિાર ભરેલ 

અને ખાલી જગ્યાની વિગત 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની 
વસ્થવતએ અમદાિાદની 

સરિારી િાળાઓમાાં ધો-૬ 
થી ૮માાં તાલુિાિાર ભરેલ 

અને ખાલી જગ્યાની વિગત 

માંજૂર 
મિેિમ 

ભરેલ 
મિેિમ 

ખાલી 
જગ્યા 

(+િાળી 
વનિાની 

િધ 
વિક્ષિો 
ગણિા 

માંજૂર 
મિેિમ 

ભરેલ 
મિેિમ 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ સીટી ૨૯૬ ૨૫૬ ૪૦ ૨૧૫ ૨૦૬ ૦૯ 

૨ દસક્રોઇ ૯૩૦ ૯૧૯ ૧૧ ૬૫૫ ૫૭૬ ૭૯ 

૩ સાણંદ ૫૭૪ ૫૪૩ ૩૧ ૩૮૧ ૩૫૫ ૨૬ 

૪ બાવળા ૩૫૫ ૩૪૯ ૦૬ ૨૩૨ ૨૧૩ ૧૯ 

૫ ધોળકા ૪૫૩ ૪૪૮ ૦૫ ૩૨૨ ૨૮૪ ૩૮ 

૬ સ્વરમર્ામ ૪૦૫ ૪૬૨ ૫૭+ ૩૦૨ ૨૨૪ ૭૮ 

૭ દેત્રોજ ૨૧૬ ૨૩૭ ૨૧+ ૧૯૨ ૧૫૭ ૩૫ 

૮ માંડલ ૧૭૨ ૧૯૯ ૨૭+ ૧૪૩ ૯૬ ૪૭ 

૯ ધંધુકા ૨૦૬ ૨૦૮ ૦૨+ ૧૫૭ ૧૩૭ ૨૦ 

૧૦ ધોલેરા ૧૪૪ ૧૦૯ ૩૫ ૧૧૫ ૧૦૨ ૧૩ 

 ૩૭૫૧ ૩૭૩૦ ૨૧ ૨૭૧૪ ૨૩૫૦ ૩૬૪  

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) જમે બને તેમ જલ્દીિી. 

--------- 
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૫૧ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૭૭૦ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત 
ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રતમ-ગમતના મેદાન 
િગરની પ્રાથવમિ િાળાઓ 

છોટાઉદેપુર ૬૩ 

જતેપુરપાવી ૧૫ 

સંખેડા ૧૮ 

નસવાડી ૬૫ 

બોડેલી ૬૯ 

ક્વાંટ ૧૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, તાલુકાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  
વજલ્લો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

છોટાઉદેપુર ૦ ૦ 

જતેપુરપાવી ૦ ૦ 

સંખેડા ૦ ૦ 

નસવાડી ૦ ૦ 

બોડેલી ૦ ૦ 

ક્વાંટ ૦ ૦  
 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતનાં મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 
૫૨ 

નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 
* ૨૩૭૪૪ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 
ડાંર્ સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર 
સીધી ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં 
આવશે. જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

નવસારી 

નવસારી ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

૨ જલાલપોર ૦ ૧ ૧૭ ૨ ૨૦ 

૩ ર્ણદેવી ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 

૪ ખેરર્ામ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૫ ચીખલી ૧ ૦ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૬ વાંસદા ૧ ૦ ૧૯ ૫ ૨૫ 

 િુલ ૨ ૪ ૧૦૭ ૧૯ ૧૩૨ 

૧ 

ડાંર્ 

આહવા ૧ ૦ ૧૫ ૪ ૨૦ 

૨ વઘઈ ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 

૩ સબીર ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 

 િુલ ૧ ૨ ૩૭ ૪ ૪૪ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

નવસારી 

નવસારી ૦ ૧ ૧૪ ૨ ૧૭ ૦ ૦ ૪ ૨ ૬ 

૨ જલાલપોર ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ ૦ ૦ ૬ ૨ ૮ 

૩ ર્ણદેવી ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૪ ખેરર્ામ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ ૦ ૦ ૭ ૨ ૯ 

૫ ચીખલી ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ ૧ ૦ ૭ ૨ ૧૦ 

૬ વાંસદા ૧ ૦ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 

 િુલ ૧ ૪ ૬૦ ૫ ૭૦ ૧ ૦ ૪૭ ૧૪ ૬૨ 

૧ 

ડાંર્ 

આહવા ૧ ૦ ૭ ૪ ૧૨ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 

૨ વઘઈ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 

૩ સબીર ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

 િુલ ૧ ૧ ૧૬ ૦૪ ૨૨ ૦ ૧ ૨૧ ૦ ૨૨ 

--------- 

૫૩ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં િાળાઓ બાંધ/મજધ િરિા બાબત 

* ૨૩૬૦૪ શ્રી જિુભાઈ પટેલ (બાયડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
અરવલ્લી સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓ બંધ 
કરવામાં આવી અને કેટલી મજષ કરવામાં આવી, 

  (૧)  
તાલુિો તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

બાંધ િરેલ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 

િાળાની 
સાંખ્યા 

મજધ િરેલ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 

િાળાની 
સાંખ્યા 

બાંધ િરેલ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 

િાળાની 
સાંખ્યા 

મજધ િરેલ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 

િાળાની 
સાંખ્યા 

મોડાસા ૦ ૦ ૧ ૦ 

માલપુર ૦ ૦ ૦ ૦ 

ધનસુરા ૦ ૦ ૦ ૦ 

બાયડ ૦ ૦ ૦ ૧ 

મેઘરાજ ૦ ૦ ૧ ૦ 

સ્ભલોડા ૦ ૦ ૧ ૦ 
 



22 

 (૨) ઉક્ત શાળાઓ બંધ કે મજષ કરવાના કારણો શું છે, 
અને  

  (૨)  

(૧) સ્વદ્યાિી સંખ્યા ઓછી હોવાના કારણે ૩ 

પ્રા.શાળાઓ બંધ કરેલ છે. 

(૨) ૩૦૦ મીટરમાં અન્ય શાળા હોવાિી શાળા 
વ્યવથિાપન સસ્મસ્ત ભલામણના આધારે બાયડ 
તાલુકાની ૧ પ્રા.શાળા મજષ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાં ભણતા બાળકોના ભણતર માટે 
શી વ્યવથિા કરવામાં આવી? 

  (૩) નજીકની શાળામાં પ્રવેશ આપેલ છે. 

--------- 

૫૪ 
િડાણા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૨૫ શ્રી વજગે્નિિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મદહસાર્ર સ્જલ્લાના કડાણા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) મદહસાર્ર સ્જલ્લાના કડાણા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૮૪૧.૦૧૪૭૩/-લાખની બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૬૪૮ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૬૪૫.૮૦/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૫૫ 
અમદાિાદ અને િડોદરા િિેરની િાળામાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટનો અમલ 

* ૨૩૬૧૮ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દદરયાપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં રાઈટ ટુ 
એજ્યુકેશન એક્ટનો અમલ ક્યારિી કરવામાં આવ્યો, 

  (૧) તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૦ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર 
અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરની ખાનર્ી શાળાઓમાં કેટલા 
ઉક્ત એક્ટ અન્વયે બાળકોને પ્રવેશ આપવામાં આવ્યા, 

  (૨)  

વસ્થવત આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ ફાળિેલ 

પ્રિેિની સાંખ્યા 

 અમદાિાદ િિેર િડોદરા િિેર 

જૂન-૨૦૧૮ ૯૪૫૭ ૪૬૯૫ 

જૂન-૨૦૧૯ ૧૧૦૮૫ ૫૪૬૯  
 (૩) ઉક્ત એક્ટનંુ યોગ્ય રીતે પાલન ન કરતી હોય તેવી 
કેટલી ફદરયાદો ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત શહેરવાર, વર્ષવાર 
સરકારને મળી, અને  

  (૩)  

વસ્થવત આર.ટી.ઈ. એક્ટનુાં યોગ્ય રીતે પાલન 

ન િરતી િોય તેિી ફકરયાદોની સાંખ્યા  

 અમદાિાદ િિેર િડોદરા િિેર 

જૂન-૨૦૧૮ ૦ ૦ 

જૂન-૨૦૧૯ ૦ ૦  

 (૪) મળેલ ફદરયાદો અન્વયે કઈ શાળાના સંચાલક સામે 
શી કાયષવાહી કરી? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૫૬ 
કદયોદર તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાાંપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

* ૨૧૨૨૧ શ્રી િિીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દદયોદર તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૬૩૮.૦૯/- લાખ ની બેઝીક ગ્રાંટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૬૨૮.૨૭/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૫૭ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના અાંતગધત વિદ્યાથનઓને સિાય 

* ૨૧૩૨૮ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવષ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત 
ટેકનીકલ સ્શક્ષણ હેઠળના ડી્લોમાં ઈજનેરી અભ્યાસક્રમોમાં 
અભ્યાસ કરતા કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહાય 
આપવામાં આવી, અને  

  (૧) ડી્લોમાં ઈજનેરી અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા 
કુલ ૨૮૭૧ સ્વદ્યાિીઓને સહાય આપવામાં આવી છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે લાભાિીઓને કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાિીઓને કુલ રૂ.૫.૬૩ કરોડ ચુકવવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૫૮ 
દાિોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૦૯ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્કેટ આપવા માટે દાહોદ અને છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

દાહોદ ૫૧૦૩ ૫૧.૦૩ 

છોટાઉદેપુર ૨૦૩૧ ૨૦.૩૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેકટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) દાહોદઃ ૧૨૩૫ 
  છોટાઉદેપુરઃ ૨૧૧ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યા સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 
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૫૯ 
ખેડા વજલ્લામાાં સરિારી પોલીટેિનીિ િોલેજો 

* ૨૩૭૦૦ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા સ્જલ્લામાં 
એક પણ સરકારી પોલીટેકસ્નક કોલેજ ન હોવાની હકીકત સાચી 
છે, અને  

  (૧) ના,જી. 

 (૨) જો હા, તો કોલેજ બનાવવા સરકારનંુ શું આયોજન 
છે? 

  (૨) લારુ્ પડતું નિી. 

--------- 

૬૦ 
અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લાનની િાળામાાં િોમ્પ્યુટર લેબની સુવિધા 

* ૨૪૨૧૦ શ્રી વજગે્નિિુમાર મેિાણી (વડર્ામ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 

બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
કમ્પ્યુટર લેબની વ્યવથિા છે અને કેટલી શાળાઓમાં વ્યવથિા 
કરવાની બાકી છે, અને  

  (૧)  

વજલ્લો િોમ્પ્યુટર લેબની 
વ્યિસ્થા ધરાિતી 

પ્રા.િાળાઓ 

િોમ્પ્યુટર લેબની 
વ્યિસ્થા બાિી િોય 
તેિી પ્રા.િાળાઓ 

અમદાવાદ ૩૪૮ ૪૭૦ 

બનાસકાંઠા ૧૨૧૧ ૧૧૬૭ 
 

 (૨) આ શાળાઓમાં ક્યાં સુધીમાં કમ્પ્યુટર લેબની 
વ્યવથિા ઉભી કરવામાં આવશે? 

  (૨) કોમ્પ્યુટર લેબની વ્યવથિા બાકી હોય તેવી પ્રાિસ્મક 
શાળામાં નસ્વનત્તમ ટેકનોલોજીના ઉપયોર્િી સ્શક્ષણકાયષ માટે 
જ્ઞાનકંુજ પ્રોજકે્ટ અંતર્ષત થમાટષ  વર્ષખંડો ઝડપિી તબક્કાવાર 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.  

--------- 

૬૧ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં મુખ્યસેવિિાની માંજૂર થયેલ જગ્યા  

* ૨૧૨૫૩ શ્રી બાબુભાઇ બોખરીયા (પોરબંદર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ પોરબંદર 
સ્જલ્લામાં પંચાયત સેવામાં મુખ્યસેસ્વકા સંવર્ષની સીધી ભરતીની 
કેટલી જગ્યાઓ મંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) ૧૧ જગ્યાઓ  

 (૨) ઉક્ત મંજૂર જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી 
તિા ખાલી છે, અને 

  (૨) ૦૯ જગ્યાઓ ભરાયેલ અને ૦૨ જગ્યાઓ ખાલી છે. 

 (૩) ઉક્ત જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વહીવટી અનુકૂળતા મુજબ ભરવામાં આવશે.  
--------- 

૬૨ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઉચ્ચતર માધ્યવમિ િાળાના િગો માંજૂર અાંગેની દરખાસ્ત  

* ૨૧૨૯૧ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્રાંસ્તજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
સ્બનસરકારી અને અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના 
વર્ો મંજૂર કરવા માટે કેટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને 

  (૧) સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના વર્ો મંજૂર કરવા માટે કુલ ૦૪ દરખાથતો તિા 
સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના 
વર્ષવધારા માટે કુલ ૧૫ દરખાથતો મળેલ હતી. 
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 (૨) તે પૈકી કેટલા વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા, અને    (૨) તે પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના ૦૨ વર્ો તિા સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર 

માધ્યસ્મક શાળાના ૧૪ વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા.  
 (૩) મળેલ દરખાથતો પૈકી કન્યા શાળાઓના કેટલા 
વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા? 

  (૩) મળેલ દરખાથતો પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત કન્યા 
શાળાનો ૦૧ વર્ષ મંજૂર કરવામાં આવ્યો. 

--------- 

૬૩ 
વિરમગામ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૩૯ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં 
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 

કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 

રૂ. ૬,૭૬,૦૦,૦૦૦/- ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 
 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૫,૮૯,૩૨,૨૧૬/-  
નો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૬૪ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લાની િાળામાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૩૬૮૦ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર અને 

બોટાદ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાિસ્મક શાળામાં કેટલા ઓરડાની 
ઘટ છે, 

  (૧)  

ભાિનગર બોટાદ 

તાલુિા ખૂટતા 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

તાલુિા ખૂટતા 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

ભાવનર્ર ૧૪૫ બરવાળા ૧૫ 

ર્ાદરયાધાર ૬ બોટાદ ૫૮ 

ઘોઘા ૨૯ ર્ઢડા ૬૪ 

જસેર ૩૮ રાણપુર ૨૩ 

મહુવા ૧૨૪   

પાસ્લતાણા ૭૦   

સ્શહોર ૧૦૩   

તળાજા ૨૦૯   

ઉમરાળા ૨૬   

વલભીપુર ૨૫   

િુલ ૭૭૫  ૧૬૦ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત તાલુકાવાર કેટલા ઓરડાઓને 
જજષદરત જાહેર કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  

ભાિનગર બોટાદ 

તાલુિા જજધકરત  
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

તાલુિા જજધકરત 
ઓરડાની 

સાંખ્યા 

ભાવનર્ર ૧૬ બરવાળા ૩૧ 

ર્ાદરયાધાર ૦ બોટાદ ૫૧ 
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ઘોઘા ૮ ર્ઢડા ૪૩ 

જસેર ૧૩ રાણપુર ૪૬ 

મહુવા ૫૧   

પાસ્લતાણા ૧   

સ્શહોર ૩   

તળાજા ૯૩   

ઉમરાળા ૦   

વલભીપુર ૮   

િુલ ૧૯૩  ૧૭૧  
 (૩) ઉક્ત ઘટતા ઓરડાઓ ક્યાં ક્યાં સુધીમાં 
બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૬૫ 
અમદાિાદ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૧૪ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત અમદાવાદ 
યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૩૯૬ ૩૬૯ ૩૦૩ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં)  

૨૧.૮૩ ૨૫.૦૮ ૨૦.૨૦ 

 
--------- 

૬૬ 
મિારાજા સયાજીરાિ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૩૬ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીરં્જ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત મહારાજા 
સયાજીરાવ યુસ્નવસ્સષટી ઓફ વડોદરા મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૯૫૧૫ ૭૫૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં)  

૫૨૪.૪૪ ૫૦૯.૯૬ ૦ 

 
--------- 

૬૭ 
કદયોદર તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૨૨ શ્રી કિતનવસાંિ િાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દદયોદર તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દદયોદર તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૬૩૮.૦૯/- લાખ ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૬૨૮.૨૭/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૬૮ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૫૧ શ્રી િેિુભાઇ નાિરાણી (ર્ારીયાધાર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ભાવનર્ર સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ 

િરાિેલ ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ ભાવનર્ર ૧૧ 

૨ ર્ારીયાધાર ૦૭ 

૩ ઘોઘા ૧૨ 

૪ જસેર ૧૧ 

૫ મહુવા ૧૪ 

૬ પાલીતાણા ૧૬ 

૭ સ્શહોર ૧૧ 

૮ તળાજા ૧૩ 

૯ ઉમરાળા ૦૬ 

૧૦ વલ્લભીપુર  ૧૨ 

િુલ ૧૧૩  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૬૯ 
લીલીયા અને સાિરિુાંડલા તાલુિાની િાળાઓ મજધ િરિા બાબત 

* ૨૪૨૨૨ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ અમરેલી  
સ્જલ્લામાં લીલીયા અને સાવરકંુડલા તાલુકામાં પ્રાિસ્મક 
શાળાઓ મજષ કરવાનંુ સરકારે આયોજન કરેલ છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકારશ્રી તરફિી શાળાઓ મજષ કરવા બાબત ે
માત્ર સ્વર્તો મંર્ાવવામાં આવેલ છે. જ ે અંતર્ષત ૧ સ્ક.મી.ની 
સ્ત્રજ્યામાં આવેલી, એક જ સ્બલ્ડીંર્માં, એક જ કેમ્પપસમાં, એક 
જ ર્ામમાં ચાલતી શાળાઓ અંરે્ની સ્વર્તો માંરે્લ છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત તાલુકામાં કેટલી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓ મજષ કરવાનંુ આયોજન છે, અને 

  (૨) કોઇ સ્નણષય િયેલ નિી. 

 (૩) તે પૈકી મજષ િનાર પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓનંુ 
ભણતર ન બર્ડે તે માટે શા પર્લાં લેવામાં આવ્યા?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૭૦ 
િાાંસદા તાલુિામાાં ક્ષેત્રીય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૨ શ્રી નરેિભાઇ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નવસારી સ્જલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૭૨ 

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

૩૯૪ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષ વાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭.૯૫ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ) 

૧૯૮.૬૧ 

 
--------- 

૭૧ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના અાંતગધત વિદ્યાથનઓને સિાય 

* ૨૧૩૨૭ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (લીંબાયત) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત 
ટેકનીકલ સ્શક્ષણ હેઠળના ડી્લોમા ઈજનેરી અભ્યાસક્રમોમાં 
અભ્યાસ કરતા કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહાય 
આપવામાં આવી, અને 

  (૧) ડી્લોમા ઈજનેરી અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા 
કુલ ૨૮૭૧ સ્વદ્યાિીઓને ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહાય આપવામાં 
આવી છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે લાભાિીઓને કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ઉપરોક્ત માદહતી અન્વયે લાભાિીઓને કુલ 
રૂ.૫.૬૩ કરોડ ચુકવવામાં આવેલ છે. 

--------- 
૭૨ 

સૌરાિર  યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૨૦ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત સૌરાિર  
યુસ્નવસ્સષટી, રાજકોટ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ 
સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૩૯૧૨૧ ૩૫૩૯૦ ૩૪૫૨૫ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં) 

૨૧૫૬.૨૨ ૨૪૦૫.૩૯ ૨૩૦૧.૭૮ 

 
 

--------- 
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૭૩ 
મુખ્યમાંત્રી યુિા સ્િાિલાંબન યોજના અાંતગધત વિદ્યાથનઓને સિાય 

* ૨૧૩૨૯ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત 
ટેકનીકલ સ્શક્ષણ હેઠળના ડી્લોમા ઈજનેરી અભ્યાસક્રમોમાં 
અભ્યાસ કરતા કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ઉચ્ચ સ્શક્ષણ સહાય 
આપવામાં આવી, અને 

  (૧) ડી્લોમા ઈજનેરી અભ્યાસક્રમોમાં અભ્યાસ કરતા 
કુલ ૨૮૭૧ સ્વદ્યાિીઓને સહાય આપવામાં આવી છે. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે લાભાિીઓને કેટલી 
રકમ ચૂકવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) લાભાિીઓને કુલ રૂ.૫.૬૩ કરોડ ચુકવવામાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૭૪ 
આણાંદ અને મિીસાગર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૮૯ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણંદ અને 
મહીસાર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રતમ ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રતમ-ગમતના મેદાન િગરની સરિારી 
પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

આણંદ ૦૦ 

મહીસાર્ર ૧૦૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 

બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નદહ.  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં  
રમત-ર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૭૫ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં સરિારી પ્રાથવમિ િાળામાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૩૬૦૦ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં કેટલા 

ઓરડાઓની ઘટ છે, અને કેટલા ઓરડાઓ વપરાશ લાયક 
નિી,  

  (૧)  
તાલુિા ઘટતા ઓરડાની સાંખ્યા િપરાિલાયિ ન િોય 

તેિા ઓરડાની સાંખ્યા 

બાયડ ૧૨૧ ૭૭ 

સ્ભલોડા ૧૩૭ ૭૯ 

ધનસુરા ૫૮ ૨૭ 

માલપુર ૬૧ ૩૨ 

મેઘરજ ૧૫૩ ૧૧૨ 

મોડાસા ૧૦૬ ૭૫ 

િુલ ૬૩૬ ૪૦૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા નવા 
ઓરડાઓ બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ધ નિા બનાિેલા ઓરડા 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૭  
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 (૩) ઉક્ત ઘટતા ઓરડાઓ ક્યાં સધુીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૭૬ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૫૨ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ભાવનર્ર સ્જલ્લામાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 
તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 
ઉપલબ્ધ િરાિેલ ગ્રામ 

પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ ભાવનર્ર ૧૧ 

૨ ર્ારીયાધાર ૦૭ 

૩ ઘોઘા ૧૨ 

૪ જસેર ૧૧ 

૫ મહુવા ૧૪ 

૬ પાલીતાણા ૧૬ 

૭ સ્શહોર ૧૧ 

૮ તળાજા ૧૩ 

૯ ઉમરાળા ૦૬ 

૧૦ વલ્લભીપુર ૧૨ 

િુલ ૧૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 

કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને  

  (૨) એક પણ નહીં. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૭૭ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૬૭૩ શ્રી જ.ેિી. િાિડીયા (ધારી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તે શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજમાં પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે અમરેલી અને ભાવનર્ર 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

અમરેલી ૬૪૪૭ ૬૪.૪૭ 

ભાવનર્ર ૧૩૫૬૦ ૧૩૫.૬૦ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) અમરેલીઃ ૪૮૨૦ 
  ભાવનર્રઃ ૧૦૫૦ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યા સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 
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૭૮ 
નમધદા અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૨૮ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (નાંદોદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને 
પોરબંદર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા અને 
પોરબંદર સ્જલ્લામાં કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

નમષદા ૧૭૯૪૯ 

પોરબદંર ૧૨૫૮ 
 

 (૨) ત ે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

નમષદા ૧૨૭૪૫ ૫૨૦૪ 

પોરબદંર ૯૬૨ ૨૯૬  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્તવ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 નમષદા અને પોરબંદર સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 

બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 નમષદા સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દુધ સંજીવની 
યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  
સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૭૯ 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ગૌચરના દબાણો 

* ૨૩૬૫૦ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાસ્ળયા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
દેવભૂસ્મ-દ્વારકા સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલા ર્ામોમાં કેટલા 
સ્વથતારમાં ર્ૌચરના દબાણો િયેલા છે, 

  (૧)  
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગામની 

સાંખ્યા 

બે િર્ધમાાં દુર થયેલ દબાણ 

(િે.આરે.ચો.મી.) 

૧ ખંભાસ્ળયા ૩ ૬૪.૨૫.૦૦ 

૨ ભાણવડ ૧૩ ૦૦.૦૭.૦૫ 

૩ કલ્યાણપુર ૫ ૦૦.૭૮.૦૦ 
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૪ દ્વારકા  ૪ ૧૩.૧૯.૩૧ 

િુલ ૨૫ ૭૮.૨૯.૩૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલા દબાણો દૂર કરી 
કેટલી જમીનો ખુલ્લી કરવામાં આવી, અને 

  (૨) 
ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગામની સાંખ્યા બે િર્ધમાાં દુર િરેલ 

દબાણ 
(િે.આરે.ચો.મી.) 

૧ ખંભાસ્ળયા ૧ ૬૪.૦૦.૦૦ 

૨ ભાણવડ ૧૩ ૦૦.૦૭.૦૫ 

૩ કલ્યાણપુર ૫ ૦૦.૭૮.૦૦ 

૪ દ્વારકા  ૨ ૧૨.૦૨.૦૨ 

િુલ ૨૧ ૭૬.૮૭.૦૭  

 (૩) બાકી દબાણો ક્યાં સુધીમાં દૂર કરવામાં આવશે?   (૩) રુ્જરાત પંયાયત અસ્ધસ્નયમ-૧૯૯૩ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ર્ૌચર દબાણો દૂર કરવાની જવાબદારી ગ્રામ 
પંચાયતની હોય દબાણો રુ્જરાત પંચાયત અસ્ધસ્નયમની 
જોર્વાઈ અનુસાર ગ્રામ પંચાયત/તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી 

દ્વારા સ્નયમાનુસાર દૂર કરાવવાની કાયષવાહી કરવામાં આવશે. 
--------- 

૮૦ 
તાપી અને નમધદા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૭૩૬ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
નમષદા સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ તાપી વ્યારા ૧ ૦ ૨૩ ૧૨ ૩૬ 

૨ સોનર્ઢ ૧ ૦ ૨૩ ૧૫ ૩૯ 

૩ વાલોડ ૦ ૧ ૧૮ ૭ ૨૬ 

૪ ઉચ્છલ ૦ ૧ ૧૮ ૫ ૨૪ 

૫ સ્નઝર ૦ ૧ ૧૯ ૨ ૨૨ 

૬ ડોલવણ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 

૭ કુકરમુન્ડા ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ 

 િુલ ૨ ૫ ૧૨૫ ૪૪ ૧૭૬ 

૧ નમષદા નાંદોદ ૧ ૦ ૨૩ ૧૧ ૩૫ 

૨ દેડીયાપાડા ૦ ૧ ૧૯ ૬ ૨૬ 

૩ સાર્બારા ૦ ૧ ૧૬ ૩ ૨૦ 

૪ સ્તલકવાડા ૦ ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ 

૫ ર્રૂડેશ્વર ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 

૬ િુલ ૧ ૪ ૮૫ ૨૪ ૧૧૪ 
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પત્રિ-બ 
ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 
સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ તાપી વ્યારા ૧ ૦ ૧૨ ૮ ૨૧ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 

૨ સોનર્ઢ ૧ ૦ ૧૭ ૯ ૨૭ ૦ ૦ ૬ ૬ ૧૨ 

૩ વાલોડ ૦ ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 

૪ ઉચ્છલ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૬ ૩ ૯ 

૫ સ્નઝર ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 

૬ ડોલવણ ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૭ કુકરમુન્ડા ૦ ૦ ૬ ૨ ૮ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 

 િુલ ૨ ૩ ૭૪ ૨૮ ૧૦૭ ૦ ૨ ૫૧ ૧૬ ૬૯ 

૧ નમષદા નાંદોદ ૦ ૦ ૧૧ ૬ ૧૭ ૧ ૦ ૧૨ ૫ ૧૮ 

૨ દેડીયાપાડા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૯ ૪ ૧૩ 

૩ સાર્બારા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ 

૪ સ્તલકવાડા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 

૫ ર્રૂડેશ્વર ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 

 િુલ ૦ ૪ ૪૪ ૧૦ ૫૮ ૧ ૦ ૪૧ ૧૪ ૫૬ 

--------- 

૮૧ 
માાંડલ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૨૭ શ્રી રાિેિભાઇ િાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના માંડલ તાલુકામાં નાણાંકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના માંડલ તાલુકામાં નાણાંકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૩,૩૩,૮૭,૭૩૦/-ની  બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા અને, 
 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 

--------- 
૮૨ 

સરિારની માવલિીના ્લેન અને િેવલિો્ટરના મેઇન્ટેનન્સ અને પાઇલોટનો ખચધ  
* ૨૩૬૨૬ શ્રી સોમાભાઇ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
વર્ષવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા સરકારની માસ્લકીના ્લેન અને 
હેસ્લકો્ટરના મેઇન્ટેનન્સ, પાઇલોટ અને અન્ય થટાફ માટે 
કેટલો ખચષ કયો, અને  

  (૧)  

્લેન માટેનો િુલ ખચધ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

રૂસ્પયા ૩,૧૪,૮૨,૪૧૪/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

રૂસ્પયા ૩,૫૯,૯૨,૩૧૦/- 

િેવલિો્ટર માટેનો િુલ ખચધ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

રૂસ્પયા ૩,૪૩,૩૯,૯૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

રૂસ્પયા ૩,૪૧,૪૬,૫૪૦/- 
 

 (૨) ઉક્ત ્લેન અને હેસ્લકો્ટરનંુ મેઇન્ટેનન્સ કયા 
અને કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? 

  (૨) ઉક્ત ્લેનનંુ મેઇન્ટેનન્સ મે. એરવકષસ ઇસ્ન્ડયા 
એન્જીનીયરીંર્ પ્રા.લી. દ્વારા અને હેસ્લકો્ટરનંુ મેઇન્ટેનન્સ મે. 
ઇન્ડોકો્ટસષ પ્રા.લી. દ્વારા અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવે છે. 

--------- 
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૮૩ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૬૪ શ્રી વિનોદભાઇ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ડાંર્ સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) અર્ાઉના વર્ોમાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તમામ તાલુકાઓની તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટર 
ઉપલબ્ધ કરાવેલ હોવાિી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા એક વર્ષમાં કોઈ જ ગ્રામ પંચાયતને કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

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

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

 

--------- 

૮૪ 
અાંજાર તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૭૬ શ્રી વિરેન્રવસાંિ જાડેજા (માંડવી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લાના અંજાર તાલુકામાં સામૂદહક 
વન સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વથતારમાં રોપાનંુ 

વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૪૨ હેક્ટર 

 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે કયા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, રુ્લમહોર, કરંજ, કાશીદ, શરૂ, સરર્વા, 
પેલ્ટાફોમષ, દેશી બાવળ, પીલંુ વરે્રે. 

 (૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) રૂ. ૨૧.૯૨ લાખ 

--------- 

૮૫ 
તાપી વજલ્લામાાં વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટેની ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૭૯ શ્રી મોિનભાઈ ઢોડીયા (મહુવા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કન્યાઓ માટે 
સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કન્યાદીઠ કેટલી રકમના 
બોન્ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) રૂ.૨૦૦૦/- 
  (રૂ. બે હજાર પૂરા) 

 (૨) જ ે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં 
તાપી સ્જલ્લામાં કેટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાં આવી, અને 

  (૨) ૨૨૯૪/- 
  (બે હજાર બસો ચોરાણૂં) 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) રૂ.૪૫,૮૮,૦૦૦/- 

  (રૂ. પીથતાલીસ લાખ અઠ્ઠયાસી હજાર પૂરા) 
--------- 
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૮૬ 
જોટાણા તાલુિા પાંચાયતનુાં મિાનનુાં બાાંધિામ 

* ૨૩૫૯૪ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લાના જોટાણા તાલુકા પંચાયતનંુ મકાન બાંધવાની કામર્ીરી 
કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) બાંધકામની કામર્ીરી શરૂ િયેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત મકાનનંુ બાંધકામ ક્યાં સુધીમાં કેટલા ખચે 
પૂણષ કરવામાં આવશે, અને 

  (૨) રૂ.૨૪૦/- લાખની મયાષદામાં વહીવટી પ્રદક્રયા પૂણષ 
િયે. 

 (૩) ઉક્ત મકાનના બાંધકામની કામર્ીરી કઈ 
એજન્સીને સોંપવામાં આવેલ છે? 

  (૩) ટેન્ડર પ્રદક્રયા િયેલ ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો 
નિી. 

--------- 

૮૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનકરક્ષિની માંજૂર જગ્યા 

* ૨૧૨૯૫ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાધ (સ્નકોલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાં સ્શક્ષણ સ્નદરક્ષકની કેટલી જગ્યાઓ મંજૂર િયેલ છે, 

  (૧)  

અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનકરક્ષિની માંજૂર થયેલ 
જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે. 

૧૫ જગ્યાઓ 
 

 (૨) ઉક્ત મંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જ્ર્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

૧૧ ૦૪  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) આ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિી ભરવાપાત્ર 
જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત જાહેર સેવા આયોર્ દ્વારા જાહેરાત 
આપેલ છે જનેી પસંદર્ીયાદી મળે્યિી ભરી શકાશે. બઢતીિી 
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની બાબત ન્યાયાસ્ધન છે. 

--------- 

૮૮ 
સરિારની માવલિીના ્લેન અને િેવલિો્ટરના મેઇન્ટેનન્સ અને પાઇલોટનો ખચધ  

* ૨૩૬૯૪ શ્રી પુનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 

વર્ષવાર રાજ્ય સરકાર દ્વારા સરકારની માસ્લકીના ્લેન અને 
હેસ્લકો્ટરના મેઇન્ટેનન્સ, પાઇલોટ અને અન્ય થટાફ માટે 
કેટલો ખચષ કયો, અને  

  (૧)  

્લેન માટેનો િુલ ખચધ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

રૂસ્પયા ૩,૧૪,૮૨,૪૧૪/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

રૂસ્પયા ૩,૫૯,૯૨,૩૧૦/- 

િેવલિો્ટર માટેનો િુલ ખચધ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

રૂસ્પયા ૩,૪૩,૩૯,૯૦૦/- 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯િી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

રૂસ્પયા ૩,૪૧,૪૬,૫૪૦/- 
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 (૨) ઉક્ત ્લેન અને હેસ્લકો્ટરનંુ મેઇન્ટેનન્સ કયા 
અને કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? 

  (૨) ઉક્ત ્લેનનંુ મેઇન્ટેનન્સ મે. એરવકષસ ઇસ્ન્ડયા 
એન્જીનીયરીંર્ પ્રા.લી. દ્વારા અને હેસ્લકો્ટરનંુ મેઇન્ટેનન્સ મે. 

ઇન્ડોકો્ટસષ પ્રા.લી. દ્વારા અમદાવાદ ખાતે કરવામાં આવે છે. 
--------- 

૮૯ 
મકિસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબલેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૦૬ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ આપવા માટે મદહસાર્ર અને પંચમહાલ 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 

વસૂલવામાં આવી,  

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસૂલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

મદહસાર્ર ૪૦૮૦ ૪૦.૮૦ 

પંચમહાલ ૪૪૨૩ ૪૪.૨ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) મદહસાર્રઃ ૬૯૨ 
  પંચમહાલઃ ૮૫૪ 

 (૩) ઉક્ત ટેબલેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટેબલેટની કીંમત (વેરા સદહત) : રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબલેટ પૂરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યાં સુધીમાં પૂરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબલેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે, જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 

૯૦ 
િડાણા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૨૯ શ્રી િુબેરભાઇ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મદહસાર્ર સ્જલ્લાના કડાણા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) મદહસાર્ર સ્જલ્લાના કડાણા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૮૪૧.૦૧૪૭૩/- લાખની  બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં 
આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૬૪૮ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૬૪૫.૮૦/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૯૧ 

નડીયાદ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 
* ૨૧૨૩૦ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા સ્જલ્લાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) ખેડા સ્જલ્લાના નડીયાદ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ રૂ.૮૦૫.૧૫/- 
લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૫૦૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 
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 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ.૭૭૦.૬૪/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૯૨ 

રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા  
* ૨૩૬૪૧ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
મોરબી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
મોરબી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

રાજકોટ ૮૩૦૦ 

મોરબી ૫૦૩૫ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા 
છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા બાળિોની સાંખ્યા 

રાજકોટ ૬૩૯૬ 

મોરબી ૧૧૯૦  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 

ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 રાજકોટ અને મોરબીસ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૯૩ 
જામનગર વજલ્લાની િાળાને સ્િચ્છ રાખિા માટેની ગ્રાન્ટ 

* ૨૩૬૪૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસકડયા (કાલાવડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનર્ર સ્જલ્લામાં 
તાલુકાવાર છેલ્લા બે વર્ષમાં સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓને 
થવચ્છ રાખવા માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી? 
  

   

તાલુિો િર્ધ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

જામનર્ર રૂ.૪૪,૯૮,૨૦૦/- રૂ.૩૭,૦૮,૦૦૦/- 

ધ્રોલ રૂ.૧૫,૩૩,૬૦૦/- રૂ.૧૨,૪૦,૨૦૦/- 
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જોડીયા રૂ.૧૦,૮૦,૦૦૦/- રૂ.૮,૯૪,૬૦૦/- 

કાલાવડ રૂ.૨૫,૪૩,૪૦૦/- રૂ.૨૧,૨૪,૦૦૦/- 

લાલપુર રૂ.૨૯,૯૭,૦૦૦/- રૂ.૨૩,૦૭,૬૦૦/- 

જામજોધપુર રૂ.૨૫,૭૦,૪૦૦/- રૂ.૨૦,૯૫,૨૦૦/- 
 

--------- 

૯૪ 
રાજ્યમાાં કદપડાની િસ્તીનુાં વનયાંત્રણ 

* ૨૩૫૯૧ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્યમાં દીપડાની વથતી સ્નયંત્રણ માટે ખસીકરણ માટે કેન્ર 
સરકાર પાસે મંજૂરી માંર્વામાં આવી છે તે હકીકત સાચી છે,   

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત મંજૂરી ક્યારે માંર્વામાં આવેલ છે, 
અને 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૯માં. 

 (૩) તે અન્વયે કેન્ર સરકાર તરફિી ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
ક્યારે શા પ્રસ્તભાવ મળ્યા? 

  (૩) દરખાથત કેન્ર સરકારની સ્વચારણા હેઠળ છે. 

--------- 

૯૫ 
બારડોલી તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

*  ૨૧૨૪૦ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરત સ્જલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 

ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) સુરત સ્જલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 

રૂ.૯,૩૦,૦૭,૭૨૦/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.
  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ.૯,૧૩,૦૭,૦૦૦/- 
નો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૯૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૬૮ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં આણંદ સ્જલ્લામાં ઈ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 
તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ આણંદ ૦૧ 

૨ આંકલાવ ૦૨ 

૩ બોરસદ ૦૧ 

૪ ઉમરેઠ ૦૧ 
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૫ સોજીત્રા ૦૧ 

૬ પેટલાદ ૦૨ 

૭ ખંભાત ૦૨ 

૮ તારાપુર ૦૨ 

િુલ ૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને  

  (૨) એક પણ નહીં. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૯૭ 
િાાંસોટ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૪૧ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાર્રા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૩,૦૨,૪૮,૯૪૫/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી.
  

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

૯૮ 
પ્રાથવમિ વિક્ષિોની નોિરી સળાંગ ગણી લાભ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૨૪ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પ્રાિસ્મક 
સ્શક્ષકોની નોકરી સળંર્ ર્ણી લાભો આપવાનંુ જાહેર કરવામાં 
આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વડોદરા 
સ્જલ્લામાં કેટલા પ્રાિસ્મક સ્શક્ષકોની નોકરી સળંર્ ર્ણી લાભો 
આપવામાં આવ્યા અને કેટલાને લાભ આપવાના બાકી છે, અને 

  (૨)  

લાભો આપવામાં આવેલ પ્રાિસ્મક સ્શક્ષકોની 
સંખ્યા 

૩૪૦૮ 

લાભો આપવાના બાકી હોય તેવા પ્રાિસ્મક 

સ્શક્ષકોની સંખ્યા 

૦૦ 

 
 (૩) બાકી સ્શક્ષકોને ક્યાં સુધીમાં આ લાભ આપવામાં 

આવશ?ે 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૯૯ 
િાાંસદા તાલુિામાાં ક્ષેત્રીય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૧ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસારી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવસારી સ્જલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૭૨ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ) 

૩૯૪ 
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 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષ વાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭.૯૫ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ) 

૧૯૮.૬૧ 

 
--------- 

૧૦૦ 
મિારાજા સયાજીરાિ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૩૭ શ્રીમતી સીમાબેન મોકિલે (અકોટા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત મહારાજા 
સયાજીરાવ યુસ્નવસ્સષટી ઓફ વડોદરા મારફત કુલ કેટલા 

સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૯૫૧૫ ૭૫૦૩ ૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં)  

૫૨૪.૪૪ ૫૦૯.૯૬ ૦ 

 
--------- 

૧૦૧ 
જુનાગઢ અને અમરેલી વજલ્લામાાં દીપડા દ્વારા મનુષ્ય પર િુમલાના બનાિો 

* ૨૩૬૫૬ શ્રી િર્ધદિુમાર રીબડીયા (વીસાવદર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 

જુનાર્ઢ અને અમરેલી સ્જલ્લામાં વન્યપ્રાણી દીપડા દ્વારા 
મનુષ્યો પર હુમલાના કેટલા બનાવો નોધાયા,  

  (૧) જુનાર્ઢ સ્જલ્લામાં ૪૫ અને અમરેલી સ્જલ્લામાં ૫૦ 

હુમલાના બનાવો નોંધાયા છે. 

 (૨) ઉક્ત બનાવોમાં કેટલા વ્યસ્ક્તના મૃત્યુ િયા અને 
કેટલા વ્યસ્ક્તઓને ઇજા પહોંચી, 

  (૨) ૨૦ વ્યસ્ક્તઓના મૃત્યુ અને  
  ૭૮ વ્યસ્ક્તઓને ઇજા પહોચેલ. 

 (૩) મૃતકના પદરવારજનોને અને ઇજાગ્રથતોને કેટલી 
રકમની સહાય ચુકવવામાં આવી, અને 

  (૩) મૃતકના પદરવારજનોને રૂ. ૮૦,૦૦,૦૦૦/- તિા 
ઇજા ગ્રથત પદરવારજનોને રૂ. ૩,૧૨,૫૦૦/- ની સહાય 
ચુકવવામાં આવી છે. 

 (૪) જો સહાય ન ચુકવી હોય તો તેના કારણો શાં છે?   (૪) (૧) પરપ્રાંસ્તય હોય સરનામંુ તિા સંપકષના અભાવે 
  (૨) મેડીકલ સટીફીકેટ નદહ મળવાના કારણે 

--------- 
૧૦૨ 

આણાંદ અને િડોદરા વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 
* ૨૩૬૯૨ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે આણંદ અને વડોદરા 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસુલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

આણંદ ૧૨૮૨૨ ૧૨૮.૨૨ 

વડોદરા ૧૬૧૪૧ ૧૬૧.૪૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) આણંદઃ ૬૬૬૨ 
  વડોદરાઃ ૩૨૬૨ 
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 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત) : રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અન કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે   

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

---------  

૧૦૩ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૧ અને ૨૦૧૩ માાં એમ.ઓ.યુ. 

* ૨૩૬૯૭ શ્રી ઇન્રજીતવસાંિ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઇન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-
૨૦૧૧ અને ૨૦૧૩માં સ્સસ્વલ એસ્વએશન કે્ષત્રે સસ્મટવાર કુલ 
કેટલા એમ.ઓ.યુ. કેટલી રકમના િયા હતા, અને 

  (૧)  

િર્ધ સાંખ્યા રિમ (િરોડમાાં) 

૨૦૧૧ ૧૫ ૧૪,૧૧૭/- 

૨૦૧૩ ૧૨ ૧,૦૯૮.૫૦/- 
 

 (૨) તે પૈકી ૩૦-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સસ્મટવાર 
િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી કેટલા અમલ હેઠળ, કેટલા પ્રારંસ્ભક 
તબક્કામાં અને કેટલા રદ િયા? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૧ ના ૧૫ એમ.ઓ.યુ. રદ િયેલ છે અને 
વર્ષ ૨૦૧૩ ના૧૨ એમ.ઓ.યુ. રદ િયેલ છે. 

--------- 

૧૦૪ 
અાંજાર તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૭૭ ડૉ. નીમાબેન આચાયધ  (ભુજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ સ્જલ્લાના અંજાર તાલુકામાં સામૂદહક વન 
સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વથતારમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૪૨ હેક્ટર  

 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, રુ્લમહોર, કરંજ, કાશીદ, શરૂ, સરર્વા, 
પેલ્ટાફોમષ, દેશી બાવળ, પીલંુ વરે્રે 

 (૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) રૂ. ૨૧.૯૨ લાખ 

--------- 

૧૦૫ 
સૌરાિર  યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૨૨ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ર્ોંડલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત સૌરાિર  
યુસ્નવસ્સષટી, રાજકોટ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ 
સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 
સંખ્યા 

૩૯૧૨૧ ૩૫૩૯૦ ૩૪૫૨૫ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં)  

૨૧૫૬.૨૨ ૨૪૦૫.૩૯ ૨૩૦૧.૭૮ 

 
--------- 
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૧૦૬ 
અમરેલી વજલ્લામાાં આકદજાવત વિભાગ િસ્તિની િન્યા છાત્રાલય 

* ૨૩૬૭૮ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લામાં આદદજાસ્ત સ્વભાર્ હથતકની કન્યા છાત્રાલય કાયષરત 
છે કે કેમ, 

  (૧) ના, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત છાત્રાલય પોતાના મકાનમાં છે કે 
ભાડાના મકાનમાં ચાલે છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત છાત્રાલયના સ્નભાવ ખચષ પેટે ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલી રકમ વાપરવામાં આવી, અને 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૪) ઉક્ત રકમ બજટેના કયા હેડ હેઠળ ઉધારવામાં 

આવી? 

  (૪)  પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૭ 
મોરબી અને માળીયા તાલુિામાાં નિી ગ્રામ પાંચાયતો જાિેર િરિા બાબત 

* ૨૩૬૩૩ શ્રી વબ્રજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં માળીયા તાલુકામાં નવી ગ્રામ પંચાયતો જાહેર કરવા 
કેટલી રજૂઆતો મળી, 

  (૧) ૧ (એક) 

 (૨) તે અન્વયે કેટલી નવી ગ્રામ પંચાયતો આપવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) નવી ગ્રામ પંચાયતો આપવા અંરે્ના ધારાધોરણોને 
અનુલક્ષીને કાયષવાહી કરવામાં આવશે.  

--------- 

૧૦૮ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૫૬૯ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 
પાટણ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને પાટણ 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

કચ્છ  ૧૧૪૩૯ 

પાટણ ૧૩૪૮૧ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

કચ્છ  ૮૩૦૯ ૩૧૩૦ 

પાટણ ૧૦૪૬૬ ૩૦૧૫  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 
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 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 

આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 

આવે છે. 

 કચ્છ અને પાટણ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 કચ્છ સ્જલ્લાના રાપર અને લખપત તાલુકામાં અને 
પાટણ સ્જલ્લાના સાંતલપુર, સમી શંખેશ્વર 
તાલુકાઓમાં દુધ સંજીવની યોજના અંતર્ષત 
પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં 
આવે છે.  

--------- 

૧૦૯ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતના નિા મિાનની માંજૂરી 

* ૨૧૨૪૭ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં મહેસાણા સ્જલ્લામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન માટે 
કેટલી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજૂર કરવામાં આવ્યુ?   (૨) રૂ.૨૪૦/- લાખ. 

--------- 

૧૧૦ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતના નિા મિાનની માંજૂરી 

* ૨૧૨૪૯ શ્રી રમણભાઇ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં મહેસાણા સ્જલ્લામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન માટે 
કેટલી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજૂર કરવામાં આવ્યુ?   (૨) રૂ.૨૪૦/- લાખ. 

--------  
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૧૧૧ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિા વિક્ષણાવધિારીની જગ્યા 

* ૨૩૫૭૬ શ્રી ગુલાબવસાંિ રાજપુત (િરાદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર તાલુકા સ્શક્ષણાસ્ધકારીની કેટલી જગ્યાઓ 
ભરેલી, કેટલી ખાલી અને કેટલી જગ્યાઓ ચાજષિી ચાલે છે, 
અને 

  (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાની તમામ તાલુકાની તાલુકા 
પ્રાિસ્મક સ્શક્ષણાસ્ધકારીશ્રીની ૧૪ જગ્યા ખાલી છે અને તમામ 
જગ્યાઓનો ચાજષ બીટ કેળવણી નીદરક્ષકશ્રીઓને આપેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૨) જમે બને તેમ જલ્દી 

--------- 
૧૧૨ 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઉચ્ચતર માધ્યવમિ િાળાના િગો માંજૂર અાંગેની દરખાસ્ત 
* ૨૧૨૯૪ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
સ્બનસરકારી અને અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના 
વર્ો મંજૂર કરવા માટે કેટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને 

  (૧) સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના વર્ો મંજૂર કરવા માટે કુલ ૦૪ દરખાથતો તિા 
સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના 
વર્ષવધારા માટે કુલ ૧૫ દરખાથતો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા, અને    (૨) તે પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના ૦૨ વર્ો તિા સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર 
માધ્યસ્મક શાળાના ૧૪ વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા.  

 (૩) મળેલ દરખાથતો પૈકી કન્યા શાળાઓના કેટલા 

વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા? 

  (૩) મળેલ દરખાથતો પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત કન્યા 

શાળાનો ૦૧ વર્ષ મંજૂર કરવામાં આવ્યો. 
--------- 

૧૧૩ 
બારડોલી તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૩૭ શ્રી િર્ધ સાંઘિી (મજુરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) સુરત સ્જલ્લાના બારડોલી તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૯,૩૦,૦૭,૭૨૦/-ની  બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૭૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ. ૯,૧૩,૦૭,૦૦૦/-નો 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
૧૧૪ 

દેિગઢ બારીયા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 
* ૨૧૨૩૩ શ્રી રમેિભાઇ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાહોદ સ્જલ્લાના દેવર્ઢ બારીયા તાલુકામાં 
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) દાહોદ સ્જલ્લાના દેવર્ઢ બારીયા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૯૮૧.૨૯/- લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 
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 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૧૩૩ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ફાળવેલ રકમનો પુરેપુરો વપરાશ િયેલ છે. 
--------- 
૧૧૫ 

અમદાિાદ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 
* ૨૧૩૧૬ શ્રી જગદીિભાઈ પટેલ (અમરાઈવાડી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત અમદાવાદ 
યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 
૩૯૬ ૩૬૯ ૩૦૩ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો ?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ 

(રૂ. લાખમાં) 
૨૧.૮૩ ૨૫.૦૮ ૨૦.૨૦ 

 
--------- 

૧૧૬ 
ડાાંગ અને િલસાડ વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૭૪૧ શ્રી માંગળભાઇ ગાવિત (ડાંર્) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાંર્ અને 

વલસાડ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રતમ ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રતમગમતના મેદાન િગરની 
પ્રાથવમિ િાળાઓ 

ડાંર્ ૩૨ 

વલસાડ ૨૫૯ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  
વજલ્લો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

ડાંર્ ૦ ૦ 

વલસાડ ૦ ૦  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૧૧૭ 
સુરત વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૪૭ શ્રી િી.ડી. ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે ? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૭૪૪ (સાતસો ચંુમાલીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
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૧૧૮ 
દાિોદ વજલ્લાની િાળાઓ મજધ/બાંધ િરિા બાબત 

* ૨૩૭૧૫ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
દાહોદ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓ 
કયા કારણોસર મજષ કે બંધ કરવામાં આવી? 

    
તાલુિા નાં િાળા મજધ/બાંધ 

િયાધની સાંખ્યા 
િાળા મજધ/બાંધનુાં 

િારણ 

ફતેપુરા ૨ બાળકોની સંખ્યા 
ઓછી હોવાના 

કારણ ે
દેવર્ઢ બારીયા ૧ 

 

--------- 

૧૧૯ 
વબરસા મુાંડા ટર ાયબલ યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૧૯ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિેતા (ડભોઇ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત સ્બરસા 
મંુડા ટર ાયબલ યુસ્નવસ્સષટી, નમષદા મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 
-- ૧૯૪ ૧૫૮ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો ?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ 

(રૂ. લાખમાં) 
-- ૧૩.૧૯ ૧૦.૫૩ 

 
--------- 

૧૨૦ 
ભરૂચ વજલ્લાની િાળાઓ બાંધ/મજધ િરિા બાબત 

* ૨૩૭૩૨ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જબંુસર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓ 
બંધ/મજષ કરવામાં આવી? 

  (૧)  

તાલુિો 

તા.૧/૧/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮  

તા.૧/૧/૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

બાંધ િરેલ 
સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળાની 
સાંખ્યા 

મજધ િરેલ 
સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળાની 
સાંખ્યા 

બાંધ િરેલ 
સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળાની 
સાંખ્યા 

મજધ િરેલ 
સરિારી 
પ્રાથવમિ 
િાળાની 
સાંખ્યા 

જબંુસર ૦ ૧ ૦ ૦ 

આમોદ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વાર્રા ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભરૂચ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અંકલેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ 

હાંસોટ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વાલીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઝઘડીયા ૦ ૦ ૦ ૦ 

નેતં્રર્ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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 (૨) ઉક્ત શાળાઓ બંધ/મજષ કરવાના શાં કારણો છે, 
અને 

  (૨) સ્વદ્યાિી સંખ્યા ઓછી હોવાના કારણે. 

 (૩) ઉક્ત શાળાઓમાં ભણતા સ્વદ્યાિીઓનું ભણતર ન 
બર્ડે તે માટે શાં પર્લાં લેવામાં આવ્યા? 

  (૩) નજીકની શાળામાં પ્રવેશ આપેલ છે. 

--------- 

૧૨૧ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૬૫ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ડાંર્ સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) અર્ાઉના વર્ોમાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તમામ તાલુકાઓની તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટર 
ઉપલબ્ધ કરાવેલ હોવાિી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા એક વર્ષમાં કોઈ જ ગ્રામ પંચાયતને કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

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

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 

ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

 

--------- 
૧૨૨ 

મોરબી અને સુરેન્રનગર વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 
* ૨૩૬૩૫ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈાક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે મોરબી અને સુરેન્રનર્ર 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

મોરબી ૪૫૨૪ ૪૫.૨૪ 

સુરેન્રનર્ર ૬૨૯૫ ૬૨.૯૫ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) મોરબીઃ ૩૫૯૮ 
  સુરેન્રનર્રઃ ૩૩૨૬ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યા સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 

૧૨૩ 
બોરસદ તાલુિામાાં આિેલ ગ્રામ પાંચાયતોના િોપીંગ સેન્ટરની િરાજી 

* ૨૩૬૮૮ શ્રી રાજને્રવસાંિ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણંદ સ્જલ્લાના 
બોરસદ તાલુકામાં આવેલ ગ્રામ પંચાયતમાં બનેલા કેટલા 
શોપીંર્ સેન્ટરની હરાજી કરવાની મંજૂરી છેલ્લા બે વર્ષમાં 
આપવામાં આવી, 

  (૧) અને (૨) શૂન્ય 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા શોપીંર્ સેન્ટરોની હરાજી 
કરવાની મંજૂરી આપવાની બાકી છે, અને  

 

 (૩) આ મંજૂરી ક્યાં સુધી આપવામાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૧૨૪ 
માણસા તાલુિાની િાળાઓ બાંધ/મજધ િરિા બાબત 

* ૨૩૬૦૯ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
વર્ષવાર ર્ાંધીનર્ર સ્જલ્લાના માણસા તાલુકાની કેટલી સરકારી 
પ્રાિસ્મક શાળાઓ મજષ કે બંધ કરવામાં આવી, 

  (૧) એકપણ નદહ. 

 (૨) ઉક્ત શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા બાળકોનંુ સ્શક્ષણ 

ન બર્ડે તે માટે શી વ્યવથિા કરવામાં આવી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત શાળાઓ બંધ કે મજષ કરવાના કારણો શાં છે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 
--------- 

૧૨૫ 
રાજ્યમાાં િુપોર્ણ સિેની િામગીરી 

* ૨૩૬૬૨ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મદહલા અને બાળ સ્વકાસ સ્વભાર્ના  તા.૧૮-
૦૪-૨૦૧૨ ના ઠરાવિી રાજ્યમાં કુપોર્ણના સવેની કામર્ીરી 
કરાવવા અંરે્ કઈ એજન્સીઓને કામર્ીરી સોંપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) મદહલા અને બાળ સ્વકાસ સ્વભાર્ના  તા.૧૮-૦૪-
૨૦૧૨ ના ઠરાવિી રાજ્યમાં કુપોર્ણના સવેની કામર્ીરી 
કરાવવા અંરે્ નીચેની બે એજન્સીઓને કામર્ીરી સોંપવામાં 
આવેલ. 

(૧) નેશનલ ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ ન્યુટર ીશન (એન.આઈ.એન), 
હૈદરાબાદ 
(૨) ઈન્ટરનેશનલ ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ પો્યુલેશન સાયન્સ 
(આઈ.આઈ.પી.એસ), મુંબઈ 

 (૨) તે અન્વયે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં વર્ષવાર કઈ એજન્સીઓને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં 
આવી, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
એજન્સીઓને કોઈ રકમ ચૂકવવામાં આવી નિી. 

 (૩) ઉક્ત એજન્સીઓ તરફિી કોઈ અહેવાલ મળેલ છે?   (૩) હા, જી. 
--------- 

૧૨૬ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૭૪ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્પમર (લાઠી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અમરેલી ૮૨૯૧ 

ભાવનર્ર ૧૨૧૦૪ 
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 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અમરેલી ૬૩૭૩ ૧૯૧૮ 

ભાવનર્ર ૯૧૪૫ ૨૯૫૯  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 

રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 

આવે છે. 

 અમરેલી અને ભાવનર્ર સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ 

માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 ભાવનર્ર સ્જલ્લાના ઘોઘા તાલુકાઓમાં દૂધ સંજીવની 
યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  

સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  
--------- 

૧૨૭ 
િોડીનાર તાલુિાની િાળામાાં જજધકરત ઓરડાઓ 

* ૨૩૭૬૬ શ્રી મોિનલાલ િાળા (કોડીનાર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કોડીનાર 
તાલુકામાં પ્રાિસ્મક શાળાઓના કેટલા ઓરડાઓ જજષદરત છે, 

  (૧) ૦૫ ઓરડાઓ જજષદરત છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલા નવા ઓરડાઓ 
બનાવવાની જરૂદરયાત છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ૫ પૈકી ૨ નવા ઓરડાઓ 
બનાવવાની જરૂદરયાત છે. 

 (૩) ઉક્ત જજષદરત ઓરડાઓની મરામતની કામર્ીરી 

કેટલા ખચષ કેટલા સમયમાં પૂણષ કરવામાં આવશે? 

  (૩) જજષદરત ઓરડાને થિાને નવા ઓરડાઓ બનાવવાના 

હોવાિી મરામત કરવાનો પ્રશ્ન રહેતો ન હોઈ, ખચષ અને 
સમયમયાષદા દશાષવવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૮ 
સુરત મિાનગરપાવલિાના ફી-પરત ચૂિિણી સિાય યોજના િેઠળ સિાય 

* ૨૧૨૭૨ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત પૂવષ) : માનનીય વિક્ષણમાંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી-
પરત ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ કેટલી રકમની 
સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓ માટે ફી પરત 
ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦/- 
ની મયાષદામાં સહાય ચૂકવવામાં આવે છે. 
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 (૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં સુરત મહાનર્રપાસ્લકા 
સ્વથતારમાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના હેઠળ આવરી 

લેવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૨૫૨૩૮ 

--------- 

૧૨૯ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૫૯૮ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અરવલ્લી ૧૦૩૭૭ 

સાબરકાંઠા ૧૬૯૦૬ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અરવલ્લી ૭૮૩૧ ૨૫૪૬ 

સાબરકાંઠા ૧૨૪૧૩ ૪૪૯૩  

 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 અરવલ્લી સ્જલ્લાના સ્ભલોડા અને મેઘરજ તિા 
સાબરકાંઠા સ્જલ્લાના ખેડબ્રહ્મા, પોશીના અને 
સ્વજયનર્ર તાલુકાઓમાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક 
આપવામાં આવે છે.  

--------- 
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૧૩૦ 
ગુજરાત યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૩૨ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત રુ્જરાત 
યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૪૦૭૦૫ ૪૧૧૦૫ ૩૭૫૦૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં) 

૨૨૪૩.૫૩ ૨૭૯૩.૮૨ ૨૫૦૦.૧૩ 

 
--------- 

૧૩૧ 
સૌરાિર  યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૨૧ શ્રી લાખાભાઈ સાગઠીયા (રાજકોટ ગ્રામ્પય) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત સૌરાિર  
યુસ્નવસ્સષટી, રાજકોટ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ 
સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૩૯૧૨૧ ૩૫૩૯૦ ૩૪૫૨૫ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં) 

૨૧૫૬.૨૨ ૨૪૦૫.૩૯ ૨૩૦૧.૭૮ 

 
--------- 
૧૩૨ 

મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતના નિા મિાનની માંજૂરી 
* ૨૧૨૪૮ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (સ્વસનર્ર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં મહેસાણા સ્જલ્લામાં તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન માટે 
કેટલી વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલુ અનુદાન મંજુર કરવામાં આવ્યંુ?    (૨) રૂ. ૨૪૦/- લાખ. 
--------- 

૧૩૩ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૫૭૩ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
અને કચ્છ સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧)  
ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 
નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧  
 

બનાસકાંઠા 
 

 
 

પાલનપુર ૦ ૧ ૨૩ ૫ ૨૯ 

૨ વડર્ામ ૦ ૧ ૨૦ ૬ ૨૭ 

૩ દાંતા ૧ ૦ ૧૬ ૫ ૨૨ 

૪ અમીરર્ઢ ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ 

૫ ડીસા ૦ ૧ ૨૦ ૫ ૨૬ 

૬ ધાનેરા ૦ ૧ ૧૫ ૪ ૨૦ 
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૭  
 

બનાસકાંઠા 

િરાદ ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

૮ વાવ ૦ ૧ ૧૭ ૬ ૨૪ 

૯ દદયોદર ૦ ૧ ૧૪ ૩ ૧૮ 

૧૦ ભાભર ૦ ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ 

૧૧ કાંકરેજ ૦ ૧ ૧૭ ૬ ૨૪ 

૧૨ લાખણી ૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧૨ 

૧૩ સુઈર્ામ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 

૧૪ દાંતીવાડા ૦ ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ 

 િુલ ૧ ૧૩ ૨૧૭ ૫૭ ૨૮૮ 

૧ 

કચ્છ 

માંડવી ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 

૨ ભુજ ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૨૭ 

૩ મંુન્રા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૪ અબડાસા ૦ ૧ ૧૫ ૪ ૨૦ 

૫ નખત્રાણા ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૬ ભચાઉ ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૭ રાપર ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 

૮ ર્ાંધીધામ ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ 

૯ અંજાર ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૧૦ લખપત ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૧૯ 

 િુલ ૦ ૧૦ ૧૭૮ ૩૦ ૨૧૮ 
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

પત્રિ-બ 
ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 
સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

બનાસકાંઠા 

પાલનપુર ૦ ૧ ૧૪ ૩ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૨ ૧૧ 

૨ વડર્ામ ૦ ૧ ૧૨ ૪ ૧૭ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ 

૩ દાંતા ૧ ૦ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૪ ૩ ૭ 

૪ અમીરર્ઢ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૬ ૩ ૯ 

૫ ડીસા ૦ ૦ ૧૩ ૪ ૧૭ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ 

૬ ધાનેરા ૦ ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૭ િરાદ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ ૭ ૩ ૧૦ 

૮ વાવ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૦ ૫ ૧૫ 

૯ દદયોદર ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ ૩ ૨ ૫ 

૧૦ ભાભર ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૩ ૨ ૬ 

૧૧ કાંકરેજ ૦ ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ ૦ ૧ ૫ ૩ ૯ 

૧૨ લાખણી ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 

૧૩ સુઈર્ામ ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૧૪ દાંતીવાડા ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ ૦ ૦ ૧ ૪ ૫ 

 િુલ ૧ ૧૦ ૧૪૦ ૨૭ ૧૭૮ ૦ ૩ ૭૭ ૩૦ ૧૧૦ 

૧ 

કચ્છ 

 

માંડવી ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 

૨ ભુજ ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૩ મુંન્રા ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 

૪ અબડાસા ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૪ ૧ ૫ 

૫ નખત્રાણા ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 

૬ ભચાઉ ૦ ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 

૭ રાપર ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ 

૮ ર્ાંધીધામ ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૨ ૧ ૩ 

૯ અંજાર ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૧૦ લખપત ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૮ ૧ ૯ 

 િુલ ૦ ૭ ૧૦૫ ૨૧ ૧૩૩ ૦ ૩ ૭૩ ૯ ૮૫ 
 

--------- 
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૧૩૪ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯માાં એમ.ઓ.યુ. 

* ૨૩૭૧૨ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્ટ રુ્જરાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટમેન્ટ સસ્મટ-
૨૦૧૭ અને ૨૦૧૯માં સ્સસ્વલ એસ્વએશન ક્ષેત્રે સસ્મટવાર કુલ 
કેટલા એમ.ઓ.યુ. કેટલી રકમના િયા હતા, અને  

  (૧)  

િર્ધ સાંખ્યા રિમ (રોિડમાાં) 

૨૦૧૭ ૧૨ આ સસ્મટમાં ઈન્વેથટમેન્ટ ઈન્ટેન્શન 
માટે મુડીરોકાણ ધ્યાને લેવામાં 
આવેલ નિી. 

૨૦૧૯ ૧૮ આ સસ્મટમાં ઈન્વેથટમેન્ટ ઈન્ટેન્શન 
માટે મુડીરોકાણ ધ્યાને લેવામાં 
આવેલ નિી. 

 

 (૨) ત ે પૈકી તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
સસ્મટવાર િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈકી કેટલા અમલ હેઠળ, કેટલા 
પ્રારંસ્ભક તબક્કામાં અને કેટલા રદ િયા? 

  (૨)  વર્ષ ૨૦૧૭ ના ૧૨ એમ.ઓ.યુ. રદ િયેલ છે અને 
વર્ષ ૨૦૧૯ ના ૧૮ એમ.ઓ.યુ. પ્રારંસ્ભક તબક્કામાં છે. 

--------- 

૧૩૫ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાાં મધ્યાિન ભોજન યોજનામાાં મેનુાં પ્રમાણે ભોજન 

* ૨૩૭૩૮ શ્રી સુવનલભાઈ ગાવમત (સ્નઝર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને સુરત 
સ્જલ્લામાં છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં 
મેનંુ પ્રમાણે ભોજન આપવામાં આવતું નિી તે બાબતની કેટલી 

ફદરયાદો સરકારને મળી, અને 

  (૧) એક પણ નહીં. 

 (૨) મળેલ ફદરયાદો અન્વયે કોની સામે શું કાયષવાહી 
કરવામાં આવી? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૬ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતના નિા મિાનની માંજૂરી 

* ૨૧૨૪૪ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ર્ાંધીનર્ર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ર્ાંધીનર્ર તાલુકા પંચાયતના નવા મકાન માટે કેટલી 
વહીવટી મંજુરી આપવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૧(એક). 

 (૨) તે માટે કેટલંુ અનુદાન મંજૂર કરવામાં આવ્યંુ?   (૨) રૂ. ૨૪૦/- લાખ. 
--------- 

૧૩૭ 
પાલનપુર તાલુિાની િાળાઓ મજધ િરિા બાબતે 

* ૨૪૨૧૬ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના પાલનપુર તાલુકામાં પ્રાિસ્મક શાળાઓ મજષ કરવાનંુ 
સરકારે આયોજન કરેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) શાળાઓ મજષ કરવા બાબતે માત્ર સ્વર્તો મંર્ાવવામાં 
આવેલ છે. જ ેઅંતર્ષત ૧ સ્કલોમીટર કરતા ઓછા અંતરે આવેલ 
શાળાઓ, એક જ સ્બલ્ડીંર્ એક જ કેમ્પપસ, એક જ ર્ામમાં 
ચાલતી શાળાઓ અંરે્ની સ્વર્તો માંરે્લ છે. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત તાલુકામાં કઇ કઇ પ્રાિસ્મક 
શાળાઓ મજષ કરવાનંુ આયોજન છે, અને 

  (૨) કોઇ સ્નણષય િયેલ નિી. 

 (૩) તે પૈકી મજષ િનાર પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓનંુ 
ભણતર ન બર્ડે તે માટે શા પર્લાં લેવામાં આવ્યા?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૧૩૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ઉચ્ચતર માધ્યવમિ િાળાના િગો માંજૂર અાંગેની દરખાસ્ત  

* ૨૧૨૯૩ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (દહંમતનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં 
સ્બનસરકારી અને અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના 
વર્ો મંજૂર કરવા માટે કેટલી દરખાથતો મળેલ હતી, 

  (૧) સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના વર્ો મંજૂર કરવા માટે કુલ ૦૪ દરખાથતો તિા 
સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના 
વર્ષવધારા માટે કુલ ૧૫ દરખાથતો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા, અને    (૨) તે પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના ૦૨ વર્ો તિા સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર 
માધ્યસ્મક શાળાના ૧૪ વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા.  

 (૩) મળેલ દરખાથતો પૈકી કન્યા શાળાઓના કેટલા 
વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા? 

  (૩) મળેલ દરખાથતો પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત કન્યા 
શાળાનો ૦૧ વર્ષ મંજૂર કરવામાં આવ્યો. 

--------- 

૧૩૯ 
જામનગર વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૬૭ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનર્ર-ગ્રામ્પય) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં જામનર્ર સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ 
િરાિેલ ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ જામનર્ર ૦૬ 

૨ ધ્રોલ ૦૫ 

૩ જોડીયા ૦૦ 

૪ કાલાવાડ ૦૫ 

૫ લાલપુર ૦૧ 

૬ જામજોધપુર ૦૪ 

 િુલ ૨૧  

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) એક પણ નહી. 

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૪૦ 
પાટણ વજલ્લામાાં જજધરીત પાંચાયત ઘર 

* ૨૩૫૮૮ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ પાટણ 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોના ઘર નિી અને  
કેટલી ગ્રામ પંચાયતોના ઘર જજષરીત છે, 

  (૧)  
તાલુિો પાંચાયત ઘર નથી 

તેિી ગ્રા.પાં. ની 

સાંખ્યા 

જજધરીત નિીન 
બનાિિાપાત્ર 

ગ્રા.પાં. ની સાંખ્યા 

જજધરીત  રીપેરીંગ 
િરિાપાત્ર ગ્રા.પાં. 

ની સાંખ્યા 

પાટણ ૦ ૦૬ ૧૮ 

સરથવતી ૦ ૦૬ ૧૭ 

સ્સદ્ધપુર ૦ ૧૦ ૧૦ 

ચાણથમા ૦ ૧૨ ૦૬ 

હારીજ ૦ ૦૨ ૦૬ 

સમી ૦ ૦૨ ૧૮ 

શંખેશ્વર ૦ ૦૫ ૦૦ 

રાધનપુર ૦ ૦૧ ૧૪ 

સાંતલપુર ૦ ૦૩ ૦૮ 

િુલ ૦ ૪૭ ૯૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉક્ત તાલુકાવાર 
કેટલા પંચાયત ધર નવા મંજુર કરવામાં આવ્યા અને જજષરીત 
કેટલા પંચાયત ઘર સમારકામ કરવામાં આવ્યા, અને 
 

  (૨)  
તાલુિો માંજૂર િરેલ 

નિીન 
ગ્રા.પાં.ની 

સાંખ્યા 

સમારિામ 

િરેલ ગ્રા.પાં.ની 
સાંખ્યા 

પાટણ ૦૦ ૦૮ 

સરથવતી ૦૧ ૦૭ 

સ્સદ્ધપુર ૦૩ ૦૫ 

ચાણથમા ૦૧ ૧૩ 

હારીજ ૦૧ ૦૯ 

સમી ૦૧ ૦૮ 

શંખેશ્વર ૦૨ ૦૧ 

રાધનપુર ૦૨ ૧૮ 

સાંતલપુર ૦૨ ૧૧ 

િુલ ૧૩ ૮૦  
 (૩) ઉક્ત ખૂટતા પંચાયત ઘર ક્યાં સધુીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) તા. ૦૩-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવ મુજબ તબક્કાવાર 
કાયષવાહી કરવામાં આવશે. 

--------- 

૧૪૧ 
આાંગણિાડી િેન્રોમાાં બાળિદીઠ પૌવિિ ગરમ આિાર 

* ૨૩૬૩૮ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં 
આંર્ણવાડી કેન્રોમાં બાળકોને અપાતા પૌસ્િક ર્રમ આહાર 
બાળકદીઠ કેટલો આપવામાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં તમામ  
આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સવારનો ર્રમ પૌસ્િક આહાર પ્રસ્ત દદન 
પ્રસ્ત લાભાિી ૫૦ ગ્રામ પ્રમાણે અને બપોરનો ર્રમ પૌસ્િક 
આહાર પ્રસ્ત દદન પ્રસ્ત લાભાિી ૮૦ ગ્રામ પ્રમાણે 
અઠવાદડયાના છ દદવસ આપવામાં આવે છે. 

 (૨) ઉક્ત પૌસ્િક આહારની બાળકદીઠ સ્કંમત કેટલી 
અંદાજવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત પૌસ્િક આહારની બાળકદીઠ સ્કંમત આ મુજબ 
આંદાજવામાં આવેલ છે. 

લાભાથન િગધ દર (પ્રવત લાભાથન પ્રવત કદન) 

બાળકો (૬ માસિી ૭૨ માસ) રૂ. ૮-૦૦ 
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અસ્ત ઓછા વજનવાળા બાળકો 
(૬ માસિી ૭૨ માસ) 

રૂ. ૧૨-૦૦ 

 
 (૩) ઉક્ત અંદાજવામાં આવેલ સ્કંમતના દર ક્યારિી 
અમલમાં છે? 

  (૩) આ અંદાજવામાં આવેલ સ્કંમતના દર સરકારશ્રીના 
તા.૦૩-૦૨-૨૦૧૮ ના ઠરાવિી અમલમાં છે. 

--------- 
૧૪૨ 

અમદાિાદ યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 
* ૨૧૩૧૫ શ્રી બલરામભાઈ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત અમદાવાદ 
યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 

ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૩૯૬ ૩૬૯ ૩૦૩ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં) 

૨૧.૮૩ ૨૫.૦૮ ૨૦.૨૦ 

 
--------- 

૧૪૩ 
જામનગર અને દિેભૂવમદ્વારિા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૪૭ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જામનર્ર અને 
દેવભૂસ્મદ્વારકા સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે? 

  (૧)  

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ જામનર્ર જામનર્ર ૦ ૧ ૨૯ ૪ ૩૪ 

૨ ધ્રોલ ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 

૩ જોડીયા ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૨૭ 

૪ કાલાવડ ૦ ૧ ૨૭ ૪ ૩૨ 

૫ લાલપુર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૬ જામજોધપુર ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 

 િુલ ૦ ૬  ૧૪૬ ૨૩ ૧૭૫ 

૧ દેવભૂસ્મ 

દ્વારકા 

ખંભાળીયા ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 

૨ ભાણવડ ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 

૩ કલ્યાણપુર ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 

૪ દ્વારકા ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

 િુલ ૦ ૪ ૮૮ ૧૪ ૧૦૬ 
        

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  

 



57 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ જામનર્ર જામનર્ર ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૭ ૨ ૧૯ 

૨ ધ્રોલ ૦ ૦ ૯ ૩ ૧૨ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 

૩ જોડીયા ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ ૦ ૧ ૧૪ ૨ ૧૭ 

૪ કાલાવડ ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૭ ૨ ૧૯ 

૫ લાલપુર ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧૪ ૨ ૧૬ 

૬ જામજોધપુર ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ ૦ ૦ ૧૫ ૩ ૧૮ 

 િુલ ૦ ૪ ૫૮ ૧૧ ૭૩ ૦ ૨ ૮૮ ૧૨ ૧૦૨ 

૧ દેવભૂસ્મ 

દ્વારકા 

ખંભાળીયા ૦ ૦ ૮ ૪ ૧૨ ૦ ૧ ૧૮ ૦ ૧૯ 

૨ ભાણવડ ૦ ૧ ૭ ૩ ૧૧ ૦ ૦ ૧૫ ૦ ૧૫ 

૩ કલ્યાણપુર ૦ ૧ ૬ ૩ ૧૦ ૦ ૦ ૧૬ ૦ ૧૬ 

૪ દ્વારકા ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 

 િુલ ૦ ૨ ૨૯ ૧૩ ૪૪ ૦ ૨ ૫૯ ૧ ૬૨ 
 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૧૪૪ 
આણાંદ એગ્રીિલ્ચર યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૧૦ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત આણંદ 
એગ્રીકલ્ચર યુસ્નવસ્સષટી, આણંદ મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 
સંખ્યા 

૩૧૮ ૬૦૫ ૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં)  

૧૭.૫૩ ૪૧.૧૨ ૦ 

 
--------- 

૧૪૫ 
દાાંતા અને અમીરગઢ તાલુિાની િાળામાાં વિક્ષિોની માંજુર મિેિમ 

* ૨૩૫૮૨ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના દાંતા અને અમીરર્ઢ તાલુકાઓમાં સરકારી પ્રાિસ્મક 
અને માધ્યસ્મક શાળાઓમાં સ્શક્ષકોનંુ મંજુર મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  
તાલુિા સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળાઓમાાં વિક્ષિોનુાં 
માંજુર મિેિમ 

સરિારી માધ્યવમિ 
િાળાઓમાાં વિક્ષિોનુાં 

માંજુર મિેિમ 

દાંતા ૧૩૨૬ ૧૫ 

અમીરર્ઢ ૭૨૨ ૧૫ 
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 (૨) તે અન્વયે કેટલા સ્શક્ષકોની ઘટ છે, અને    (૨)  
તાલુિા સરિારી પ્રાથવમિ 

િાળાઓમાાં 
વિક્ષિોની ઘટ 

સરિારી માધ્યવમિ 
િાળાઓમાાં 

વિક્ષિોની ઘટ 

દાંતા ૨૯ ૦૨ 

અમીરર્ઢ ૧૨ ૦૧  
 (૩) ઉક્ત ઘટ પૂરી ન કરવાના કારણો શું છે?   (૩)  

 દર વર્ે સ્વદ્યાિી સંખ્યામાં વધ-ઘટ, રાજીનામુ,ં 
સ્નવૃસ્ત્ત, અવસાન જવેા કારણોસર ઘટ પડે છે. 
પ્રાિસ્મક શાળાઓ માટે દર વર્ે કેમ્પપ કરી આ ઘટ 
સરભર કરવામાં આવે છે. 

 માધ્યસ્મક શાળાઓ માટે આસ્િષક રીતે નબળા વર્ષ 
માટે અનામતની જોર્વાઈ િતાં, તે અન્વયે નવા 
રોથટર રજીથટર તૈયાર કરવાના િતા હોવાિી તેમજ 

આ જગ્યાઓ પર ભરતી અંરે્ના ભરતી સ્નયમોમાં 
સુધારા કરવાના િતા હોવાિી ઘટ પૂરી િઈ શકેલ 
નિી. 

--------- 

૧૪૬ 
અમદાિાદ અને સુરેન્રનગર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૧૫ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની 
સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

અમદાવાદ ૬૨ 

સુરેન્નનર્ર ૧૯૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નદહ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૧૪૭ 
ખેડા અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૦૫ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

ખેડા ૧૯૨૬૯ 

પંચમહાલ ૨૦૦૩૬ 
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 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

ખેડા ૧૪૫૧૦ ૪૭૫૯ 

પંચમહાલ ૧૫૧૧૦ ૪૯૨૬  

 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં આ 
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 ખેડા અને પંચમહાલ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 પંચમહાલ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દુધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૧૪૮ 
શ્રી ગોવિાંદ ગુરૂ યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૩૩ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત શ્રી ર્ોસ્વંદ 
રુ્રૂ યુસ્નવસ્સષટી, ર્ોધરા મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 
સંખ્યા 

૧૧૩૪૨ ૧૫૪૫૧ ૭૦૩૧ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં)  

૬૨૫.૧૩ ૧૦૫૦.૧૭ ૪૬૮.૭૬ 

 

--------- 
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૧૪૯ 
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુ માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૫૫ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જૂનાર્ઢ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ અને 
ર્ીર સોમનાિ સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનુ તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે? 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ જુનાર્ઢ માંર્રોળ ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 

૨ ભેંસાણ ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૧૯ 

૩ મેંદરડા ૦ ૧ ૨૦ ૩ ૨૪ 

૪ સ્વસાવદર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૫ વંિલી ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૬ કેશોદ ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 

૭ માળીયા હા. ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૮ જુનાર્ઢ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 

૯ માણાવદર ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 

 િુલ ૦ ૯  ૧૬૮ ૩૨ ૨૦૯ 

૧ ર્ીર 

સોમનાિ 

ઉના ૦ ૧ ૨૫ ૫ ૩૧ 

૨ કોડીનાર ૦ ૧ ૨૫ ૫ ૩૧ 

૩ ર્ીરર્ઢડા ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

૪ તાલાલા ૦ ૧ ૨૫ ૪ ૩૦ 

૫ વેરાવળ ૦ ૧ ૨૫ ૮ ૩૪ 

૬ સુત્રાપાડા ૦ ૧ ૭ ૪ ૧૨ 

 િુલ ૦ ૬ ૧૧૯ ૨૬ ૧૫૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ જુનાર્ઢ માંર્રોળ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ 

૨ ભેંસાણ ૦ ૦ ૫ ૩ ૮ ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ 

૩ મેંદરડા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૪ સ્વસાવદર ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 

૫ વંિલી ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 

૬ કેશોદ ૦ ૧ ૫ ૩ ૯ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૭ માળીયા હા. ૦ ૧ ૮ ૩ ૧૨ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૮ જુનાર્ઢ ૦ ૧ ૮ ૩ ૧૨ ૦ ૦ ૧૪ ૧ ૧૫ 

૯ માણાવદર ૦ ૦ ૭ ૨ ૯ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 

 િુલ ૦ ૬ ૬૯ ૨૩ ૯૮ ૦ ૩ ૯૯ ૯ ૧૧૧ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ ર્ીર 

સોમનાિ 

ઉના ૦ ૦ ૧૪ ૨ ૧૬ ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 

૨ કોડીનાર ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૫ ૪ ૧૯ 

૩ ર્ીરર્ઢડા ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 

૪ તાલાલા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૭ ૨ ૧૯ 

૫ વેરાવળ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૮ ૭ ૨૫ 

૬ સુત્રાપાડા ૦ ૧ ૫ ૨ ૮ ૦ ૦ ૨ ૨ ૪ 

 િુલ ૦ ૪ ૫૦ ૮ ૬૨ ૦ ૨ ૬૯ ૧૮ ૮૯ 
 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૧૫૦ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ  

* ૨૧૨૯૦ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાંર્ધ્રા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લામાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-
એઈડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત મફત પાઠ્ય 
પુથતક યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
લાભ આપવામાં આવ્યો, અને  

  (૧) ૩૭,૨૬૭ 

 (૨) આ અંતર્ષત કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?   (૨) રૂ.૧,૮૧,૩૯,૨૨૦ 
--------- 

૧૫૧ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૮૧ શ્રી ભરતભાઇ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ વલસાડ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૯૨,૯૭,૮૦૦/- 

--------- 

૧૫૨ 
સુરત અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૩૪ શ્રી આનાંદભાઇ ચૌધરી (માંડવી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા 
કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત અને ભરૂચ 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 
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વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

સુરત ૧૪૯૧૬ 

ભરૂચ ૧૩૯૮૮ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

સુરત ૧૧૫૭૬ ૩૩૪૦ 

ભરૂચ ૧૦૪૮૪ ૩૫૦૪  

 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 સુરત અને ભરૂચ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ િી 
૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશસ્ક્ત 

આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 સુરત અને ભરૂચ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દુધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૧૫૩ 
દાિોદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૧૪ શ્રી િૈલેર્ભાઇ ભાભોર (લીમખેડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ દાહોદ સ્જલ્લા માટે સને-૨૦૧૯-
૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) રૂ.૩,૨૯,૪૭,૨૦૦/- (અંકે રૂ. ત્રણ કરોડ 
ઓર્ણત્રીસ લાખ સુડતાલીસ હજાર બસો પુરા.) 

--------- 
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૧૫૪ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં વિદ્યાથનનીઓને સાયિલ આપિા બાબત 

* ૨૧૩૫૭ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સંખેડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માં અભ્યાસ કરતી 
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાં 
આવી? 

  (૨) ૫૭૯૦ 

--------- 

૧૫૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લાની આાંગણિાડીઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૩૫૭૯ શ્રી નથાભાઇ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી આંર્ણવાડીઓ ભાડાના મકાનમાં 
ચાલે છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર આ મુજબ આંર્ણવાડીઓ ભાડાના 
મકાનમાં ચાલે છે. 

તાલુિાનુાં નામ ભાડાના મિાનમાાં ચાલતા 
આાંગણિાડી િેન્રો 

દાંતા  ૧૬ 

અમરીર્ઢ ૨ 

પાલનપુર ૪૮ 

ડીસા ૩૩ 

દદયોદર ૧ 

ભાભર ૫ 

કાકંરેજ ૧૪ 

િરાદ ૧૪ 

વાવ ૧૦ 

સુઇર્ામ ૧ 

દાંતીવાડા ૨ 

લાખણી ૨ 

ધાનેરા ૪ 

વડર્ામ ૧૮ 
 

 (૨) ભાડાના મકાનમાં ચાલતી આંર્ણવાડીઓને 
સરકાર ક્યાં સુધીમાં પોતાના મકાન બનાવી આપશે? 

  (૨) બનતી ત્વરાએ  

--------- 

૧૫૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટેની ગ્રાન્ટ  

* ૨૧૨૭૬ શ્રી િનુભાઇ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કન્યાઓ માટે 
સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કન્યાદીઠ કેટલી રકમના 
બોન્ડ આપવામાં આવેલ છે, 

  (૧) રૂ. ૨૦૦૦/- 



64 

 (૨) જ ે અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાં કેટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 

અને 

  (૨) ૩૩૭૨ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) રૂ. ૬૭,૪૪,૦૦૦/- 
--------- 

૧૫૭ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં આનુર્ાાંવગિ ખચધની ચૂિિણી સિાય યોજના િેઠળ સિાય 

* ૨૧૪૧૧ શ્રી દેિાભાઇ માલમ (કેશોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં 
ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાના સ્વદ્યાિીઓના અભ્યાસને લર્તા 
આનુર્ાંસ્ર્ક ખચષની ચૂકવણી સહાય યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિી દીઠ 

કેટલી રકમની સહાય ચૂકવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) આર.ટી.ઇ. હેઠળ ખાનર્ી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
અભ્યાસ કરતા સ્વદ્યાસ્િષઓને આનુર્ાંસ્ર્ક ખચષની સહાય 
યોજના હેઠળ સ્વદ્યાિીદીઠ વાસ્ર્ષક રૂ. ૩૦૦૦/- ની સહાય 

ચૂકવવામાં આવે છે. 
 (૨) વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ સ્જલ્લામાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને આ યોજના 
હેઠળ આવરી લેવામાં આવેલ છે? 

  (૨) ૯૨૦૬ 

--------- 

૧૫૮ 
તાપી વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૪૯ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૧૦૨૧ (એક હજાર એકવીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૫૯ 
તાપી વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૫૦ શ્રી પ્રિીણભાઇ ધોધારી (કરંજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 

બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 

૧૦૨૧ (એક હજાર એકવીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 
--------- 

૧૬૦ 
ગુજરાત યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૩૧ શ્રી સુરેિભાઇ પટેલ (મણીનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત રુ્જરાત 
યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૪૦૭૦૫ ૪૧૧૦૫ ૩૭૫૦૦ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં)  

૨૨૪૩.૫૩ ૨૭૯૩.૮૨ ૨૫૦૦.૧૩ 

 
--------- 

૧૬૧ 
ગાાંધીનગર અને મિેસાણા વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૦૮ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ર્ાંધીનર્ર-ઉત્તર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાંધીનર્ર અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની સરિારી 
પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

ર્ાંધીનર્ર ૧૨૨ 

મહેસાણા ૮૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નદહ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૧૬૨ 
સુરત વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૪૮ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાષસી) : માનનીય આકદજાતી વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૭૪૪ (સાતસો ચંુમાલીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૬૩ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં જજધરીત પાંચાયત ઘરો 

* ૨૩૬૮૪ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર 
સ્જલ્લાના ઉમરાળા, વલભીપુર અને બોટાદ સ્જલ્લાના ર્ઢડા 
તાલુકામાં કેટલી ગ્રામ પંચાયતના પંચાયત ઘર જજષરીત છે અને 
કેટલા નવા બનાવવાના છે, અને 

  (૧)  

વજલ્લો તાલુિો જજધરીત ગ્રા.પાં. ઘરની સાંખ્યા 

ભાવનર્ર 
ઉમરાળા ૦૭ 

વલભીપુર ૧૦ 

બોટાદ ર્ઢડા ૧૨ 

િુલ ૨૯ 
 

 (૨) તે અન્વયે નવા પંચાયત ઘરો કેટલા સમયમાં નવા 
બનાવવામાં આવશે? 

  (૨) નવા બનાવવા અંરે્ તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના 
ઠરાવિી નક્કી િયેલ નીસ્ત અન્વયે તબક્કાવાર કાયષવાહી 
કરવામાં આવશે. 

--------- 
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૧૬૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં વિદ્યાલક્ષી બોન્ડ યોજના 

* ૨૧૪૧૦ શ્રી બલરાજવસાંિ ચૌિાણ (દહેર્ામ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કન્યાઓ માટે 
સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કન્યાદીઠ કેટલી રકમના 
બોન્ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) રૂ.૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં 
ર્ાંધીનર્ર સ્જલ્લામાં કેટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અને 

  (૨) ૧૩૩ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) રૂ.૨,૬૬,૦૦૦/- 
--------- 

૧૬૫ 
િડોદરા અને સુરત વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૨૨ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
સુરત સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા 
કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
સુરત સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

વડોદરા ૨૦૮૦૬ 

સુરત ૧૪૯૧૬ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

વડોદરા ૧૫૬૪૭ ૫૧૫૯ 

સુરત ૧૧૫૭૬ ૩૩૪૦  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 

આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 સુરત અને વડોદરા સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 
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 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 

પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 સુરત સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ સંજીવની 
યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  
સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૧૬૬ 
તાપી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં પીિાના પાણીની સગિડો 

* ૨૧૪૦૨ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત પસ્શ્વમ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાં 
કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો 

ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧) ૮૦૧ 

 (૨) કેટલી શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો બાકી 
છે, અને 

  (૨) ૦૦ 

 (૩) બાકીની શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો 
ક્યારે આપવામાં આવશે? 

  (૩) -- 

--------- 

૧૬૭ 
બનાસિાાંઠા અને મિેસાણા વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૫૮૫ શ્રી વિિાભાઈ ભૂરીયા (દદયોદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
અને મહેસાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા 

બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા અને 
મહેસાણા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 

વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

બનાસકાંઠા ૨૮૨૬૫ 

મહેસાણા ૮૪૨૪ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

બનાસકાંઠા ૨૦૯૭૩ ૭૨૯૨ 

મહેસાણા ૬૫૫૬ ૧૮૬૮  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 

વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 

છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 
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 બનાસકાંઠા અને મહેસાણા સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં 
૬ માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 

બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૧૬૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૮૨ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ વલસાડ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૯૨,૯૭,૮૦૦/- 

--------- 

૧૬૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનકરક્ષિની માંજૂર જગ્યા 

* ૨૧૨૯૬ શ્રી અરવિાંદિુમાર પટેલ (સાબરમતી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાં સ્શક્ષણ સ્નદરક્ષકની કેટલી જગ્યાઓ મંજૂર િયેલ છે, 

  (૧)  

અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનકરક્ષિની માંજૂર થયેલ 
જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે. 

૧૫ જગ્યાઓ 
 

 (૨) ઉક્ત મંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

૧૧ ૦૪ 
 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) આ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિી ભરવાપાત્ર 
જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત જાહેર સેવા આયોર્ દ્વારા જાહેરાત 
આપેલ છે જનેી પસંદર્ીયાદી મળે્યિી ભરી શકાશે. બઢતીિી 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની બાબત ન્યાયાસ્ધન છે. 
--------- 

૧૭૦ 
ગણપત યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૩૯ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કડી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત ર્ણપત 
યુસ્નવસ્સષટી, ખેરવા મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ 
સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૧૫૧૩ ૨૬૩૭ ૧૯૧૦ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં) 

૮૩.૩૯ ૧૭૯.૨૩ ૧૨૭.૩૪ 

 
--------- 

૧૭૧ 
શ્રી ગોવિાંદ ગુરૂ યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૩૪ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત શ્રી ર્ોસ્વંદ 
રુ્રૂ યુસ્નવસ્સષટી, ર્ોધરા મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૧૧૩૪૨ ૧૫૪૫૧ ૭૦૩૧ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં)  

૬૨૫.૧૩ ૧૦૫૦.૧૭ ૪૬૮.૭૬ 

 
--------- 
૧૭૨ 

છોટાઉદેપુર વજલ્લાઓમાાં મધ્યાિન ભોજન દ્વારા દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 
* ૨૧૫૫૧ શ્રીમતી મનીર્ા િિીલ (વડોદરા શહેર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા-ઉદેપુર 
સ્જલ્લાના કેટલા અને કયા કયા  તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા-ઉદેપરુ 
સ્જલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ બોડેલી રૂ.૨,૧૫,૧૮,૩૬૩ રૂ.૨,૧૨,૧૬,૫૪૦ રૂ.૪,૨૭,૩૪,૯૦૩  
--------- 

૧૭૩ 
ગુજરાત યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લટે વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૩૦ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત રુ્જરાત 
યુસ્નવસ્સષટી, અમદાવાદ મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૪૦૭૦૫ ૪૧૧૦૫ ૩૭૫૦૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં)  

૨૨૪૩.૫૩ ૨૭૯૩.૮૨ ૨૫૦૦.૧૩ 

 

--------- 



70 

૧૭૪ 
ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ વજલ્લામાાં સામાજીિ િનીિરણ અન્િયે ખચધ 

* ૨૩૬૭૦ શ્રી પુાંજાભાઈ િાંિ (ઉના) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
વર્ષવાર ર્ીર સોમનાિ અને જુનાર્ઢ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર 
સામાજીક વનીકરણ અન્વયે કેટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો, 

  (૧)                  (રૂસ્પયા લાખમાં) 

િર્ધ વજલ્લાનુાં નામ 

ગીર સોમનાથ જુનાગઢ 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૦૭.૫૭ ૩૯૧.૫૫ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ) 

૧૪૭.૯૦ ૧૩૯.૯૪ 

 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર કેટલા રોપાનંુ 
વાવેતર કરવામાં આવ્યંુ, અને  

  (૨)                 (રોપાઓની સંખ્યા લાખમાં) 

િર્ધ વજલ્લાનુાં નામ 

ગીર સોમનાથ જુનાગઢ 

૨૦૧૮-૧૯ ૪.૫૮ ૬.૧૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-

૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ) 

૩.૧૭ ૪.૨૪ 

 
 (૩) ઉક્ત વાવેતર િયેલા રોપાઓ જીસ્વત રહે તે માટે શા 
પર્લાં લેવામાં આવે છે? 

  (૩) યોજના/મોડલની જોર્વાઈ મુજબ માવજત તિા 
રક્ષણની કામર્ીરી કરવામાં આવે છે. 

--------- 

૧૭૫ 
ગણપત યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૩૮ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત 
ર્ણપત યુસ્નવસ્સષટી, ખેરવા મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ  કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૧૫૧૩ ૨૬૩૭ ૧૯૧૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાં)  

૮૩.૩૯ ૧૭૯.૨૩ ૧૨૭.૩૪ 

 
--------- 

૧૭૬ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૨૧૨૯૨ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લામાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-
એઈડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત મફત પાઠ્ય 
પુથતક યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
લાભ આપવામાં આવ્યો, અને  

  (૧) ૩૭,૨૬૭ 
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 (૨) આ અંતર્ષત કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?   (૨) રૂ.૧,૮૧,૩૯,૨૨૦ 
--------- 

૧૭૭ 
પાટણ વજલ્લાની િાળાઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૪૨૨૦ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં કેટલા ઓરડાની 
ઘટ છે, અને  

  (૧)  

તાલુિા ખૂટતા ઓરડાની સાંખ્યા 

ચાણથમા ૩૬ 

હારીજ ૮૯ 

પાટણ ૭૪ 

રાધનપુર ૧૦૬ 

સમી ૪૪ 

સાંતલપુર ૨૯ 

સરથવતી ૧૩૨ 

શંખેશ્વર ૩૫ 

સ્સદ્ધપુર  ૭૩ 

િુલ ૬૧૮ 
 

 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવનાર છે? 

  (૩) આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ 
ઝડપિી. 

--------- 

૧૭૮ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૪૫ શ્રી દુષ્યાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ 
સ્જલ્લામાં સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, 
અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૫૩૬ (પાંચસો છત્રીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૭૯ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૪૪ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ડાંર્ સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૪૦૮ (ચારસો આઠ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
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૧૮૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં તલાટી િમ માંત્રીનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૧૭૧ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર તલાટી કમ મંત્રીનંુ મંજૂર િયેલ મહેકમ 
કેટલંુ છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિો તલાટી િમ માંત્રીનુાં 
માંજુર મિેિમ 

૧ દસક્રોઈ ૬૨ 

૨ સાણંદ ૫૩ 

૩ ધોળકા ૭૬ 

૪ બાવળા ૪૮ 

૫ સ્વરમર્ામ ૪૬ 

૬ દેત્રોજ ૩૮ 

૭ માંડલ ૨૫ 

૮ ધંધુકા ૪૭ 

૯ ધોલેરા ૩૩ 

 િુલ ૪૨૮ 
 

 (૨) તે અન્વયે કેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી છે અને કેટલી 
ખાલી છે, અને  

  (૨)  

ક્રમ તાલુિો ભરેલી જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

૧ દસક્રોઈ ૫૧ ૧૧ 

૨ સાણંદ ૪૬ ૦૭ 

૩ ધોળકા ૫૭ ૧૯ 

૪ બાવળા ૩૮ ૧૦ 

૫ સ્વરમર્ામ ૩૧ ૧૫ 

૬ દેત્રોજ ૨૫ ૧૩ 

૭ માંડલ ૧૭ ૦૮ 

૮ ધંધુકા ૨૫ ૨૨ 

૯ ધોલેરા ૨૩ ૧૦ 

 િુલ ૩૧૩ ૧૧૫  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) ૧૦ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર અંતર્ષત નવી ભરતી 

કયેિી ઘટ પૂણષ કરવામાં આવશે. 
--------- 

૧૮૧ 
છોટાઉદેપુર તાલુિાના રાયસીંગપુરા ગામમાાંથી િરધી ફવળયાને અલગ ગામનો દરજ્જો 

* ૨૩૭૨૦ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લાના છોટાઉદેપુર તાલુકાના રાયસીંર્પુરા ર્ામમાંિી વરધી 
ફસ્ળયાને અલર્ પાડી અલર્ ર્ામનો દરજ્જો આપવાની માંર્ણી 
સરકારને ક્યારે મળી, 

  (૧) આ બાબત અંરે્ની માંર્ણી મળેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત માર્ણી અન્વયેની દરખાથત ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
કયા તબકે્ક છે,અને 

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

 (૩) તેને અલર્ ર્ામનો દરજ્જો ક્યારે આપવામાં આવશે?  
--------- 
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૧૮૨ 
નમધદા વજલ્લામાાં દુધ સાંજીિની યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૫૪ શ્રી િેતનભાઇ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા સ્જલ્લામાં 
દુધ સંજીવની યોજના અમલમાં છે કે કેમ,અને 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ યોજના અંતર્ષત વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં 
આવ્યો? 

  (૨) ૪૪,૬૨૦ 

--------- 

૧૮૩ 
ખેડા વજલ્લામાાં િાળાના િગધિધારા માટેની દરખાસ્ત 

* ૨૧૨૮૬ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૈિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા સ્જલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં સ્બનસરકારી 
અને અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના વર્ષવધારા માટે 
કેટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને 

  (૧) સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના વર્ષવધારા માટે કુલ ૨૧ દરખાથતો તિા સ્બનસરકારી 
સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના વર્ષવધારા માટે 
કુલ ૦૫ દરખાથતો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વર્ો મંજૂર કરવામાં અવ્યા?   (૨) તે પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના ૧૦ વર્ો તિા સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર 
માધ્યસ્મક શાળાના ૦૪ વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા. 

--------- 

૧૮૪ 
દાાંતા તાલુિામાાં કે્ષત્રીય િનીિરણ 

* ૨૧૫૪૭ શ્રીમતી માલતી મિેશ્વરી (ર્ાંધીધામ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દાંતા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૮૫ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ) 

૪૨૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૧.૨૩ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ) 

૧૩૨.૦૦ 

 
--------- 

૧૮૫ 
જુનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં ઓ્ટીિલ ફાયબર િેબલ નાખિાની માંજૂરી 

* ૨૩૬૬૦ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંર્રોળ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જુનાર્ઢ અને 
ર્ીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં ઓ્ટીકલ ફાયબર કેબલ નાંખવાની 
મંજૂરી વન સ્વભાર્ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો વન સ્વથતાર અને અભ્યારણ્ય 
સ્વથતારમાંિી પસાર િતા રોડના મધ્યસ્બંદુિી કેટલા અંતરે 

ઉક્ત ફાયબર ઓ્ટીકલ કેબલ નાંખવાની મંજૂરી આપવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) વન સ્વથતાર અને અભ્યારણ્ય સ્વથતારમાંિી પસાર 
િતા રોડ સાઈડ અને વન સ્વથતારોમાં વન (સંરક્ષણ) 

ધારા-૧૯૮૦ પ્રવતષમાન ધારા ધોરણો મુજબ યુઝર એજન્સીને 
રાઈટ ઓફ વેના છેડાિી એક મીટરના અંતરે ઓ્ટીકલ ફાયબર 
કેબલ નાંખવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. 

 (૩) જુનાર્ઢ અને ર્ીર-સોમનાિ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર 
વન સ્વથતારના કેટલા અભ્યારણ્ય સ્વથતાર અને કેટલા વન 
સ્વથતારમાંિી ઉક્ત ઓ્ટીકલ ફાયબર કેબલ નાંખવાની મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ છે? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જુનાર્ઢ સ્જલ્લામાં 
અભ્યારણ્ય સ્વથતારમાં ૦.૯૯ હેક., અનામત જરં્લમાં ૧.૫૮ 
હેક. અને પ્રોટેક્ટેડ જરં્લમાં ૬૫.૫૮ હેક. અને ર્ીર-સોમનાિ 
સ્જલ્લામાં અભ્યારણ્ય સ્વથતારમાં ૦.૫૫ હેક., અનામત 
જરં્લમાં ૦.૪૨ હેક. અને પ્રોટેક્ટેડ જરં્લમાં ૪૩.૦૩ હેક. 
સ્વથતારમાં ઓ્ટીકલ ફાયબર કેબલ નાંખવાની મંજૂરી 
આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૬ 
િલસાડ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૭૪૯ શ્રી જીતુભાઇ ચૌધરી (કપરાડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વલસાડ અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનંુ તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?   (૩) વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં  

સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

વલસાડ 

વલસાડ ૦ ૧ ૨૯ ૩ ૩૩ 

૨ પારડી ૧ ૦ ૨૪ ૪ ૨૯ 

૩ વાપી ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 

૪ ઉમરર્ામ ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 

૫ ધરમપુર ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 

૬ કપરાડા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 

 િુલ ૧ ૫ ૧૨૪ ૧૭ ૧૪૭ 

૧ 

ભરૂચ 

ભરૂચ ૦ ૧ ૨૬ ૬ ૩૩ 

૨ અંકલેશ્વર ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 

૩ હાંસોટ ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૫ 

૪ વાલીયા ૧ ૦ ૨૧ ૭ ૨૯ 

૫ નેત્રંર્ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 

૬ જબંુસર ૦ ૧ ૨૩ ૫ ૨૯ 

૭ આમોદ ૦ ૧ ૨૨ ૭ ૩૦ 

૮ વાર્રા ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 

૯ ઝઘડીયા ૧ ૦ ૨૯ ૭ ૩૭ 

 િુલ ૨ ૭ ૧૯૬ ૪૮ ૨૫૩ 
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પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં  

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

વલસાડ 

વલસાડ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૭ ૧ ૧૮ 

૨ પારડી ૧ ૦ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૩ વાપી ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ ૦ ૦ ૩ ૨ ૫ 

૪ ઉમરર્ામ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૫ ધરમપુર ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૧૪ 

૬ કપરાડા ૦ ૧ ૩ ૦ ૪ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 

 િુલ ૧ ૫ ૬૦ ૯ ૭૫ ૦ ૦ ૬૪ ૮ ૭૨ 

૧ 

ભરૂચ 

ભરૂચ ૦ ૧ ૧૫ ૨ ૧૮ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 

૨ અંકલેશ્વર ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 

૩ હાંસોટ ૦ ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 

૪ વાલીયા ૧ ૦ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૧ ૬ ૧૭ 

૫ નેત્રંર્ ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 

૬ જબંુસર ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 

૭ આમોદ ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૦ ૧૫ ૬ ૨૧ 

૮ વાર્રા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ 

૯ ઝર્ડીયા ૧ ૦ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૬ ૩ ૧૯ 

 િુલ ૨ ૬ ૯૨ ૨૧ ૧૨૧ ૦ ૧ ૧૦૪ ૨૭ ૧૩૨ 

--------- 

૧૮૭ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૭૧ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લામાં કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સંખ્યા-૧૨૯૫૨ 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, 

  (૨) ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા-૯૫૯૯ 
  અસ્ત ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા-૩૩૫૩ 

 (૩) ઉક્ત સ્જલ્લાવાર ઉક્ત સ્થિસ્તેએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 
કુપોસ્ર્ત બાળકોનો કેટલો વધારો કે ઘટાડો નોંધાયો, અને  

  (૩)  

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ ઓછા વજનવાળા 
બાળકો ૫૬૬૦ હતા, જ ે વધીને તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૯૫૯૯ િયેલ છે. આમ, ૩૯૩૯ 
નો વધારો િયેલ છે. 

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની સ્થિસ્તએ અસ્તઓછા 
વજનવાળા બાળકો ૬૫૫ હતા જ ે વધીને 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ૩૩૫૩ િયેલ છે. 
આમ, ૨૬૯૮ નો વધારો િયેલ છે. 

 (૪) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  
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 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 

રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 

આવે છે. 

 છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ િી ૩ 
વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશસ્ક્ત 
આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દુધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૧૮૮ 
તાપી અને નિસારી વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૪૫ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજમાં પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે તાપી અને નવસારી સ્જલ્લામાં 
સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી વસૂલવામાં 
આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસૂલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

તાપી ૨૪૭૬ ૨૪.૭૬ 

નવસારી ૫૬૦૫ ૫૬.૦૫ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) તાપીઃ ૧૨૪૫ 

  નવસારીઃ ૨૩૨૩ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામ : Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત) : રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

---------  

૧૮૯ 
માલપુર તાલુિામાાં નિી સરિારી િોલેજ િરૂ િરિા બાબત 

* ૨૩૬૦૫ શ્રી જિુભાઈ પટેલ (બાયડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લાના માલપુર તાલુકામાં નવી સરકારી આટષસ, સાયન્સ, 
કોમસષ કોલેજ શરૂ કરવાની કાયષવાહી કયા તબકે્ક છે, અને 

  (૧) હાલમાં કોઈ આયોજન કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત કાયષવાહી ક્યાં સુધીમાં પૂણષ કરી નવી સરકારી 
કોલેજ શરૂ કરવામાં આવશે? 

  (૨) લારુ્ પડતું નિી. 

--------- 
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૧૯૦ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજના 

* ૨૧૩૨૪ શ્રી વજગે્નિિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મદહસાર્ર 
સ્જલ્લાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મદહસાર્ર 
સ્જલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ખાનપુર રૂ.૧,૩૬,૭૫,૩૬૮ રૂ.૧,૨૨,૬૦,૫૨૨ રૂ.૨,૫૯,૩૫,૮૯૦  
--------- 

૧૯૧ 
િિફ બોડધને ફાળિેલ રિમ 

* ૨૩૬૧૯ શ્રી ગ્યાસુકદ્દન િેખ (દદરયાપુર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં વર્ષવાર રુ્જરાત રાજ્ય વકફ બોડષ ને કેટલી રકમ 
ફાળવવામાં આવી, અને 

  (૧) કોઇ રકમ ફાળવવામાં આવેલ નિી. 

 (૨) ફાળવેલ રકમ પૈકી ક્યા હેતુસર કેટલી રકમનો ખચષ 
કરવામાં આવ્યો કેટલી રકમ ક્યા કારણોસર વણવપરાયેલી 
રહી? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૧૯૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજના  
* ૨૧૩૧૧ શ્રી િિીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના કેટલા અને ક્યા ક્યા તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના કુલ-૬ તાલુકાઓમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા 
દૂધ સંજીવની યોજના અમલમાં છે, તાલુકાના નામ  
(૧) કાંકરેજ, (૨) િરાદ, (૩) વાવ, (૪) સૂઇર્ામ,  
(૫) દદયોદર અને (૬) ભાભર 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ રૂસ્પયા 
૨૪,૪૧,૨૪,૭૩૮નો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૧૯૩ 
સૂત્રાપાડા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી  

* ૨૩૧૬૯ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ-પુવષ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં સુત્રાપાડા, સ્જ.ર્ીર સોમનાિ ખાતે નવી કોટષ  
સ્બલ્ડીંર્ના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી 
રકમની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને ક્યારે? 

  (૨) રૂ. ૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/- ની વહીવટી મંજૂરી  
તા. ૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૯૪ 
દાિોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૧૧ શ્રી ભાિેિભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

દાહોદ ૨૨૬૧૩ 

છોટાઉદેપુર ૧૨૯૫૨ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

દાહોદ ૧૬૨૨૫ ૬૩૮૮ 

છોટાઉદેપુર ૯૫૯૯ ૩૩૫૩  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 દાહોદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ 

માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 દાહોદ અને છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં 
દુધ સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ 
ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
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૧૯૫ 
ખેડા અને બોટાદ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૦૧ શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે ખેડા અને બોટાદ સ્જલ્લામાં 
સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી વસુલવામાં 
આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસુલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ખેડા ૫૧૫૩ ૫૧.૫૩ 

બોટાદ ૧૯૭૬ ૧૯.૭૬ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) ખેડાઃ ૧૪૩૭ 
  બોટાદઃ ૩૧ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 

ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત): રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે   

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ેપૂરા પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

--------- 

૧૯૬ 
અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લાની િાળામાાં મધ્યાિન ભોજનની ગુણિત્તા બાબત 

* ૨૪૨૧૧ શ્રી વજગે્નિિુમાર મેિાણી (વડર્ામ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં સરકારી પ્રાિસ્મક 

શાળામાં આપવામાં આવતા મધ્યાહન ભોજનની રુ્ણવત્તા 
સંદભે કેટલી ફદરયાદો મળી,  

  (૧)  
  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લામાં પાંચ ફદરયાદ મળેલ છે. 

  (૨) બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં એકપણ ફદરયાદ મળેલ 
નિી. 

 (૨) તે અન્વયે સરકારે શી કાયષવાહી કરી, અને   (૨) (૧) એક કેસમાં તુવેરદાળનો જથ્િો રુ્ણવત્તા યુક્ત 
ન જણાતા તેનો ઉપયોર્ કરવામાં આવેલ નિી તિા બીજો 
જથ્િો બદલી આપવામાં આવેલ છે. 
  (૨) અન્ય બે સ્કથસામાં થવૈસ્ચ્છક સંથિાને 
ચૂકવવાના સ્બલોમાંિી દંડ થવરૂપે નાણાંકીય વસૂલાત કરવામાં 
આવેલ છે. 
  (૩) અન્ય બે સ્કથસામાં થવૈસ્ચ્છક સંથિાને 
ભસ્વષ્યમાં કાળજી રાખવાની તાકીદ કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) મધ્યાહન ભોજનની રુ્ણવત્તા અંરે્ સરકારે શા 
પર્લાં લીધા? 

  (૩) ખાદ્ય સામગ્રીના નમૂનાઓ મેળવીને લેબોરેટરીમાં તેનંુ 
પૃથ્િકરણ માટે મોકલવામાં આવે છે અને જો નમૂનાઓ 

રુ્ણવત્તા યુક્ત ન જણાય તો જથ્િો પરત કરવાની થિાયી 
સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૯૭ 
પોરબાંદર વજલ્લામાાં વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટેની ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૭૮ શ્રી બાબુભાઇ બોખીરીયા (પોરબંદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કન્યાઓ માટે 
સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કન્યાદીઠ રકમના બોન્ડ 
આપવામાં આવે છે, 

  (૧) રૂ. ૨૦૦૦/- 
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 (૨) જ ે અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
પોરબંદર સ્જલ્લામાં કેટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 

અને 

  (૨) ૧૭૯ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) રૂ. ૩,૫૮,૦૦૦/- (અંકે રૂસ્પયા ત્રણ લાખ 
અઠ્ઠાવન હજાર પૂરા) 

--------- 

૧૯૮ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િન વિભાગ દ્વારા ચેિડેમ અને િનતલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૨૧૩૮૨ શ્રી ગજને્રવસાંિ પરમાર (પ્રાંસ્તજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વન સ્વભાર્ દ્વારા કેટલા ચેકડેમ અને 

વનતલાવડીઓ બનાવવામાં આવી, અને 

  (૧)  
િર્ધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ ૨૭ 

૨૦૧૯-૨૦માં તા. ૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ  

૧૧ ૫ 

 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વન તલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો? 

  (૨)  
 થયેલ ખચધ (રૂા. લાખમાાં) 

િર્ધ ચેિડેમ િન તલાિડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪.૨૧ ૩૮.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦માં તા. ૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ  

૩૨.૯૬ ૮.૮૨ 

 
--------- 

૧૯૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ માટેની ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૨૭૭ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કન્યાઓ માટે 
સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કન્યાદીઠ રકમના બોન્ડ 
આપવામાં આવે છે, 

  (૧) રૂ. ૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ે અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાં કેટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અને 

  (૨) ૩૩૭૨ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) રૂ. ૬૭,૪૪,૦૦૦/- 
--------- 

૨૦૦ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં આાંગણિાડીના મિાનોની ઘટ 

* ૨૩૬૮૧ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર 
અને બોટાદ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર આંર્ણવાડીના કેટલા 
મકાનોની ઘટ છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર આંર્ણવાડીના મકાનોની ઘટ આ 
મુજબ છે. 

ભાિનગર વજલ્લો 

તાલુિાનુાં નામ આાંગણિાડીના મિાનોની ઘટ 

ર્ારીયાધાર ૭ 

સ્શહોર ૩૧ 

વલ્લભીપુર ૦ 
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પાલીતાણા ૫૫ 

ઉમરાળા ૫ 

ઘોઘા ૩ 

તળાજા ૪૨ 

મહુવા  ૯૩ 

ભાવનર્ર (ગ્રામ્પય) ૧૯ 

જસેર ૧૩ 
 

બોટાદ વજલ્લો 

તાલુિાનુાં નામ આાંગણિાડીના મિાનોની ઘટ 

બોટાદ ૮૯ 

ર્ઢડા ૧૪ 

બરવાળા ૨ 

રાણપુર ૧૫ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉક્ત તાલુકાવાર 
કેટલા મકાનો નવા મંજુર કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) ભાિનગર વજલ્લો 

તાલુિાનુાં નામ છેલ્લા બે િર્ધમાાં માંજૂર થયેલ 
મિાનોની સાંખ્યા 

ઘોઘા ૩ 

પાલીતાણા ૪ 

તળાજા ૨ 

મહુવા ૩ 

જસેર ૧ 

ઉમરાળા ૧ 

  બોટાદ વજલ્લો 

તાલુિાનુાં નામ છેલ્લા બે િર્ધમાાં માંજૂર થયેલ 
મિાનોની સાંખ્યા 

બોટાદ ૧૦ 

ર્ઢડા ૧૪ 

બરવાળા ૧ 

રાણપુર ૧૫  
 (૩) ઉક્ત ખુટતા મકાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) બનતી ત્વરાએ  

--------- 

૨૦૧ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં વિદ્યાવથધનીઓને સાયિલ આપિા બાબત 

* ૨૧૩૫૯ શ્રી કિિોર ચૌિાણ (વેજલપુર) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-૯માં અભ્યાસ કરતી 
સ્વદ્યાસ્િષનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી સ્વદ્યાસ્િષનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાં 
આવી? 

  (૨) ૩૧૯૩ 

--------- 
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૨૦૨ 
નમધદા વજલ્લામાાં દુધ સાંજીિની યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૫૫ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીરં્જ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા સ્જલ્લામાં 
દુધ સંજીવની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ યોજના અંતર્ષત વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં 
આવ્યો ? 

  (૨) ૪૪,૬૨૦ 

--------- 

૨૦૩ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજના 

* ૨૧૩૨૩ શ્રી કિતનવસાંિ િાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 

સ્જલ્લાના કેટલા અને ક્યા કયા તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 

સ્જલ્લાના કુલ-૬ તાલુકાઓમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા 
દૂધ સંજીવની યોજના અમલમાં છે, તાલુકાના નામ 
(૧) કાંકરેજ, (૨) િરાદ, (૩) વાવ, (૪) સૂઈર્ામ,  
(૫) દદયોદર અને (૬) ભાભર 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ રૂસ્પયા 
૨૪,૪૧,૨૪,૭૩૮ નો ખચષ િયેલ છે.  

--------- 

૨૦૪ 
સાિરિુાંડલા અને લીલીયા તાલુિા પાંચાયતમાાં ખાલી જગ્યાઓ 

* ૨૪૨૨૩ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 
સ્જલ્લાના સાવરકંુડલા અને લીલીયા તાલુકા પંચાયતમાં  
વર્ષ-૨, વર્ષ-૩ અને વર્ષ-૪ ની કઈ કઈ જગ્યાઓ મંજુર 
કરવામાં આવી છે, 

  (૧)  
ક્રમ િગધ જગ્યાનુ નામ માંજુર જગ્યાની સાંખ્યા 

તા.પાં. 

સાિરિુાં ડલા 

તા.પાં. 

લીલીયા 

૧ વર્ષ-

૨ 

તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ ૧ 

િગધ-૨ નુ િુલ ૧ ૧ 

૨ વર્ષ-

૩ 

નાયબ ચીટનીશ/ 

મ.તા.સ્વ.અ 

૧ ૧ 

સીનીયર ક્લાકષ  ૦ ૦ 

સીનીયર એકા. ક્લાકષ  ૨ ૨ 

જુનીયર ક્લાકષ  ૭ ૬ 

ડર ાઈવર ૧ ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી પંચાયત ૪ ૩ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી ખેતી ૦ ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી સહકાર ૧ ૧ 

આંકડા મદદનીશ ૧ ૧ 

નાયબ દહસાબનીશ ૧ ૧ 

  અસ્ધક મદદનીશ ઈજનેર ૩ ૨ 

િગધ-૩ નુ િુલ ૨૧ ૧૯ 
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૩ વર્ષ-

૪ 

પટવાળા ૪ ૩ 

િગધ-૪ નુ િુલ ૪ ૩ 

એિદાંરે િુલ ૨૬ ૨૩ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કઈ કઈ જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

  (૨)  

ક્રમ િગધ જગ્યાનુ નામ ખાલી જગ્યાની સાંખ્યા 

તા.પાં. 
સાિરિુાં ડલા 

તા.પાં.લીલીયા 

૧ વર્ષ-

૨ 

તાલુકા સ્વકાસ 

અસ્ધકારી 

૧ ૦ 

િગધ-૨ નુ િુલ ૧ ૦ 

૨ વર્ષ-

૩ 

નાયબ 

ચીટનીશ/મ.તા.સ્વ.અ 

૧ ૦ 

સીનીયર ક્લાકષ  ૦ ૦ 

સીનીયર એકા. ક્લાકષ  ૨ ૨ 

જુનીયર ક્લાકષ  ૪ ૫ 

ડર ાઈવર ૧ ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી 

પંચાયત 

૩ ૨ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી 

ખેતી 

૦ ૦ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી 

સહકાર 

૦ ૧ 

આંકડા મદદનીશ ૦ ૧ 

નાયબ દહસાબનીશ ૦ ૧ 

અસ્ધક મદદનીશ 

ઈજનેર 

૧ ૧ 

િગધ-૩ નુ િુલ ૧૨ ૧૪ 

૩ વર્ષ-

૪ 

પટાવાળા ૧ ૩ 

િગધ-૪ નુ િુલ ૧ ૩ 

એિદાંરે િુલ ૧૪ ૧૭  

 (૩) ઉક્ત તમામ જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવનાર છે ? 

  (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૦૫ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૫૪૫ શ્રી નરેિભાઈ પટેલ (ર્ણદેવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાંર્ સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૪૦૮ (ચારસો આઠ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 
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૨૦૬ 
માાંડિી તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ  

* ૨૧૩૯૯ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (સ્લંબાયત) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લાના માંડવી તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ 
કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં

૪૯૫.૨૦ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૩.૭૪ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં

૫૫૧.૭૦ 

 
--------- 

૨૦૭ 
સુત્રાપાડા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી 

* ૨૩૧૬૭  શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દસ્ક્ષણ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
સુત્રાપાડા, સ્જ.ર્ીર સોમનાિ ખાતે નવી કોટષ  સ્બલ્ડીંર્ના 
બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપી છે તે હકીકત સાચી છે, 
અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી 
રકમની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને ક્યારે? 

  (૨) રૂ. ૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/-ની વહીવટી મંજૂરી  
તા.૨૨-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૮ 
મોડાસા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ  

* ૨૧૩૮૮ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોડીયા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 

છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૪ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ) 

૧૬૩ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬.૫૫ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની 

સ્થિસ્તએ) 

૧૦૯.૮૮ 

 
--------- 
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૨૦૯ 
આણાંદ અને મિીસાગર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૯૦ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણંદ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણંદ અને 
મહીસાર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણંદ અને 
મહીસાર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

આણંદ ૨૬૦૨૧ 

મહીસાર્ર ૯૭૧૫ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 

ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 

વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

આણંદ ૧૯૫૮૮ ૬૪૩૩ 

મહીસાર્ર ૭૩૯૭ ૨૩૧૮  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં આ 
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 આણંદ અને મહીસાર્ર સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 મહીસાર્ર સ્જલ્લાના કડાણા, ખાનપુર અને 
સંતરામપુર તાલુકામાં દુધ સંજીવની યોજના અંતર્ષત 
ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૨૧૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૦૧ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 
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 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ અરવલ્લી મોડાસા ૦ ૧ ૨૧ ૯ ૩૧ 

૨ મેઘરજ ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૫ 

૩ માલપુર ૦ ૧ ૧૬ ૫ ૨૨ 

૪ ધનસુરા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ 

૫ સ્ભલોડા ૦ ૧ ૨૦ ૭ ૨૮ 

૬ બાયડ ૦ ૧ ૧૯ ૭ ૨૭ 

 િુલ ૦ ૬ ૧૦૩ ૩૫ ૧૪૪ 

૧ સાબરકાંઠા દહંમતનર્ર ૦ ૧ ૨૫ ૭ ૩૨ 

૨ પ્રાંસ્તજ ૦ ૧ ૨૩ ૭ ૩૧ 

૩ તલોદ ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૬ 

૪ ઈડર ૦ ૧ ૨૪ ૮ ૩૪ 

૫ વડાલી ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 

૬ સ્વજયનર્ર ૦ ૧ ૧૯ ૫ ૨૪ 

૭ ખેડબ્રહ્મા ૧ ૦ ૨૨ ૬ ૨૯ 

૮ પોશીના ૦ ૨ ૧૦ ૨ ૧૪ 

 િુલ ૧ ૮ ૧૪૮ ૩૯ ૧૯૬ 
 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ જગ્યા સાંિગધિાર ખાલી જગ્યા 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ અરવલ્લી મોડાસા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૧ ૭ ૧૮ 

૨ મેઘરજ ૦ ૧ ૬ ૨ ૯ ૦ ૦ ૧૩ ૩ ૧૬ 

૩ માલપુર ૦ ૦ ૮ ૧ ૯ ૦ ૧ ૮ ૪ ૧૩ 

૪ ધનસુરા ૦ ૧ ૫ ૧ ૭ ૦ ૦ ૩ ૧ ૪ 

૫ સ્ભલોડા ૦ ૧ ૧૧ ૫ ૧૭ ૦ ૦ ૯ ૨ ૧૧ 

૬ બાયડ ૦ ૧ ૭ ૩ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ 

 િુલ ૦ ૫ ૪૭ ૧૪ ૬૬ ૦ ૧ ૫૬ ૨૧ ૭૮ 

૧ સાબરકાંઠા દહંમતનર્ર ૦ ૧ ૧૪ ૫ ૨૦ ૦ ૦ ૧૧ ૨ ૧૩ 

૨ પ્રાંસ્તજ ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ 

૩ તલોદ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૪ ઈડર ૦ ૧ ૧૪ ૫ ૨૦ ૦ ૦ ૧૦ ૩ ૧૩ 

૫ વડાલી ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૬ સ્વજયનર્ર ૦ ૧ ૬ ૪ ૧૧ ૦ ૦ ૧૩ ૧ ૧૪ 

૭ ખેડબ્રહ્મા ૧ ૦ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૮ પોશીના ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૧ ૬ ૨ ૯ 

 િુલ ૧ ૭ ૭૬ ૨૬ ૧૧૦ ૦ ૧ ૭૨ ૧૩ ૮૬ 

--------- 
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૨૧૧ 
નમધદા અને ભરૂચ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૨૯ શ્રી પ્રેમવસાંિભાઈ િસાિા (નાંદોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે નમષદા અને ભરૂચ સ્જલ્લામાં 
સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી વસુલવામાં 
આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસુલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

નમષદા ૧૪૪૩ ૧૪.૪૩ 

ભરૂચ ૫૮૩૬ ૫૮.૩૬ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) નમષદાઃ ૪૪૫ 
  ભરૂચઃ ૩૨૯૮ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 

ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત) : રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે   

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ેપૂરા પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

--------- 
૨૧૨ 

દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં બરડા ડુાંગરમાાં વસાંિ-વસાંિણની સાંખ્યા 
* ૨૩૬૫૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ-

દ્વારકા સ્જલ્લામાં આવેલ બરડા ડંુર્રમાં કેટલા સ્સંહ-સ્સંહણને 
મૂકવામાં આવેલ છે. 

  (૧) કોઈ સ્સંહ-સ્સંહણને મુકવામાં આવેલ નિી. 

 (૨) બરડા ડંુર્રમાં સ્સંહોની સંખ્યા વધારવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શા પર્લાં લેવામાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૧૩ 
તાપી અને નમધદા વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૭૩૭ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
નમષદા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 

રમત ર્મતના મેદાનો નિી, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં રમત-ગમતના 
મેદાન નથી  

તાપી ૩૨૧ 

નમષદા ૨૩૮ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)   
વજલ્લાનુાં નામ તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 

થી  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

તાપી ૨૦ ૦૦ 

નમષદા ૧૭૩ ૦૦  
 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 



88 

૨૧૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનકરક્ષિની માંજૂર જગ્યા 

* ૨૧૨૯૭ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાં સ્શક્ષણ સ્નદરક્ષકની કેટલી જગ્યાઓ મંજૂર િયેલ છે, 

  (૧)  

અમદાિાદ વજલ્લામાાં વિક્ષણ વનકરક્ષિની માંજૂર થયેલ 
જગ્યાઓ નીચે મુજબ છે. 

૧૫ જગ્યાઓ 
 

 (૨) ઉક્ત મંજૂર િયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

૧૧ ૦૪ 
 

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ કેટલા સમયમાં ભરવામાં 

આવશ?ે 

  (૩) આ જગ્યાઓ પૈકી સીધી ભરતીિી ભરવાપાત્ર 

જગ્યાઓ માટે રુ્જરાત જાહેર સેવા આયોર્ દ્વારા જાહેરાત 
આપેલ છે જનેી પસંદર્ીયાદી મળે્યિી ભરી શકાશે. બઢતીિી 
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની બાબત ન્યાયાસ્ધન છે. 

--------- 

૨૧૫ 
સુરેન્રનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૨૭ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનર્ર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરેન્રનર્ર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

સુરેન્રનર્ર ૧૨૭૭૬ 

બોટાદ ૧૩૯૨ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

સુરેન્રનર્ર ૯૪૩૭ ૩૩૩૯ 

બોટાદ ૯૨૬ ૪૬૬  

 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 
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 સુરેન્રનર્ર અને બોટાદ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ 
માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 

બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લાના ચોટીલા, સાયલા અને િાનર્ઢ 
તિા બોટાદ સ્જલ્લાના બરવાળા તાલુકાઓમાં દુધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૨૧૬ 
સુરત વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૨૧૨૭૫ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં 
કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૩૫૮ 

 (૨) ઉકત શાળાઓ પૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનર્ી 
કેટલી છે, અને 

  (૨)  

સરિારી પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ િાળા 

૯૭૪ ૩૯ ૧૩૪૫  
 (૩) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર 
કેટલી નવી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનર્ી શાળાઓને મંજુરી 
આપવામાં આવેલ છે ?   

  (૩)  

સમયગાળો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩ ૦ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૦ ૦ ૩૫ 

 
--------- 

૨૧૭ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજના 

* ૨૧૫૫૪ શ્રી વિરેન્રવસાંિ જાડેજા (માંડવી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના કેટલા અને ક્યા ક્યા તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાના કુલ-૬ તાલુકાઓમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા 
દૂધ સંજીવની યોજના અમલમાં છે.  તાલુકાના નામ (૧) 
કાંકરેજ, (૨) િરાદ, (૩) વાવ, (૪) સુઈર્ામ, (૫) દદયોદર 

અને (૬) ભાભર.  
 (૨) તે અંતર્ષત ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં  કેટલો 
ખચષ િયો ? 

  (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કુલ રૂસ્પયા 
૨૪,૪૧,૨૪,૭૩૮ નો ખચષ િયેલ છે.  

--------- 

૨૧૮ 
તાપી વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૫૧ શ્રી મોિનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 
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 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૧૦૨૧ (એક હજાર એકવીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૨૧૯ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં સરિારી નસધરીઓ 

* ૨૩૫૯૫ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર વન સ્વભાર્ હથતકની કેટલી સરકારી 
નસષરીઓ આવેલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર વન સ્વભાર્ હથતક નીચે મુજબ સરકારી 
નસષરીઓ આવેલી છે.  

તાલુિો નસધરી 

મહેસાણા ૨ 

કડી ૧ 

સ્વજાપુર ૩ 

સ્વસનર્ર ૨ 

વડનર્ર ૨ 

ખેરાલુ ૨ 

સતલાસણા ૩ 

ઉંઝા ૧ 

બેચરાજી ૧ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર, નસષરીવાર છેલ્લા બે 
વર્ષમાં વર્ષવાર કેટલા રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવ્યંુ, અને  

  (૨)  
(રોપાઓની સંખ્યા લાખમાં) 

તાલુિો નસધરીનુાં નામ િર્ધ  

૨૦૧૮-૧૯ 

િર્ધ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 
વસ્થવતએ) 

મહેસાણા આંબલીયાસણ ૨.૦૦ ૨.૫૮ 

લીંચ ૧.૭૦ ૨.૩૮ 

કડી ધુમાસણ ૧.૨૮ ૨.૫૨ 

વામજ ૦.૭૬ ૦.૦૦ 

સ્વજાપુર લાડોલ ૧.૬૪ ૧.૫૬ 

સોખડા ૦.૪૫ ૧.૩૪ 

માઢી ૦.૩૬ ૦.૩૪ 

સ્વસનર્ર ઉદલપુર ૧.૦૮ ૧.૪૯ 

તાતોસણ ૧.૪૭ ૧.૭૮ 

વડનર્ર સુલીપુર ૦.૬૮ ૦.૮૦ 

વલાસણા ૧.૦૬ ૧.૮૮ 

ખેરાલુ અરઠી ૧.૫૮ ૧.૪૮ 

સંશોધન નસષરી, 

ખેરાલુ 

૨.૨૧ ૧.૯૮ 

સતલાસણા શાઉપુરા ૧.૫૩ ૧.૪૪ 

ધરોઈ ૧.૨૭ ૦.૯૯ 

ભીમપુરા ૦.૬૧ ૦.૪૯ 

ઉંઝા કહોડા ૧.૬૮ ૨.૧૨ 

બેચરાજી મોઢેરા ૧.૬૮ ૨.૬૮   
 (૩) તે અન્વયે તાલુકાવાર કેટલો ખચષ િયો ?   (૩)  

(ખચષ લાખમાં) 
તાલુિો િર્ધ  

૨૦૧૮-૧૯ 

િર્ધ ૨૦૧૯-૨૦ 

(તા.૩૧/૧૨/૧૯ની 
વસ્થવતએ)  

મહેસાણા ૩૮.૫૪ ૪૧.૮૫ 

કડી ૨૧.૭૪ ૧૯.૫૫ 



91 

સ્વજાપુર ૨૫.૦૭ ૨૪.૯૩ 

સ્વસનર્ર ૨૪.૪૫ ૨૩.૫૬ 

વડનર્ર ૧૮.૦૪ ૨૧.૨૬ 

ખેરાલુ ૩૧.૩૬ ૨૧.૭૯ 

સતલાસણા ૩૧.૧૨ ૧૯.૧૩ 

ઉંઝા ૧૭.૬૨ ૧૬.૯૧ 

બેચરાજી ૧૮.૧૭ ૨૧.૦૧  
--------- 

૨૨૦ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં વિદ્યાથનનીઓને સાયિલ આપિા બાબત 

* ૨૧૩૫૮ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાધ (સ્નકોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-૯ માં અભ્યાસ કરતી 
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અંતર્ષત ઉકત સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાં 
આવી ? 

  (૨) ૩૧૯૩ 

--------- 

૨૨૧ 
રાજ્ય સરિાર તરફથી િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે રિમ 

* ૨૩૬૯૫ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે દર મદહને પ્રસ્ત 
શાળાદીઠ કેટલી રકમ ફાળવે છે,  

  (૧) શાળાદીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ ફાળવવામાં આવતી રકમના દર ક્યારિી 
અમલમાં છે, અને 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬િી  

 (૩) સરકારનંુ આ રકમમાં વધારો કરવાનંુ કોઈ આયોજન 
છે કે કેમ ? 

  (૩)  હા, જી. 

--------- 
૨૨૨ 

મિીસાગર અને પાંચમિાલ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 
* ૨૩૭૦૮ શ્રી અજીતવસાંિ ચૌિાણ (બાલાસ્સનોર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહીસાર્ર અને 
પંચમહાલ સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧)  
 

 
 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧  
 

મહીસાર્ર 
 

લુણાવાડા ૦ ૧ ૨૪ ૪ ૨૯ 

૨ ખાનપુર ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૭ 

૩ સંતરામપુર ૦ ૨ ૨૪ ૪ ૩૦ 

૪ કડાણા ૦ ૨ ૧૪ ૧ ૧૭ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૫  
મહીસાર્ર 

બાલાસ્સનોર ૦ ૧ ૨૪ ૬ ૩૧ 

૬ સ્વરપુર ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૭ 

 િુલ ૦ ૮ ૧૧૬ ૧૭ ૧૪૧ 

૧ 

પંચમહાલ 

ર્ોધરા ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 

૨ કાલોલ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૩ હાલોલ ૦ ૧ ૧૭ ૬ ૨૪ 

૪ શહેરા ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 

૫ ઘોઘંબા ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 

૬ જાંબુઘોડા ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 

૭ મોરવા(હ) ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 

 િુલ ૦ ૭ ૯૮ ૨૧ ૧૨૬ 
 

   

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ  ખાલી છે, અને 

  (૨)  
 

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં 
નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

મહીસાર્ર 

લુણાવાડા ૦ ૧ ૧૧ ૨ ૧૪ ૦ ૦ ૧૩ ૨ ૧૫ 

૨ ખાનપુર ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 

૩ સંતરામપુર ૦ ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૧ ૧૫ ૧ ૧૭ 

૪ કડાણા ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ 

૫ બાલાસ્સનોર ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૧૫ ૬ ૨૧ 

૬ સ્વરપુર ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 

 િુલ ૦ ૬ ૪૮ ૮ ૬૨ ૦ ૨ ૬૮ ૯ ૭૯ 

૧ 

પંચમહાલ 

ર્ોધરા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૨ કાલોલ ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

૩ હાલોલ ૦ ૧ ૬ ૨ ૯ ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ 

૪ શહેરા ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ ૦ ૧ ૬ ૩ ૧૦ 

૫ ઘોઘંબા ૦ ૧ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

૬ જાંબુઘોડા ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ ૦ ૧ ૮ ૩ ૧૨ 

૭ મોરવા(હ) ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ 

 િુલ ૦ ૪ ૪૧ ૯ ૫૪ ૦ ૩ ૫૭ ૧૨ ૭૨ 
 
   

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશ ે?   (૩) વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશ.ે જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૨૩ 
મકિસાગર વજલ્લામાાં દૂધ સાંજીિની યોજના 

* ૨૧૩૨૫ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મદહસાર્ર 
સ્જલ્લાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મદહસાર્ર 
સ્જલ્લાના ખાનપુર તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ ખાનપુર રૂ.૧,૩૬,૭૫,૩૬૮ રૂ.૧,૨૨,૬૦,૫૨૨ રૂ.૨,૫૯,૩૫,૮૯૦  
--------- 
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૨૨૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં િાળાના િગધિધારા માટેની દરખાસ્ત 

* ૨૧૨૮૫ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા સ્જલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં સ્બનસરકારી 
અને અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના વર્ષવધારા માટે 
કેટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને 

  (૧) સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના વર્ષવધારા માટે કુલ ૨૧ દરખાથતો તિા સ્બનસરકારી 
સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના વર્ષવધારા માટે 
કુલ ૦૫ દરખાથતો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પકૈી કેટલા વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા?   (૨) તે પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના ૧૦ વર્ો તિા સ્બનસરકારી સ્બન અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર 
માધ્યસ્મક શાળાના ૦૪ વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા. 

--------- 

૨૨૫ 
રાજિોટ અને જામનગર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૪૨ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
જામનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની 
સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

રાજકોટ ૧૦૯ 

જામનર્ર ૫૯  
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર અને 
સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના 
મેદાનો બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

રાજકોટ ૦૦ ૦૦ 

જામનર્ર ૨૬ ૦૦  
 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૨૬ 
રાજ્યમાાં ઈ-ગ્રામ યોજના િેઠળ િનેિટીિીટી 

* ૨૩૫૯૨ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્યમાં 
પંચાયત ઈ-ગ્રામ યોજના હેઠળ કનેકટીવીટી ખરીદવાનો કેટલી 
એમબીપીએસ થપીડ માટે કઈ કંપની સાિે કરાર કે સમજૂતી 
કરેલ છે, અને 

  (૧) ૭૧ એમબીપીએસ કનેકટીવીટી માટે મેસસષ ભારતી 
એરટેલ લી. સાિે કરાર કરેલ છે.  

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર કઈ 
કંપનીને કેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવી ? 

  (૨) વર્ષ ૨૦૧૮માં  રૂ.૧૮.૪૬ કરોડ તિા વર્ષ ૨૦૧૯માં 
રૂ.૧૩.૧૨ કરોડની રકમ ચૂકવવામાં આવી. 

--------- 
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૨૨૭ 
સુરત વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

* ૨૧૨૭૪ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં 
કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૩૫૮ 

 (૨) ઉકત શાળાઓ પૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનર્ી 
કેટલી છે, અને 

  (૨)  

સરિારી પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ િાળા 

૯૭૪ ૩૯ ૧૩૪૫  
 (૩) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર 
કેટલી નવી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનર્ી શાળાઓને મંજુરી 
આપવામાં આવેલ છે ?   

  (૩)  

સમયગાળો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩ ૦ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૦ ૦ ૩૫ 

 
--------- 

૨૨૮ 
આણાંદ એગ્રીિલ્ચર યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ  

* ૨૧૩૧૨ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત આણંદ 
એગ્રીકલ્ચર યુસ્નવસ્સષટી, આણંદ મારફત કુલ કેટલા 

સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને  

  (૧)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 

સંખ્યા 

૩૧૮ ૬૦૫ ૦૦ 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો ?    (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ 
(રૂા. લાખમાં) 

૧૭.૫૩ ૪૧.૧૨ ૦૦  

 
--------- 

૨૨૯ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૪૩ શ્રી અરૂણવસાંિ રણા (વાર્રા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૫૩૬ (પાચંસો છત્રીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૨૩૦ 
િડોદરા અને ભરૂચ વજલ્લાની િાળામાાં િોમ્પ્યુટર િગધ ચલાિિા બાબત  

* ૨૩૭૨૫ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
કોમ્પ્યુટર વર્ષ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટર વર્ષ ચાલે છે. 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિો તાલુિાિાર િોમ્પ્યુટર િગધ 
ચાલતા િોય તેિી સરિારી 

પ્રાથવમિ િાળાઓ 

૧ વડોદરા 

ડભોઈ ૩૨ 

ડેસર ૦૦ 

કરજણ ૨૪ 

પાદરા ૪૭ 

સાવલી ૩૩ 

સ્શનોર ૦૫ 

વડોદરા ૪૪ 

વાઘોદડયા ૩૪ 

૨ ભરૂચ 

આમોદ ૩૩ 

અંકલેશ્વર ૪૯ 

ભરૂચ ૭૧ 

હાંસોટ ૨૨ 

જબંુસર ૪૮ 

વાર્રા ૩૦ 

વાસ્લયા ૨૧ 

ઝઘડીયા ૩૮ 

નેત્રંર્ ૧૭ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત તાલુકાવાર કેટલી શાળાઓમાં 
કોમ્પ્યુટરના વર્ષ ક્યા કારણોસર બંધ હાલતમાં છે,  અને 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર નીચે મુજબ સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટર વર્ષ બંધ હાલતમાં છે. 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો 
તાલુિાિાર િોમ્પ્યુટર િગધ 
બાંધ િાલતમાાં િોય તેિી 

સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓ 

૧ વડોદરા 

ડભોઈ ૧૩ 

ડેસર ૨૭ 

કરજણ ૩૩ 

પાદરા ૨૬ 

સાવલી ૧૬ 

સ્શનોર ૧ 

વડોદરા ૫૧ 

વાઘોદડયા ૨૧ 

૨ ભરૂચ 

આમોદ ૧૫ 

અંકલેશ્વર ૨૧ 

ભરૂચ ૪૨ 

હાંસોટ ૧૯ 

જબંુસર ૪૫ 

વાર્રા ૩૧ 

વાસ્લયા ૧૮ 

ઝઘડીયા ૬૩ 

નેત્રંર્ ૩૫ 

 સદર શાળાઓમાં કોમ્પ્યુટર એઈડેડ એજ્યુકેશન માટે પાંચ 
વર્ષના સમયર્ાળા માટે તમામ સ્નભાવ (રીપેરીંર્, મેન્ટેનન્સ) 
વરે્રે સદહતની કામર્ીરી જ ેતે એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવતી 
હતી. આ સમયર્ાળો પૂણષ િતાં જ ેતે શાળામાં હાલ કોમ્પ્યુટર 
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વર્ષના મેન્ટેનન્સ શાળાની થકૂલ મેન્ટેનન્સ ગ્રાન્ટમાંિી કરવા 

સૂચના આપવામાં આવેલ છે. પરંતુ કોમ્પ્યુટર પાંચ વર્ષનો Life 

Scale પૂણષ કરેલ હોઈ, રીપેરીંર્ કે મેન્ટેનન્સ શક્ય ન હોવાના 
કારણે કોમ્પ્યુટર વર્ષ બંધ હાલતમાં છે. 

 (૩) ઉકત તમામ સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
કોમ્પ્યુટર વર્ષ ક્યાં સુધીમાં કાયાષસ્ન્વત કરવામાં આવશે ? 

  (૩) આ બંધ પડેલ કોમ્પ્યુટર વર્ષ ચાલુ િઈ શકે તેમ 
નિી. તેને થિાને નસ્વનત્તમ ટેકનોલોજીના ઉપયોર્િી 
સ્શક્ષણકાયષ માટે જ્ઞાનકંુજ પ્રોજકેટ અંતર્ષત થમાટષ  વર્ષખંડો 
તબક્કાવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યા છે.  

--------- 

૨૩૧ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૫૪૪ શ્રી વપયુર્ભાઇ દેસાઇ (નવસારી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ડાંર્ સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૪૦૮ (ચારસો આઠ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૨૩૨ 
નમધદા વજલ્લામાાં દુધ સાંજીિની યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૩૫૬ શ્રીમતી સીમાબેન મોકિલે (અકોટા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નમષદા સ્જલ્લામાં 
દુધ સંજીવની યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ આ યોજના અંતર્ષત વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ આપવામાં 
આવ્યો?  

  (૨) ૪૪,૬૨૦ 

--------- 

૨૩૩ 
જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૫૭ શ્રી િર્ધદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ અને 
ર્ીર સોમનાિ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા 
બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જૂનાર્ઢ અને ર્ીર 
સોમનાિ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

જૂનાર્ઢ ૫૯૫૦ 

ર્ીર સોમનાિ ૪૩૯૫ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

જૂનાર્ઢ ૪૫૫૮ ૧૩૯૨ 

ર્ીર 
સોમનાિ 

૩૩૫૭ ૧૦૩૮ 
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 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 જૂનાર્ઢ અને ર્ીર સોમનાિ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં 
૬ માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૩૪ 
ખેડા અને પાંચમિાલ વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૯૮ શ્રી ઇન્રજીતવસાંિ પરમાર (મહુધા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
પંચમહાલ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 

શાળાઓમાં રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો 
રમત-ગમતના મેદાન િગરની સરિારી 

પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

ખેડા ૦૦ 

પંચમહાલ ૨૨૫ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નદહ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૩૫ 
કદયોદર તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૫૪૧ ડૉ. નીમાબેન આચાયધ (ભુજ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દદયોદર તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દદયોદર તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ. ૬૩૮.૦૯/- લાખની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૪૨૪ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ.૬૨૮.૨૭/- લાખ 
ખચષ િયેલ છે. 

--------- 
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૨૩૬ 
ગોંડલ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૭૩ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ર્ોંડલ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) રાજકોટ સ્જલ્લાના ર્ોંડલ તાલુકામાં સામૂદહક વન 
સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વથતારમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, 

  (૧) ૧૪ હેક્ટર  

 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) લીમડા, અરડુસા, કણજી, રુ્લમહોર, કાશીદ, 
સીરસ, નીલર્ીરી, પેલ્ટોફોમષ, દેશી બાવળ, પીલંુ વરે્રે 

 (૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) રૂ.૪.૪૫ લાખ 

--------- 

૨૩૭ 
અમરેલી વજલ્લાની િાળાઓના વબલ્ડીંગોના મરામત માટે રિમ 

* ૨૩૬૭૯ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
વર્ષવાર અમરેલી સ્જલ્લામાં આવેલ ગ્રાન્ટેડ પ્રાિસ્મક, માધ્યસ્મક 
અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓના સ્બલ્ડીંર્ોના મરામત અને 
નવા બાંધકામ માટે કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧) ગ્રાન્ટેડ પ્રાિસ્મક શાળાઓની માદહતી: ગ્રાન્ટેડ 
પ્રાિસ્મક શાળાઓના મકાન બાંધકામ અને મરામત માટે 
સરકાર દ્વારા ર્ાન્ટ આપવાની કોઇ જોર્વાઇ નિી. 

  ગ્રાન્ટેડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાઓની માદહતીઃ શૂન્ય 

 (૨) ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં અપાતી ઉક્ત રકમના દર 
ક્યારિી અમલમાં છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત દરમાં છેલ્લો ક્યારે કેટલો વધારો કરવામાં 
આવેલ છે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૩૮ 
મોરબી અને માળીયા તાલુિામાાં પાંચાયતોના જજધરીત મિાનો 

* ૨૩૬૩૪ શ્રી વબ્રજિે મેરજા (મોરબી) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
માળીયા તાલુકામાં તાલુકાવાર ગ્રામ પંચાયતોના કેટલા મકાનો 
જજષરીત હાલતમાં છે, અને 

  (૧)  

તાલુિો જજધરીત ગ્રામ પાંચાયતના મિાનોની સાંખ્યા 

મોરબી ૨૬ 

માળીયા ૧૦ 

િુલ ૩૬ 
 

 (૨) આ જજષરીત મકાનો નવા આધુસ્નક મકાનો 
બનાવવા શી કાયષવાહી કરી ? 

  (૨) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૬ના ઠરાવની જોર્વાઇ મુજબ 
કાયષવાહી કરવામાં આવે છે. 

     
--------- 
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૨૩૯ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાન 

* ૨૩૫૭૧ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કચ્છ અને 
પાટણ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમત-ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 
રમત-ગમતના મેદાન િગરની 

સરિારી પ્રાથવમિ િાળાની સાંખ્યા 

૧ કચ્છ ૨૬૨ 

૨ પાટણ ૧૧૨ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લાં બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓ રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો િર્ધ  
રમત-ગમતના મેદાન 

બનાિિામાાં આવ્યા િોય તેિી 
સરિારી પ્રાથવમિ િાળાની સાંખ્યા 

કચ્છ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

૨૦૧૯-૨૦ ૦ 

પાટણ 
૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

૨૦૧૯-૨૦ ૩ 

િુલ.. ૩  
 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-
ર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી 

--------- 

૨૪૦ 
ચાણસ્મા તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૨૬૨ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પાટણ સ્જલ્લાના ચાણથમા તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) પાટણ સ્જલ્લાના ચાણથમા તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૪,૫૩,૮૪,૧૧૫/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૯૨ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ.૪,૧૫,૫૮,૮૬૯/-
નો ખચષ િયેલ છે. 

--------- 

૨૪૧ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૫૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં મહેસાણા સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 
તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ મહેસાણા ૧૭ 

૨ સ્વસનર્ર ૧૯ 

૩ વડનર્ર ૦૮ 

૪ ખેરાલુ ૧૦ 
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૫ સતલાસણા ૧૪ 

૬ કડી ૧૦ 

૭ સ્વજાપુર ૧૩ 

૮ બેચરાજી ૧૦ 

૯ ઉંઝા ૧૦ 

૧૦ જોટાણા ૦૩ 

િુલ ૧૧૪ 
 

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) એકપણ નહીં. 

(૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 
૨૪૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં આર.એમ.એસ. િાળાઓ 
* ૨૩૫૭૭ શ્રી ગુલાબવસાંિ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી રાિર ીય માધ્યસ્મક શાળાઓ 
(આરએમએસ) આવેલી છે ? 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિો આર.એમ.એસ.એ િાળાની સાંખ્યા 

૧ અમીરર્ઢ ૦૩ 

૨ ડીસા ૦૯ 

૩ ધાનેરા ૦૮ 

૪ સુઈર્ામ ૦૩ 

૫ વાવ ૦૭ 

૬ ભાભર ૦૭ 

૭ દદયોદર ૦૬ 

૮ કાંકરેજ ૦૪ 

૯ િરાદ ૧૭ 

૧૦ દાંતીવાડા ૦૫ 

૧૧ પાલનપુર ૦૧ 

૧૨ લાખણી ૦૪ 

૧૩ દાંતા ૦૪  
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં તાલુકાવાર કેટલી 
નવી આરએમએસ શાળાઓ મંજૂર કરવામાં આવી, 

  (૨)  

ક્રમ તાલુિો આર.એમ.એસ. એ િાળાની સાંખ્યા 

૧ અમીરર્ઢ ૦૧ 

૨ ડીસા ૦૧ 

૩ ધાનેરા ૦૧ 

૪ સુઈર્ામ ૦૧ 

૫ વાવ ૦૧ 

૬ ભાભર ૦૦ 

૭ દદયોદર ૦૦ 

૮ કાંકરેજ ૦૦ 

૯ િરાદ ૦૦ 

૧૦ દાંતીવાડા ૦૦ 

૧૧ પાલનપુર ૦૦ 

૧૨ લાખણી ૦૦ 

૧૩ દાંતા ૦૦  
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 (૩) ઉકત સ્થિસ્તએ આરએમએસ શાળાઓ શરૂ કરવા 
માટે કેટલી માંર્ણીઓ પડતર છે, અને 

  (૩) આરએમએસએ અંતર્ષતની શાળાઓ શરૂ કરવા માટે 
કોઈ માંર્ણી પડતર નિી. 

 (૪) તેને ક્યાં સુધીમાં મંજૂરી આપવામાં આવશે ?   (૪) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી.  
--------- 

૨૪૩ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િન વિભાગ દ્વારા ચેિડેમ અને િનતલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૨૧૩૮૧ શ્રી કિતુ િનોકડયા (ઈડર) : માનનીય િનમાંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વન સ્વભાર્ દ્વારા કેટલા ચેકડેમ અને 
વનતલાવડીઓ બનાવવામાં આવી, અને 

  (૧)  
િર્ધ ચેિડેમ િનતલાિડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ ૨૭ 

૨૦૧૯-૨૦માં 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
૧૧ ૫ 

 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વનતલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ધ 
થયેલ ખચધ (રૂ।. લાખમાાં) 

ચેિડેમ િનતલાિડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪.૨૧ ૩૮.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦માં 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
૩૨.૯૬ ૮.૮૨ 

 
--------- 

૨૪૪ 
ઉિા તરસાડીયા યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૪૧ શ્રી િર્ધ સાંઘિી (મજુરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત ઉકા 
તરસાડીયા યુસ્નવસ્સષટી, સુરત મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની સંખ્યા ૧૦૩૯ ૧૨૮૧ ૧૦૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ (રૂ.લાખમાં) ૫૭.૨૭ ૮૭.૦૭ ૭૦.૪૭   
--------- 

૨૪૫ 
દાિોદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૧૩ શ્રી રમેિભાઈ િટારા (ફતેપુરા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ દાહોદ સ્જલ્લા માટે સને-૨૦૧૯-
૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) રૂ.૩,૨૯,૪૭,૨૦૦/- (અંકે રૂસ્પયા ત્રણ કરોડ 
ઓર્ણત્રીસ લાખ સુડતાલીસ હજાર બસો પુરા.) 

--------- 
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૨૪૬ 
ડાાંગ અને િલસાડ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૪૨ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાંર્) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાંર્ અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ડાંર્ અને 
વલસાડ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

ડાંર્ ૫૪૨૨ 

વલસાડ ૯૫૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

ડાંર્ ૪૧૬૭ ૧૨૫૫ 

વલસાડ ૭૧૯૫ ૨૩૩૧  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 ડાંર્ અને વલસાડ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 ડાંર્ અને વલસાડ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દૂધ 
સંજીવની યોજના ફોટીફાઈડ ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં 
આવે છે.  

--------- 

૨૪૭ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ 

* ૨૧૫૪૩ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભરૂચ સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૫૩૬ (પાંચસો છત્રીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 



103 

૨૪૮ 
આકદજાવત વિસ્તારોમાાં ધોરણ-૯ થી ૧૨ની આશ્રમિાળાઓમાાં સાંખ્યા 

* ૨૩૭૧૬ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આદદજાસ્ત 
સ્વથતારોમાં આવેલ ધોરણ-૯ િી ૧૨ની આશ્રમશાળાઓમાં 
ધોરણદીઠ સ્વદ્યાિીઓની સંખ્યા અને વર્ષખંડોની સંખ્યા 
સ્નસ્િત કરવામાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા.  

 (૨) જો હા, તો આ વર્ષખંડો અને સ્વદ્યાિીઓની સંખ્યા 
કેટલી સ્નસ્િત કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨) સરકારશ્રીના છેલ્લા ઠરાવ મુજબ ૪૦ છાત્રોની સંખ્યા 
સામે એક વર્ષખંડ સ્નસ્િત કરવામાં આવેલ છે. 

 (૩) આ વર્ષખંડો અને સ્વદ્યાિીઓની સંખ્યામાં ક્યારે 
અને કેટલો વધારો કરવાનંુ આયોજન છે ? 

  (૩) જરૂરીયાત અનુસાર માંર્ણી મુજબ સ્નયમોનુસાર 
વધારો કરવામાં આવે છે.   

--------- 

૨૪૯ 
છોટા-ઉદેપુર વજલ્લામાાં મધ્યાિન ભોજન દ્વારા દૂધ સાંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૨૧૫૫૨ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મિેતા (ડભોઈ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા-ઉદેપુર 
સ્જલ્લાના કેટલા અને કયા કયા તાલુકામાં દૂધ સંજીવની યોજના 
અમલમાં છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટા-ઉદેપરુ 
સ્જલ્લાના બોડેલી તાલુકામાં મધ્યાહન ભોજન યોજના દ્વારા દૂધ 
સંજીવની યોજના અમલમાં છે. 

 (૨) તે અંતર્ષત ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલો 
ખચષ િયો? 

  (૨)  
ક્રમ તાલુિો તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
તા.૧-૧-૨૦૧૯ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

િુલ 

૧ બોડેલી રૂ.૨,૧૫,૧૮,૩૬૩ રૂ.૨,૧૨,૧૬,૫૪૦ રૂ.૪,૨૭,૩૪,૯૦૩  
--------- 

૨૫૦ 
ઉિા તરસાડીયા યુવનિવસધટીમાાં ટેબલેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૩૪૦ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત ઉકા 
તરસાડીયા યુસ્નવસ્સષટી, સુરત મારફત કુલ કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની સંખ્યા ૧૦૩૯ ૧૨૮૧ ૧૦૫૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  
િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ (રૂ.લાખમાં) ૫૭.૨૭ ૮૭.૦૭ ૭૦.૪૭   
--------- 

૨૫૧ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૩૬ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકારા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજકોટ અને 
પોરબંદર સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 
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પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ રાજકોટ રાજકોટ ૦ ૧ ૨૩ ૪ ૨૮ 

૨ ર્ોંડલ ૦ ૧ ૨૫ ૪ ૩૦ 

૩ જતેપુર ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 

૪ ધોરાજી ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૫ ઉપલેટા ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 

૬ જામકંડોરણા ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 

૭ પડધરી ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 

૮ લોસ્ધકા ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 

૯ કોટડા સાંર્ણી ૦ ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ 

૧૦ જસદણ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 

૧૧ સ્વંછીયા ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ 

િુલ  ૦ ૧૧  ૨૦૯ ૪૪ ૨૬૦ 

        

૧ પોરબંદર પોરબંદર ૦ ૧ ૨૫ ૪ ૩૦ 

૨ રાણાવાવ ૦ ૧ ૨૪ ૩ ૨૮ 

૩ કુસ્તયાણા ૦ ૨ ૨૨ ૪ ૨૮ 

િુલ ૦ ૪ ૭૧ ૧૧ ૮૬  
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ રાજકોટ રાજકોટ ૦  ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦  ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ 

૨ ર્ોંડલ ૦  ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦  ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૩ જતેપુર ૦  ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦  ૦ ૧૦ ૪ ૧૪ 

૪ ધોરાજી ૦  ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ ૦  ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 

૫ ઉપલેટા ૦  ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦  ૦ ૯ ૨ ૧૧ 

૬ જામકંડોરણા ૦  ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ ૦  ૧ ૬ ૩ ૧૦ 

૭ પડધરી ૦  ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦  ૦ ૭ ૨ ૯ 

૮ લોસ્ધકા ૦  ૧ ૯ ૨ ૧૨ ૦  ૦ ૮ ૨ ૧૦ 

૯ કોટડા સાંર્ણી ૦  ૦ ૮ ૩ ૧૧ ૦  ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૧૦ જસદણ ૦  ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ ૦  ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 

૧૧ સ્વંછીયા ૦  ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦  ૦ ૪ ૦ ૪ 

િુલ  ૦  ૮ ૧૧૪ ૨૩ ૧૪૫ ૦  ૩ ૯૫ ૧૭ ૧૧૫ 

             

૧ પોરબંદર પોરબંદર ૦  ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૨ રાણાવાવ ૦  ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૧૨ ૩ ૧૫ 

૩ કુસ્તયાણા ૦  ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ ૦ ૨ ૧૨ ૨ ૧૬ 

િુલ ૦  ૨ ૩૫ ૪ ૪૧ ૦ ૨ ૩૬ ૭ ૪૫ 
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 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૫૨ 
ગાાંધીનગર અને અમદાિાદ વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૧૦ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાંધીનર્ર અને 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ાંધીનર્ર અને 
અમદાવાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

ર્ાંધીનર્ર ૧૩૨૦૨ 

અમદાવાદ ૭૯૧૯ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

ર્ાંધીનર્ર ૧૦૧૬૭ ૩૦૩૫ 

અમદાવાદ ૬૦૦૨ ૧૯૧૭  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 

આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 ર્ાંધીનર્ર અને અમદાવાદ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં 
૬ માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૫૩ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૬૩ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ર્ીર સોમનાિ 
અને દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  
વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની પ્રાથવમિ 

િાળાઓ 

ર્ીર સોમનાિ ૧૯૬ 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૧૧૫ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 

બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

ર્ીર સોમનાિ ૦ ૦ 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૦ ૨૪ 
 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૫૪ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૭૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્પમર (લાઠી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી અને 
ભાવનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની સરિારી 
પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

અમરેલી ૨૧ 

ભાવનર્ર ૨૯૪ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નદહ. 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-
ર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૫૫ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૬૩ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં ડાંર્ સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) અર્ાઉના વર્ોમાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તમામ તાલુકાઓની તમામ ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટર 
ઉપલબ્ધ કરાવેલ હોવાિી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા એક વર્ષમાં કોઈ જ ગ્રામ પંચાયતને કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરેલ નિી. 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

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

 (૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 

ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

 

--------- 

૨૫૬ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૫૯૯ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈાક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  
વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 

રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

સાબરકાંઠા ૭૨૧૫ ૭૨.૧૫ 

અરવલ્લી ૪૦૫૯ ૪૦.૫૯ 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) સાબરકાંઠા : ૪૧૨ 
  અરવલ્લી : ૬૩૫ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યા સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 

૨૫૭ 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં વિદ્યાથનનીઓને સાયિલ આપિા બાબત 

* ૨૧૩૬૦ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી 
સ્જલ્લામાં અનુસૂસ્ચત જનજાસ્તની ધોરણ-૯ માં અભ્યાસ કરતી 
સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવા માટેની યોજના અમલમાં 
છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના અંતર્ષત ઉકત સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી સ્વદ્યાિીનીઓને સાયકલ ભેટ આપવામાં 
આવી ? 

  (૨) ૩૧૯૩ 

--------- 

૨૫૮ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૨૧૫૫૯ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (રાજકોટ ગ્રામ્પય) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લામાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-
એઈડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત મફત પાઠ્ય 
પુથતક યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા સ્વદ્યાિીઓને 
લાભ આપવામાં આવ્યો, અને  

  (૧) ૩૭,૨૬૭ 

 (૨) આ અંતર્ષત કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?   (૨) રૂ.૧,૮૧,૩૯,૨૨૦ 
--------- 

૨૫૯ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં િોમ્પ્યુટરની સુવિધા 

* ૨૧૨૫૭ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (સ્વસનર્ર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક 
વર્ષમાં મહેસાણા સ્જલ્લામાં ઇ-ગ્રામ સ્વશ્વગ્રામ યોજના અંતર્ષત 
તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાં 
તાલુકાવાર નીચેની સ્વર્તે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાં આવેલ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

િોમ્પ્યુટરની સુવિધા ઉપલબ્ધ િરાિેલ 
ગ્રામ પાંચાયતની સાંખ્યા 

૧ મહેસાણા ૧૭ 

૨ સ્વસનર્ર ૧૯ 

૩ વડનર્ર ૦૮ 
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૪ ખેરાલુ ૧૦ 

૫ સતલાસણા ૧૪ 

૬ કડી ૧૦ 

૭ સ્વજાપુર ૧૩ 

૮ બેચરાજી ૧૦ 

૯ ઉંઝા ૧૦ 

૧૦ જોટાણા ૦૩ 

િુલ ૧૧૪ 
 

(૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તાલુકાવાર કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં 
કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા ઉપલબ્ધ નિી, અને 

  (૨) એકપણ નહીં. 

(૩) બાકી ગ્રામ પંચાયતો ખાતે કોમ્પ્યુટરની સુસ્વધા 
ઉપલબ્ધ કરાવવા સરકારનંુ શું આયોજન છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િતો નિી. 

--------- 

૨૬૦ 
દાિોદ અને છોટા ઉદેપુર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો  

* ૨૩૭૧૩ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની 
સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

દાહોદ ૩૭૨ 

છોટાઉદેપુર ૨૪૭  
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 

કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નહીં.  

 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-
ર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે ? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૬૧ 
ઉચ્છલ તાલુિામાાં િોટધ  વબલ્ડીંગ બાાંધિા માટે રિમ 

* ૨૩૭૩૯ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (સ્નઝર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લાના 

ઉચ્છલ તાલુકામાં કોટષ  સ્બલ્ડીંર્ બાંધવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં 
વર્ષવાર કેટલી રકમ ફાળવવામાં આવી, 

  (૧)  

ક્રમ પ્રશ્ન ઉત્તર 

૧ ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦ 

૨ ૦૧-૦૧-૨૦૧૯ િી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

રૂ.૩૬,૪૦,૦૦૦/- 

 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્બલ્ડીંર્ની કામર્ીરી કયા 
તબકે્ક છે, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ઉક્ત સ્બલ્ડીંર્ની કામર્ીરી તાંસ્ત્રક 
મંજુરી પ્રદક્રયા હેઠળ છે. 

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી ક્યાં સુધીમાં પૂણષ કરવામાં આવશે ?   (૩) બનતી ત્વરાએ પૂણષ કરવામાં આવશે. 

--------- 
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૨૬૨ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના 

* ૨૧૪૧૨ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ર્ાંધીનર્ર-દસ્ક્ષણ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કન્યાઓ માટે 
સ્વદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ યોજના હેઠળ કન્યાદીઠ કેટલી રકમના 
બોન્ડ આપવામાં આવે છે, 

  (૧) રૂ. ૨૦૦૦/- 

 (૨) જ ે અન્વયે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ 
ર્ાંધીનર્ર સ્જલ્લામાં કેટલી કન્યાઓને આવરી લેવામાં આવી, 
અને 

  (૨) ૧૩૩ 

 (૩) તેના માટે કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી?   (૩) રૂ.૨,૬૬,૦૦૦/- 
--------- 

૨૬૩ 
પાલનપુર તાલુિા પાંચાયતમાાં ખાલી જગ્યાઓ 

* ૨૪૨૧૭ શ્રી મિેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ બનાસકાંઠા 
સ્જલ્લાની પાલનપુર તાલુકા પંચાયતમાં વર્ષ-૨, વર્ષ-૩ અને 
વર્ષ-૪ ની કઈ કઈ જગ્યાઓ મંજુર કરવામાં આવી છે, 

  (૧)  

ક્રમ િગધ જગ્યાનુાં નામ 
માંજુર જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ વર્ષ-૨ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

િગધ-૨ નુાં િુલ ૧ 

૨ વર્ષ-૩ 

નાયબ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

મદદનીશ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

સીનીયર ક્લાકષ  ૩ 

જુનીયર ક્લાકષ  ૭ 

ડર ાયવર ૧ 

આંકડા મદદનીશ ૧ 

નાયબ દહસાબનીશ ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી (સહકાર) ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી (પંચાયત) ૪ 

મ.ઈ/અ.મ.ઈ ૩ 

િગધ-૩ નુાં િુલ ૨૩ 

૩ વર્ષ-૪ પટાવાળા ૫ 

િગધ-૪ નુાં િુલ ૫ 

એિદાંરે િુલ.. ૨૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કઈ કઈ જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

 
 (૨)  

ક્રમ િગધ જગ્યાનુાં નામ 
ખાલી જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ વર્ષ-૨ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૦ 

િગધ-૨ નુાં િુલ ૦ 

૨ વર્ષ-૩ 

નાયબ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૦ 

મદદનીશ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૦ 

સીનીયર ક્લાકષ  ૨ 

જુનીયર ક્લાકષ  ૨ 

ડર ાયવર ૧ 

આંકડા મદદનીશ ૦ 

નાયબ દહસાબનીશ ૦ 
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સ્વથતરણ અસ્ધકારી (સહકાર) ૦ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી (પંચાયત) ૪ 

મ.ઈ/અ.મ.ઈ ૦ 

િગધ-૩ નુાં િુલ ૯ 

૩ વર્ષ-૪ પટવાળા ૨ 

િગધ-૪ નુાં િુલ ૨ 

એિદાંરે િુલ.. ૧૧  
 (૩) ઉક્ત તમામ જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવનાર છે ? 

  (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૬૪ 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િન વિભાગ દ્વારા ચેિડેમ અને િનતલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૨૧૩૮૦ શ્રી રાજને્રવસાંિ ચાિડા (દહંમતનર્ર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વન સ્વભાર્ દ્વારા કેટલા ચેકડેમ અને 
વનતલાવડીઓ બનાવવામાં આવી, અને 

  (૧)  
િર્ધ ચેિડેમ િનતલાિડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૨ ૨૭ 

૨૦૧૯-૨૦માં  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

૧૧ ૫ 
 

 (૨) આ ચેકડેમ અને વનતલાવડી બનાવવા પાછળ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ધ 
થયેલ ખચધ (રૂ।. લાખમાાં) 

ચેિડેમ િનતલાિડી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૪.૨૧ ૩૮.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦માં  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

૩૨.૯૬ ૮.૮૨ 
 

--------- 

૨૬૫ 
જામનગર મિાનગરપાવલિામાાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ િેઠળ ઓનલાઈન પ્રિેિ 

* ૨૧૪૦૩ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનર્ર-ગ્રામ્પય) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષણીક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦ માટે રાજ્યમાં આર.ટી.ઈ. એક્ટ હેઠળ નબળા અને 
વંસ્ચત જુિના બાળકોના પ્રવેશ માટે જામનર્ર 
મહાનર્રપાસ્લકા સ્વથતારમાં કેટલા સ્વદ્યાિીઓએ ઓનલાઈન 
અરજી કરી, 

  (૧) ૩૭૯૩ 

 (૨) તે પૈકી કેટલા સ્વદ્યાિીઓને પ્રવેશ આ્યો, અને   (૨) ૧૦૭૬ 
 (૩) તે અન્વયે કેટલો ખચષ િયો ?   (૩) રૂ.૩૫૮.૦૫ (લાખમાં) 

--------- 

૨૬૬ 
પાટણ વજલ્લામાાં આાંગણિાડીના મિાનોની ઘટ 

* ૨૩૫૮૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળિલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાં 
તાલુકાવાર આંર્ણવાડીના કેટલા મકાનોની ઘટ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાં 
તાલુકાવાર આંર્ણવાડીના મકાનોની ઘટ નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં નામ મિાનોની ઘટની સાંખ્યા 

સમી ૭ 

શંખેશ્વર ૩ 
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હારીજ ૮ 

ચાણથમા ૧૦ 

સ્સધ્ધપુર ૧૨ 

પાટણ ૬૮ 

સરથવતી ૩૪ 

રાધનપુર ૧૯ 

સાંતલપુર ૬ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉક્ત તાલુકાવાર 
કેટલા મકાનો નવા મંજુર કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં ઉક્ત તાલુકાવાર 
નીચે મુજબના મકાનો નવા મંજુર કરવામાં આવ્યા, અને 

તાલુિાનુાં નામ માંજુર થયેલ મિાનોની સાંખ્યા 
સમી ૫ 

શંખેશ્વર ૫ 

હારીજ ૩ 

ચાણથમા ૧ 

સ્સધ્ધપુર ૨ 

પાટણ ૨ 

સરથવતી ૧૫ 

રાધનપુર ૩ 

સાંતલપુર ૮  
 (૩) ઉક્ત ખુટતા મકાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) બનતી ત્વરાએ.  

--------- 

૨૬૭ 
મોરબી અને અમરેલી વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૩૯ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
અમરેલી સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનંુ તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો 
તાલુિા 

પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨   િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ મોરબી 

 
 

 

 
 
 

અમરેલી 

મોરબી ૦ ૧ ૨૬ ૪ ૩૧ 

૨ વાંકાનેર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૩ ટંકારા ૦ ૧ ૯ ૨ ૧૨ 

૪ હળવદ ૦ ૧ ૨૦ ૩ ૨૪ 

૫ માળીયા(મીં) ૦ ૧ ૧૭ ૪ ૨૨ 

 િુલ ૦ ૫ ૯૩ ૧૭ ૧૧૫ 

૧ અમરેલી ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 

૨ લાઠી ૦ ૧ ૨૨ ૩ ૨૬ 

૩ લીલીયા ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૪ બાબરા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૫ ધારી ૦ ૧ ૨૩ ૪ ૨૮ 

૬ ખાંભા ૦ ૧ ૧૬ ૩ ૨૦ 

૭ સાવરકંુડલા ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૮ બર્સરા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૯ કંુકાવાવ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૧૦ રાજુલા ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 

૧૧ જાફરાબાદ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

 િુલ ૦ ૧૧ ૨૦૧ ૩૪ ૨૪૬ 
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  



112 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં 

નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 
િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ મોરબી મોરબી ૦ ૧ ૧૩ ૪ ૧૮ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 
૨ વાંકાનેર ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 
૩ ટંકારા ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૩ ૧ ૪ 
૪ હળવદ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ 
૫ માળીયા(મીં) ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 
 િુલ ૦ ૪ ૪૬ ૯ ૫૯ ૦ ૧ ૪૭ ૮ ૫૬ 

૧ અમરેલી અમરેલી ૦ ૧ ૧૩ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૮ ૩ ૧૧ 
૨ લાઠી ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 
૩ લીલીયા ૦ ૧ ૫ ૦ ૬ ૦ ૦ ૧૪ ૩ ૧૭ 
૪ બાબરા ૦ ૧ ૧૧ ૨ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 
૫ ધારી ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ 
૬ ખાંભા ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ ૦ ૦ ૭ ૩ ૧૦ 
૭ સાવરકંુડલા ૦ ૦ ૯ ૩ ૧૨ ૦ ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ 
૮ બર્સરા ૦ ૧ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 
૯ કંુકાવાવ ૦ ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૧૦ રાજુલા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૯ ૩ ૧૨ 
 જાફરાબાદ ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૯ ૧ ૧૧ 
 િુલ ૦ ૮ ૧૦૨ ૧૪ ૧૨૪ ૦ ૩ ૯૯ ૨૦ ૧૨૨ 

 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૬૮ 
વભલોડા તાલુિામાાં ક્ષેવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૮૪ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોડા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લાના સ્ભલોડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૬ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૩૦૧ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૬.૦૭ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૧૧૪.૬૭ 

 
--------- 

૨૬૯ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૬૪૯ શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે જામનર્ર અને દેવભૂસ્મ 
દ્વારકા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ 
પાસેિી વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા 
િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

જામનર્ર ૬૧૪૭ ૬૧.૪૭ 

દેવભૂસ્મ 
દ્વારકા 

૧૪૬૩ ૧૪.૬૩ 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) જામનર્ર        : ૪૧૦૧ 
  દેવભૂસ્મ દ્વારકા : ૧૦૭૭ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત): રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 

૨૭૦ 
આણાંદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૦૭ શ્રી મિેિિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ આણંદ સ્જલ્લા માટે સને-

૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ.૧,૮૧,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭૧ 
અમદાિાદ અને પાટણ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૬૧૬ શ્રી કિાંમતવસાંિ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે અમદાવાદ અને પાટણ 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

અમદાવાદ ૫૦૪૩૮ ૫૦૪.૩૮ 

પાટણ ૭૩૦૮ ૭૩.૦૮ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) અમદાવાદ : ૩૫૭૦૭ 
  પાટણ : ૧૭૦૬ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત): રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 

હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 

જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 

૨૭૨ 
િિેરા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૭૪ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પંચમહાલ સ્જલ્લાના શહેરા તાલુકામાં સામૂદહક વન 
સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૬૦૦૦ રોપાનંુ. 
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 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને  

  (૨) નીલર્ીરી, રુ્લમહોર, રેઈન્ટર ી, પેલ્ટોફોમષ, કાશીદ 
વરે્રે. 

 (૩) તે પાછળ ઉકત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે ?  

  (૩) રૂ.૩.૭૬ લાખ. 

--------- 

૨૭૩ 
વિરમગામ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૫૪૨ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાંર્ધ્રા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં 
નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
કેટલી બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના સ્વરમર્ામ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૬,૭૬,૦૦,૦૦૦/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૩૮૬ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 
 (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ કેટલો ખચષ િયેલ ?   (૩) ઉક્ત પૂણષ કામો સામે કુલ રૂ.૫,૮૯,૩૨,૨૧૬/- 

નો ખચષ િયેલ છે. 
--------- 

૨૭૪ 
િપરાડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૬ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૭૩૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૮.૦૨ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૩૧૩.૮૧ 

 
--------- 

૨૭૫ 
નસિાડી તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૭૯ શ્રી અભેવસાંિ તડિી (સંખેડા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૫૫ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૨૩૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૨.૧૨ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૭૬.૨૯  

 
--------- 
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૨૭૬ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૦૬ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૪૭,૨૪,૦૦૦/- 

--------- 

૨૭૭ 
મોડાસા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૮૬ શ્રી સુરેિભાઈ પટેલ (મણીનર્ર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૪ 

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

૧૬૩  

 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 

કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬.૫૫ 

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

૧૦૯.૮૮  

 
--------- 

૨૭૮ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં તલાટી િમ માંત્રીની ઘટ 

* ૨૩૬૮૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ર્ઢડા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર 
સ્જલ્લાના ઉમરાળા, વલ્લભીપુર અને બોટાદ સ્જલ્લાના ર્ઢડા 
તાલુકામાં કેટલી ગ્રામ પંચાયતોમાં કેટલા તલાટી કમ મંત્રીની 
ઘટ છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો તલાટી િમ માંત્રીની 
ઘટ િોય તેિી ગ્રામ 

પાંચાયતની સાંખ્યા 

તલાટી િમ 
માંત્રીની ઘટ 

૧ ભાવનર્ર ઉમરાળા ૧૮ ૧૪ 

વલ્લભીપુર ૧૬ ૧૩ 

૨ બોટાદ ર્ઢડા ૧૫ ૦૯ 
 

 (૨) ઉકત ઘટ કેટલા સમયમાં પૂણષ કરવામાં આવશે ?   (૨) ૧૦ વર્ીય ભરતી કેલેન્ડર મુજબ નવી ભરતી કયેિી 
ઘટ પૂણષ કરવામાં આવશે. 

--------- 
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૨૭૯ 
રાજ્ય સમિારી વનવધમાાં જમા રિમ 

* ૨૩૭૨૩ શ્રી જિપાલવસાંિ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સમકારી 
સ્નસ્ધમાં કેટલી રકમ જમા છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સમકારી 
સ્નસ્ધમાં રૂ.૧,૫૮,૩૦,૦૬૦,૭૧/- રકમ જમા છે. 

 (૨) આ સ્નસ્ધમાંિી છેલ્લાં બે વર્ષમાં કેટલી રકમ 
વાપરવામાં આવી ? 

  (૨) આ સ્નસ્ધમાંિી છેલ્લાં બે વર્ષમાં રૂ.૨૬,૪૪,૬૭૮/- 
રકમ વાપરવામાં આવી. 

--------- 

૨૮૦ 
િાાંસોટ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૫૪૦ શ્રી પૂણેિ મોદી (સુરત-પસ્િમ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ભરૂચ સ્જલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય વર્ષ 
૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી બેઝીક 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) ભરૂચ સ્જલ્લાના હાંસોટ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૩,૦૨,૪૮,૯૪૫/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૫૦ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

૨૮૧ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબલેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૫૮૬ શ્રી વિિાભાઇ ભૂરીયા (દદયોદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ આપવા માટે બનાસકાંઠા અને કચ્છ 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા 
િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

બનાસકાંઠા ૧૨૨૧૮ ૧૨૨.૧૮ 

કચ્છ ૭૩૬૧ ૭૩.૬૧ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) બનાસકાંઠા  :  ૪૩૭ 

  કચ્છ           :  ૬૪૦૬ 

 (૩) ઉક્ત ટેબલેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબલેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબલેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબલેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 
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૨૮૨ 
િપરાડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૭ શ્રી િનુભાઇ દેસાઈ (પારડી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ) 

૭૩૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૮.૦૨ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ) 

૩૧૩.૮૧ 

 
--------- 

૨૮૩ 
િિેરા તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૭૫ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌિાણ (કાલોલ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) પંચમહાલ સ્જલ્લાના શહેરા તાલુકામાં સામૂદહક વન 
સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, 

  (૧) ૬૦૦૦ રોપાનંુ 

 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) નીલર્ીરી, રુ્લમહોર, રેઈન્ટર ી, પેલ્ટોફોમષ, કાશીદ 
વરે્રે 

 (૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) રૂ.૩.૭૬ લાખ 

--------- 

૨૮૪ 
મોડાસા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૮૭ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લાના મોડાસા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 

છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૫૪ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ) 

૧૬૩ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬.૫૫ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ) 

૧૦૯.૯૮ 

 
--------- 
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૨૮૫ 
ખેરાલુ તાલુિામાાં સામુકિિ િન વનમાધણ યોજના િેઠળ િાિેતર 

* ૨૧૩૬૯ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લાના ખેરાલુ તાલુકામાં સામૂદહક વન 
સ્નમાષણ યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માં તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ કેટલા સ્વથતારમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, 

  (૧) ૨૩ હેક્ટર 

 (૨) તેમાં મુખ્યત્વે ક્યા પ્રકારના રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) અરડુસા, નીલર્ીરી, લીમડા, દેશી બાવળ, કરંજ, 
ખાટી આંબલી, સીસુ,ં સીરસ, પેલ્ટાફોમષ વરે્રે 

 (૩) તે પાછળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલો ખચષ કરવામાં 
આવેલ છે? 

  (૩) રૂ.૯.૭૩ લાખ 

--------- 

૨૮૬ 
માાંડલ તાલુિામાાં ૧૪માાં નાણાપાંચ અાંતગધત ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૧૫૩૯ શ્રી ધનજીભાઇ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના માંડલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ કેટલી 
બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી,  

  (૧) અમદાવાદ સ્જલ્લાના માંડલ તાલુકામાં નાણાકીય 
વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં ૧૪માં નાણાપંચ અંતર્ષત કુલ 
રૂ.૩,૩૩,૮૭,૭૩૦/-ની બેઝીક ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી. 

 (૨) તે પૈકી કુલ કેટલા કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) તે પૈકી કુલ ૧૮૫ કામો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
સ્થિસ્તએ પૂણષ કરવામાં આવ્યા. 

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

--------- 

૨૮૭ 
પાટણ તાલુિા પાંચાયતમાાં ખાલી જગ્યાઓ 

* ૨૪૨૨૧ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજયકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લાની 
પાટણ તાલુકા પંચાયતમાં વર્ષ-૨, વર્ષ-૩ અને વર્ષ-૪ ની 
કઈ કઈ જગ્યાઓ મંજુર કરવામાં આવી છે, 

  (૧)  

ક્રમ િગધ જગ્યાનુાં નામ 
માંજુર જગ્યાની 

સાંખ્યા 

૧ વર્ષ-૨ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

િગધ-૨ નુ િુલ ૧ 

૨ વર્ષ-૩ 

નાયબ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

મદદ. તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી પંચાયત ૨ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી સહકાર ૧ 

અસ્ધક મદદનીશ ઇજનેર ૨ 

આંકડા મદદનીશ ૧ 

નાયબ દહસાબનીશ ૧ 

સીનીયર ક્લાકષ  (વહીવટ) ૧ 

સીનીયર ક્લાકષ  (દહસાબ) ૧ 

જુસ્નયર ક્લાકષ  (વહીવટ) ૭ 

જુસ્નયર ક્લાકષ  (દહસાબ) ૧ 

ડર ાયવર ૨ 

િગધ-૩ નુ િુલ ૨૧ 
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૩ વર્ષ-૪ પટાવાળા ૪ 

િગધ-૪ નુ િુલ ૪ 

એિદાંરે િુલ ૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત સ્થિસ્તએ કઈ કઈ જગ્યાઓ ખાલી છે, 
અને 

  (૨)  
૧ વર્ષ-૨ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

િગધ-૨ નુ િુલ ૧ 

૨ વર્ષ-૩ 

નાયબ તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૧ 

મદદ. તાલુકા સ્વકાસ અસ્ધકારી ૦ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી પંચાયત ૧ 

સ્વથતરણ અસ્ધકારી સહકાર ૦ 

અસ્ધક મદદનીશ ઇજનેર ૦ 

આંકડા મદદનીશ ૦ 

નાયબ દહસાબનીશ ૧ 

સીનીયર ક્લાકષ  (વહીવટ) ૦ 

સીનીયર ક્લાકષ  (દહસાબ) ૧ 

જુસ્નયર ક્લાકષ  (વહીવટ) ૩ 

જુસ્નયર ક્લાકષ  (દહસાબ) ૧ 

ડર ાયવર ૧ 

િગધ-૩ નુ િુલ ૯ 

૩ વર્ષ-૪ પટાવાળા ૦ 

િગધ-૪ નુ િુલ ૦ 

એિદાંરે િુલ ૧૦  
 (૩) ઉક્ત તમામ જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં 
આવનાર છે ? 

  (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૨૮૮ 
િપરાડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૫ શ્રી અરવિાંદ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ સ્જલ્લાના કપરાડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૦૮૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ) 

૭૩૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૭૧૮.૦૨ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ) 

૩૧૩.૮૧ 

 
--------- 

૨૮૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીન પર દબાણ 

* ૨૩૧૭૨ શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કેટલી ર્ૌચરની જમીનોમાં દબાણો િયેલા 
છે, 

  (૧)  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
દબાણનુાં િુલ કે્ષત્રફળ 

(િે.આરે.પ્ર) 

૧ દસક્રોઇ  ૦૩.૨૦.૫૯ 

૨ સાણંદ ૪૧.૦૨.૩૬ 
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૩ બાવળા ૨૩.૭૯.૦૧ 

૪ ધોળકા ૦૩.૮૦.૧૦ 

૫ ધંધુકા ૦૦.૫૦.૫૦ 

૬ ધોલેરા ૦૦.૦૦.૦૦ 

૭ સ્વરમર્ામ ૩૮.૭૨.૬૨ 

૮ માંડલ ૦૦.૦૦.૦૦ 

૯ દેત્રોજ ૦૦.૩૦.૦૦ 

િુલ ૧૧૧.૩૫.૧૮ 
 

 (૨) તે અન્વયે છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ર્ૌચરની કેટલી 
જમીનો ખુલ્લી કરવામાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િર્ધ 
દૂર િરેલ ગૌચર દબાણ 
કે્ષત્રફળ (િે.આરે.પ્ર) 

૧ ૨૦૧૮ ૩૩.૩૮.૩૭ 

૨ ૨૦૧૯ ૧૪.૯૯.૭૩ 

િુલ ૪૮.૩૮.૧૦  
 (૩) આવી ર્ૌચરની જમીનો ઉપર દબાણો દૂર કરવા 
સરકારે શું આયોજન કરેલ છે ? 

  (૩) રુ્જરાત પંચાયત અસ્ધસ્નયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-
૧૦૫ મુજબ ર્ૌચર દબાણ દૂર કરવાની સત્તા ગ્રામ પંચાયતને 
સુપ્રત િયેલ છે. જ ે અન્વયે સંબંસ્ધત ગ્રામ પંચાયત દ્વારા 
દબાણદારોને નોટીસ આપી દબાણ દૂર કરવાની કાયષવાહી 
કરવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૯૦ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં વિધિા સિાયની અરજીઓ 

* ૨૩૭૭૩ શ્રી મોિનવસાંિ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર સ્વધવા સહાય મેળવવા કેટલી 
અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

િર્ધ ૨૦૧૮ િર્ધ ૨૦૧૯ 

નસવાડી ૮૩ ૧૧૮૯ 

જતેપુર-પાવી ૮૪ ૪૭૫ 

સંખેડા ૭૧ ૨૯૯૮ 

ક્વાંટ ૬૧ ૧૪૩૫ 

બોડેલી ૨૦૦ ૩૯૩૫ 

છોટાઉદેપુર ૧૦૨ ૧૧૦૮ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્ષવાર કેટલી અરજીઓ મંજૂર કરી અને 
કેટલી કયા કારણોસર નામંજૂર કરવામાં આવી અને કેટલી 

અરજીઓ પડતર છે, 

  (૨)  

િર્ધ માંજૂર નામાંજૂર પડતર 

૨૦૧૮ ૫૪૧ ૬૦ ૦ 

૨૦૧૯ ૧૦૪૯૪ ૫૫૪ ૯૨ 

અરજી નામંજુર િવાના કારણો 

અરજીફોમધ સાથે પુરાિા/ 
વિગતો અધુરી િોિાથી 

આિિ િધુ 
િોિાથી 

પુન:લગ્ન 
િરેલ િોિાથી 

૬૧૧ ૧ ૨  

 (૩) તે પૈકી કેટલી સ્વધવા બહેનોને સ્વધવા સહાય 
ચુકવવામાં આવી અને કેટલી સહાય ચુકવવાની બાકી છે, અને 

  (૩) ૭૬૨૧ બહેનોને સહાય ચુકવવામાં આવી અને 
૩૪૧૪ બહેનોને સહાય ચુકવવાની બાકી છે. 

 (૪) બાકી રહેલ સહાય ક્યાં સુધીમાં ચુકવવામાં આવશે ?   (૪) બનતી ત્વરાએ 
--------- 
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૨૯૧ 
નસિાડી તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૫૪૬ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુર સ્જલ્લાના નસવાડી તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૫૫ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૨૩૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૨.૧૨ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૭૬.૨૯  

 
--------- 

૨૯૨ 
ખેડા વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૦૮ શ્રી અજુધનવસાંિ ચૌિાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ ખેડા સ્જલ્લા માટે સને-૨૦૧૯-
૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) રૂ.૨,૪૪,૪૪,૦૦૦/- 

--------- 

૨૯૩ 
જુનાગઢમાાં સક્કરબાગ ઝુમાાં પ્રાણી/પક્ષીઓ 

* ૨૩૬૬૧ શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માંર્રોળ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુનાર્ઢ શહેરમાં આવેલ સક્કરબાર્ ઝુમાં તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર ક્યા પ્રકારના 
કેટલા જરં્લી પ્રાણી/પક્ષી રાજ્ય તિા દેશ બહારિી લાવવામાં 
આવ્યા અને ક્યા પ્રકારના કેટલા જરં્લી પ્રાણી/પક્ષી રાજ્ય 
તિા દેશ બહાર મોકલવામાં આવ્યા,  

  (૧) વર્ષ ૨૦૧૮ માં શૂન્ય. 
  વર્ષ ૨૦૧૯ માં સામેલ પત્રક-૧ મુજબ. 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ રાજ્ય તિા દેશ બહારિી લાવવામાં 
આવેલ જરં્લી પ્રાણી/પક્ષી પૈકી ક્યા પ્રકારના કેટલા જીસ્વત છે 
અને કેટલા મૃત્યુ પામ્પયા, અને 

  (૨) સામેલ પત્રક-૨  મુજબ. 

 (૩) જરં્લી પ્રાણી/પક્ષી મૃત્યુ પામ્પયા હોય તો તેના 
કારણો શું છે ?  

  (૩) રેથપીરેટરી એન્ડ કાડીયાક ફેલ્યોર, રેથપીરેટરી એન્ડ 
રીનલ ફેલ્યોર, વોલેમીક એન્ડ સે્ટીક શોક, મલ્ટી ઓર્ષન 
ફેલ્યોર. 
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પત્રિ-૧  

િર્ધ ૨૦૧૯માાં રાજ્ય/દેિ બિારથી લાિિામાાં આિેલ પ્રાણી/પક્ષી  

વિગત જાંગલી પ્રાણી પક્ષી 

નામ સાંખ્યા નામ સાંખ્યા 

દેશ બહારિી શૂન્ય 

રાજ્યમાંિી ભારતીય વર ૪ મોટો ઢોક ૨ 

 ઝરખ ૨ કાળા હંસ ૨ 

 રણલોકડી ૨   

 દહમાલીયન કાળુ રીંછ ૨   

 પીગ્મી હોર્ ૨   

 બરમીસ અજર્ર ૨   

 િામીન હરણ ૪   

 હોર્ ડીયર ૧   

 નાનુ વીજ ૪   

 ભારતીય ર્ોર ૫   

 હી્પોપોટેમસ ૨   

 જરં્લી કુતરા ૫   

 લેપડષ  બીલાડી ૨   

 પટાવાળો કાળોતરો ૧   

 ભારતીય મોટી ખીસકોલી ૨   

 દહમાલયન કાળુ રીંછ ૨   

 સફેદ વાઘ ૧   

 રીંછ ૨   

 સ્શયાળ ૨   

 શાહુડી ૨   

 એક સ્સંર્વાળો ર્ેંડો ૧   

િુલ ૫૦  ૦૪ 

િર્ધ ૨૦૧૯માાં રાજ્ય/દેિ બિારથી લાિિામાાં આિેલ પ્રાણી/પક્ષી 

વિગત જાંગલી પ્રાણીઓ પક્ષી 

નામ સાંખ્યા નામ સાંખ્યા 

દેશ બહાર શૂન્ય 

રાજ્ય બહાર એસ્શયાઈ સ્સંહ ૨૪ રુ્લાબીપેણ ૪ 

 ભેખડી ૦૨ પીળીચાંચ ઢોક બર્લો ૨ 

 િામીન હરણ ૦૨ તૂઈ ૪ 

 સ્ચંકારા ૦૪ કરકરોકંૂજ ૨ 

   ટપુસીયા ૪ 

   ચમચો ૨ 

િુલ ૩૨  ૧૮  

પત્રિ-૨ 
રાજ્ય બિારથી લાિિામાાં આિેલ જાંગલી પ્રાણી/પક્ષીઓ પૈિી જીવિત/મૃવયુની વિગતો 

પ્રાણીઓના નામ પ્રાણીની સાંખ્યા જીવિત મૃવયુ પક્ષીઓના 
નામ 

પક્ષીઓની 
સાંખ્યા 

જીવિત મૃવયુ 

ભારતીય વર ૦૪ ૦૩ ૦૧ મોટો ઢોક ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

ઝરખ ૦૨ ૦૨ ૦૦ કાળા હંસ ૦૨ ૦૨ ૦૦ 

રણલોકડી ૦૨ ૦૨ ૦૦     

દહમાલીયન કાળુ રીંછ ૦૨ ૦૨ ૦૦     

પીગ્મી હોર્ ૦૨ ૦૧ ૦૧     
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પ્રાણીઓના નામ પ્રાણીની સાંખ્યા જીવિત મૃવયુ પક્ષીઓના 
નામ 

પક્ષીઓની 
સાંખ્યા 

જીવિત મૃવયુ 

બરમીસ અજર્ર ૦૨ ૦૨ ૦૦     

િામીન હરણ ૦૪ ૦૩ ૦૧     

હોર્ ડીયર ૦૧ ૦૧ ૦૦     

નાનુ વીજ ૦૪ ૦૪ ૦૦     

ભારતીય ર્ોર ૦૫ ૦૨ ૦૩     

હી્પોપોટેમસ ૦૨ ૦૨ ૦૦     

જરં્લી કુતરા ૦૫ ૦૫ ૦૦     

લેપડષ  બીલાડી ૦૨ ૦૨ ૦૦     

પટાવાળો કાળોતરો ૦૧ ૦૧ ૦૦     

ભારતીય મોટી ખીસકોલી ૦૨ ૦૨ ૦૦     

દહમાલયન કાળુ રીંછ ૦૨ ૦૨ ૦૦     

સફેદ વાઘ ૦૧ ૦૧ ૦૦     

રીંછ ૦૨ ૦૨ ૦૦     

સ્શયાળ ૦૨ ૦૨ ૦૦     

શાહુડી ૦૨ ૦૨ ૦૦     

એક સ્સંર્વાળો ર્ેંડો ૦૧ ૦૧ ૦૦     

િુલ ૫૦ ૪૪ ૦૬  ૦૪ ૦૪ ૦૦ 

--------- 

૨૯૪ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લા પાંચાયતનુાં સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

* ૨૩૭૭૨ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છોટાઉદેપુર 
સ્જલ્લા પંચાયતનંુ સંવર્ષવાર મંજુર મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧)  

ક્રમ સાંિગધ માંજુર જગ્યા 

૧ વર્ષ-૧ ૧૪ 

૨ વર્ષ-૨ ૨૩ 

૩ વર્ષ-૩ ૮૯ 

૪ વર્ષ-૪ ૮ 

િુલ ૧૩૪ 
 

 (૨) તે અન્વયે સ્જલ્લાવાર સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ સાંિગધ ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

૧ વર્ષ-૧ ૮ ૬ 

૨ વર્ષ-૨ ૬ ૧૭ 

૩ વર્ષ-૩ ૪૯ ૪૦ 

૪ વર્ષ-૪ ૪ ૪ 

િુલ ૬૭ ૬૭  

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે ?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે.  

--------- 
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૨૯૫ 
નિસારી અને ભરૂચ વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૭૪૬ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ નવસારી અને 
ભરૂચ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની 
પ્રાથવમિ િાળાઓ 

નવસારી ૪૦ 

ભરૂચ ૩૧૧ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તેએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

નવસારી ૦ ૦ 

ભરૂચ ૦ ૦ 
 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૨૯૬ 
લુણાિાડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૮૯ શ્રી વજગે્નિિુમાર સેિિ (લુણાવાડા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મદહસાર્ર સ્જલ્લાના લુણાવાડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૦૬ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૮૫.૦૦  

 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૬.૦૩ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૪૧.૫૭  

 
--------- 

૨૯૭ 
દાાંતા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૩ શ્રી િિીિાન્ત પાંડ્યા (ડીસા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દાંતા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૮૫ 

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

૪૨૫ 
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 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૧.૨૩ 

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

૧૩૨.૦૦  

 
--------- 

૨૯૮ 
ખેડા અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૭૦૨ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ખેડા અને 
સુરેન્રનર્ર સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનંુ તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  

   

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

ખેડા 

નડીઆદ ૦ ૧ ૨૭ ૭ ૩૫ 

૨ મહુધા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૩ કઠલાલ ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૨૫ ૮ ૩૪ 

૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૨૬ ૭ ૩૪ 

૬ ર્ળતેશ્વર ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૨૪ ૬ ૩૧ 

૮ માતર ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 

૯ ખેડા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૧૦ વસો ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

િુલ  ૦ ૧૦ ૧૭૨ ૩૭ ૨૧૯  
        

૧ 

સુરેન્રનર્ર 

વઢવાણ ૦ ૧ ૨૦ ૩ ૨૪ 

૨ લખતર ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૩ દસાડા ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 

૪ ધ્રાંર્ધ્રા ૦ ૧ ૨૧ ૩ ૨૫ 

૫ મુળી ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૬ સાયલા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૭ લીંબડી ૦ ૧ ૧૯ ૩ ૨૩ 

૮ ચુડા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ 

૯ ચોટીલા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૧૦ િાનર્ઢ ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

િુલ ૦ ૧૦ ૧૭૩ ૨૫ ૨૦૮  

 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

ખેડા 

નડીઆદ ૦  ૦ ૧૪ ૫ ૧૯ ૦ ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 

૨ મહુધા ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 

૩ કઠલાલ ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 

૪ કપડવંજ ૦  ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ ૦ ૦ ૭ ૪ ૧૧ 

૫ ઠાસરા ૦  ૧ ૧૩ ૭ ૨૧ ૦  ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 

૬ ર્ળતેશ્વર ૦  ૧ ૮ ૦ ૯ ૦  ૦ ૪ ૦ ૪ 

૭ મહેમદાવાદ ૦  ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦  ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૮ માતર ૦  ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦  ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 

૯ ખેડા ૦  ૧ ૬ ૦ ૭ ૦  ૦ ૨ ૧ ૩ 

૧૦ વસો ૦  ૧ ૭ ૦ ૮ ૦  ૦ ૫ ૦ ૫ 

િુલ  ૦  ૯ ૧૦૨ ૨૮ ૧૩૯ ૦  ૧ ૭૦ ૯ ૮૦  
             

૧ 

સુરેન્રનર્ર 

વઢવાણ ૦  ૧ ૯ ૩ ૧૩ ૦ ૦ ૧૧ ૦ ૧૧ 

૨ લખતર ૦  ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 

૩ દસાડા ૦  ૧ ૯ ૨ ૧૨ ૦ ૨ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૪ ધ્રાંર્ધ્રા ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૯ ૦ ૯ 

૫ મુળી ૦ ૧ ૬ ૧ ૮ ૦ ૦ ૧૧ ૨ ૧૩ 

૬ સાયલા ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ 

૭ લીંબડી ૦ ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦ ૧ ૧૧ ૧ ૧૩ 

૮ ચુડા ૦ ૧ ૫ ૧ ૭ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૯ ચોટીલા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 

૧૦  િાનર્ઢ ૧૦ ૧ ૫ ૦ ૬ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

િુલ ૦ ૯ ૭૬ ૧૭ ૧૦૨ ૦ ૧ ૯૭ ૮ ૧૦૬  

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૨૯૯ 
અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િુપોર્વત બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૩૪૩ શ્રી જીગે્નિિુમાર મેિાણી (વડર્ામ) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કુપોસ્ર્ત બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમદાવાદ અને 
બનાસકાંઠા સ્જલ્લામાં કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા 

િજનિાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

અવત ઓછા 

િજનિાળા 
બાળિોની 

સાંખ્યા 

િુલ 

અમદાવાદ ૬૦૦૨ ૧૯૧૭ ૭૯૧૯ 

બનાસકાંઠા ૨૦૯૭૩ ૭૨૯૨ ૨૮૨૬૫ 
 

 (૨) ઉકત સ્જલ્લાવાર કેટલા બાળકોને કુપોર્ણમાંિી 
બહાર લાવવાના સરકાર દ્વારા શું પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યાં ?  

  (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
સરકારશ્રી દ્વારા આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 
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 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 

આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 અમદાવાદ અને બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં 
૬ માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દુધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફલેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 

૩૦૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૦૪ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૪૭,૨૪,૦૦૦/- 

--------- 

૩૦૧ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૮૨ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય  પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા)  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ ભાવનર્ર અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલંુ છે, 

  (૧)  

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ ભાવનર્ર ભાવનર્ર ૦ ૧ ૨૩ ૪ ૨૮ 

૨ ઘોઘા ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૩ તળાજા ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 

૪ મહુવા ૦ ૧ ૨૩ ૩ ૨૭ 

૫ પાલીતાણા ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજૂર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૬ ર્ારીયાધાર ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

૭ સ્શહોર ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૮ વલ્લભીપુર ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

૯ ઉમરાળા ૦ ૧ ૧૮ ૩ ૨૨ 

૧૦ જસેર ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

 િુલ ૦ ૧૦ ૧૯૨ ૩૩ ૨૩૫ 

૧ બોટાદ બોટાદ ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 

૨ ર્ઢડા ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 

૩ બરવાળા ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ 

૪ રાણપુર ૦ ૧ ૦૯ ૧ ૧૧ 

 િુલ ૦ ૪ ૫૭ ૧૧ ૭૨ 
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ  ખાલી છે, અને 

  (૨)  

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

ભાવનર્ર 

ભાવનર્ર ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૧૧ ૧ ૧૨ 

૨ ઘોઘા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 

૩ તળાજા ૦ ૧ ૧૫ ૩ ૧૯ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 

૪ મહુવા ૦ ૦ ૧૪ ૩ ૧૭ ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ 

૫ પાલીતાણા ૦ ૧ ૧૩ ૩ ૧૭ ૦ ૦ ૭ ૧ ૮ 

૬ ર્ારીયાધાર ૦ ૦ ૧૧ ૨ ૧૩ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 

૭ સ્શહોર ૦ ૦ ૧૧ ૪ ૧૫ ૦ ૧ ૧૦ ૦ ૧૧ 

૮ વલ્લભીપુર ૦ ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૬ ૧ ૭ 

૯ ઉમરાળા ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ 

૧૦ જસેર ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

 િુલ ૦ ૬ ૧૧૩ ૨૪ ૧૪૩ ૦ ૪ ૭૯ ૯ ૯૨ 

  િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

બોટાદ 

બોટાદ ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૨ ર્ઢડા ૦ ૧ ૮ ૨ ૧૧ ૦ ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ 

૩ બરવાળા ૦ ૧ ૪ ૦ ૫ ૦ ૦ ૬ ૨ ૮ 

૪ રાણપુર ૦ ૦ ૬ ૧ ૭ ૦ ૧ ૩ ૦ ૪ 

 િુલ ૦ ૩ ૨૬ ૫ ૩૪ ૦ ૧ ૩૧ ૬ ૩૮ 
 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામા આવશ ે?   (૩) વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશ.ે જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૩૦૨ 
વબરસા મુાંડા ટર ાયબલ યુવનિવસધટીમાાં ટેબ્લેટ વિતરણ પાછળ ખચધ 

* ૨૧૫૫૦ શ્રી જીતેન્ર સુખડીયા (સયાજીરં્જ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં  રાજ્ય સરકારની ટેબ્લેટ આપવાની યોજના અંતર્ષત 
સ્બરસા મુંડા યુસ્નવસ્સષટી, નમષદા મારફત કુલ કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ સ્વતરણ કરવામાં આવ્યા, અને 

  (૧)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

લાભાિીઓની 
સંખ્યા 

-- ૧૯૪ ૧૫૮ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ તે અન્વયે કુલ કેટલો ખચષ િયો?   (૨)  

િર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

િયેલ ખચષ  
(રૂ. લાખમાં) 

-- ૧૩.૧૯ ૧૦.૫૩ 

 
--------- 

૩૦૩ 
દાાંતા તાલુિામાાં કે્ષત્રીય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૪ શ્રી કિતનવસાંિ િાઘેલા (કાંકરેજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા સ્જલ્લાના દાંતા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૩૮૫ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ) 

૪૨૫ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષ વાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૪૯૧.૨૩ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ ) 

૧૩૨.૦૦ 

 
--------- 

૩૦૪ 
અમરેલી વજલ્લાની િાળાઓમાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૪૨૨૪ શ્રી પ્રતાપ દુધાત (સાવરકંુડલા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અમરેલી 

સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં કેટલા 
ઓરડાઓની ઘટ છે, અને  

  (૧)  
તાલુિા ખૂટતા ઓરડાિાળી 

િાળાની સાંખ્યા 
ખૂટતા ઓરડાની 

સાંખ્યા 

અમરેલી ૪ ૧૩ 

બાબરા ૧૨ ૪૩ 

બર્સરા ૧૦ ૩૪ 

ધારી ૨૮ ૭૬ 

જાફરાબાદ ૧૨ ૪૦ 

ખાંભા ૧૨ ૩૨ 

કંુકાવાવ ૪ ૧૪ 

લાઠી ૬ ૨૫ 

લીલીયા ૫ ૧૬ 

રાજુલા ૧૮ ૭૩ 

સાવરકંુડલા ૧૨ ૩૬ 

િુલ ૧૨૩ ૪૦૨ 
 

 (૩) ઉક્ત ખૂટતા ઓરડાઓ ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશ?ે 

  (૩) આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૩૦૫ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૦૨ શ્રી રાજને્રવસાંિ ઠાિોર (મોડાસા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાંઠા સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  
વજલ્લો રમતગમતના મેદાન િગરની સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓ 

અરવલ્લી ૨૨૪ 

સાબરકાંઠા ૨૬૦ 
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 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 

બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નદહ.  

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં  
રમત-ર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૩૦૬ 
દેિભૂવમ દ્વારિા અને જામનગર વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૬૫૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાસ્ળયા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વારકા 
અને જામનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા 

બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દેવભૂસ્મ દ્વારકા 
અને જામનર્ર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 

વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 
વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૪૨૨૧ 

જામનર્ર ૫૮૫૮ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા 
છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા બાળકોની 
સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા બાળિોની સાંખ્યા 
દેવભૂસ્મ દ્વારકા ૩૧૩૫ 
જામનર્ર ૪૫૭૨  

 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે છેલ્લા બે વર્ષમાં આ 
મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 

આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 દેવભૂસ્મ દ્વારકા અને જામનર્ર સ્જલ્લાના તમામ 
ઘટકમાં ૬ માસ િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન 
તરીકે બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 દેવભૂસ્મ દ્વારકા સ્જલ્લાના કલ્યાણપુર તાલુકામાં દુધ 
સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ 
ફ્લેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
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૩૦૭ 
વભલોડા તાલુિામાાં ક્ષેવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૮૩ શ્રી રાિેિભાઈ િાિ (એલીસબ્રીજ) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લાના સ્ભલોડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૬ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૩૦૧ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૬.૦૭ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૧૧૪.૬૭ 

 
--------- 

૩૦૮ 
તાપી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં પીિાના પાણીની સગિડો 

* ૨૧૪૦૧ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતારર્ામ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાં 
કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો 
ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧) ૮૦૧ 

 (૨) કેટલી શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો બાકી 
છે, અને 

  (૨) ૦૦ 

 (૩) બાકીની શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો 
ક્યારે આપવામાં આવશે? 

  (૩) -- 

--------- 

૩૦૯ 
સુરત વજલ્લામાાં નિી િાળાઓને માંજુરી 

* ૨૧૫૪૮ શ્રી મોિનભાઈ ઢોડીયા (મહુવા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં 
કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓ આવેલી છે, 

  (૧) ૨૩૫૮ 

 (૨) ઉકત શાળાઓ પૈકી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનર્ી 
કેટલી છે, અને 

  (૨)  

સરિારી પ્રાથવમિ 
િાળા 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથવમિ 
િાળા 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ િાળા 

૯૭૪ ૩૯ ૧૩૪૫  
 (૩) તે પૈકી ઉકત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર 
કેટલી નવી સરકારી, ગ્રાન્ટેડ અને ખાનર્ી શાળાઓને મંજુરી 
આપવામાં આવેલ છે ?   

  (૩)  

સમયગાળો સરિારી ગ્રાન્ટેડ ખાનગી 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૩ ૦ ૫૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ િી 
તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

૦ ૦ ૩૫ 

 
--------- 
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૩૧૦ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં િુપોવર્ત બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૫૯૬ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કુપોસ્ર્ત બાળકોની સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મહેસાણા 
સ્જલ્લામાં તાલુકાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

તાલુિા િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા બાળિોની 
સાંખ્યા 

કડી ૭૧૧ 

ખેરાલુ ૫૬૪ 

મહેસાણા ૧૮૬૮ 

સ્વસનર્ર ૧૨૪૯ 

જોટાણા ૩૧૫ 

સ્વજાપુર ૧૮૫૫ 

વડનર્ર ૩૮૮ 

સતલાસણા ૩૪૪ 

ઉંઝા ૮૬૦ 

બેચરાજી ૨૭૦ 
 

 (૨) ઉક્ત કુપોસ્ર્ત બાળકો પૈકી તાલુકાવાર કેટલા 
બાળકો ઓછા વજનવાળા અને કેટલા બાળકો અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી તાલુકાવાર ઓછા  અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

તાલુિા ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

કડી ૫૬૨ ૧૪૯ 

ખેરાલુ ૪૪૧ ૧૨૩ 

મહેસાણા ૧૪૪૫ ૪૨૩ 

સ્વસનર્ર ૯૬૪ ૨૮૫ 

જોટાણા ૨૫૯ ૫૬ 

સ્વજાપુર ૧૪૪૦ ૪૧૫ 

વડનર્ર ૨૯૧ ૯૭ 

સતલાસણા ૨૫૭ ૮૭ 

ઉંઝા ૬૭૨ ૧૮૮ 

બેચરાજી ૨૨૫ ૪૫  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા ઉક્ત 
સ્થિસ્તએ છેલ્લા એક વર્ષમાં શી કાયષવાહી કરી ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેંર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 

ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પુરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 
આવે છે. 

 મહેસાણા સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ િી ૩ 
વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશસ્ક્ત 
આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

--------- 
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૩૧૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૦૫ શ્રી જગદીિ વિશ્વિમાધ (સ્નકોલ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ અમદાવાદ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૪૭,૨૪,૦૦૦/- 

--------- 

૩૧૨ 
આણાંદ અને ખેડા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૬૯૬ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ આણંદ અને 
ખેડા સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  

   

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

આણંદ 

આણંદ ૦ ૧ ૨૯ ૮ ૩૮ 

૨ બોરસદ ૦ ૧ ૨૯ ૯ ૩૯ 

૩ ખંભાત ૦ ૧ ૨૩ ૮ ૩૨ 

૪ પેટલાદ ૦ ૧ ૨૬ ૧૦ ૩૭ 

૫ ઉમરેઠ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 

૬ આંકલાવ ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 

૭ સોજીત્રા ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 

૮ તારાપુર ૦ ૧ ૭ ૨ ૧૦ 

િુલ  ૦ ૮ ૧૩૫ ૪૩ ૧૮૬  
        

૧ 

ખેડા 

નડીઆદ ૦ ૧ ૨૭ ૭ ૩૫ 

૨ મહુધા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૩ કઠલાલ ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૨૫ ૮ ૩૪ 

૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૨૬ ૭ ૩૪ 

૬ ર્ળતેશ્વર ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૨૪ ૬ ૩૧ 

૮ માતર ૦ ૧ ૨૨ ૬ ૨૯ 

૯ ખેડા ૦ ૧ ૮ ૧ ૧૦ 

૧૦ વસો ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

િુલ ૦ ૧૦ ૧૭૨ ૩૭ ૨૧૯  
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 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 

ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

આણંદ 

આણંદ ૦  ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ ૦  ૦  ૧૩ ૪ ૧૭ 

૨ બોરસદ ૦  ૧ ૧૭ ૭ ૨૫ ૦  ૦  ૧૨ ૨ ૧૪ 

૩ ખંભાત ૦  ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ ૦  ૧ ૧૩ ૬ ૨૦ 

૪ પેટલાદ ૦  ૧ ૧૭ ૮ ૨૬ ૦  ૦  ૯ ૨ ૧૧ 

૫ ઉમરેઠ ૦  ૦ ૪ ૧ ૫ ૦  ૧  ૩ ૧ ૫ 

૬ આંકલાવ ૦  ૧ ૫ ૧ ૭ ૦  ૦  ૨ ૧ ૩ 

૭ સોજીત્રા ૦  ૧ ૪ ૧ ૬ ૦  ૦  ૩ ૧ ૪ 

૮ તારાપુર ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦  ૧ ૧ ૨ 

િુલ  ૦  ૬ ૭૯ ૨૫ ૧૧ ૦ ૨ ૫૬ ૧૮ ૭૬  
             

૧ 

ખેડા 

નડીઆદ ૦  ૦ ૧૪ ૫ ૧૯ ૦  ૧ ૧૩ ૨ ૧૬ 

૨ મહુધા ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 

૩ કઠલાલ ૦  ૧ ૬ ૧ ૮ ૦  ૦ ૨ ૦ ૨ 

૪ કપડવંજ ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ ૦ ૦ ૭ ૪ ૧૧ 

૫ ઠાસરા ૦ ૧ ૧૩ ૭ ૨૧ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 

૬ ર્ળતેશ્વર ૦ ૧ ૮ ૦ ૯ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪ 

૭ મહેમદાવાદ ૦ ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦ ૦ ૧૨ ૧ ૧૩ 

૮ માતર ૦ ૧ ૧૨ ૫ ૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૧ ૧૧ 

૯ ખેડા ૦ ૧ ૬ ૦ ૭ ૦ ૦ ૨ ૧ ૩ 

૧૦  વસો ૦ ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

િુલ ૦ ૯ ૧૦ ૨૮ ૧૩ ૦ ૧ ૭૦ ૯ ૮૦  

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ અને વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવે છે. 

--------- 

૩૧૩ 
લુણાિાડા તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૯૦ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતરામપુર) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મદહસાર્ર સ્જલ્લાના લુણાવાડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેકટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને  

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેિટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦.૦૬ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૮૫.૦૦  

 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ 
કેટલો ખચષ કરવામાં આવેલ છે ? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૬.૦૩ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૪૧.૫૭  

 
--------- 
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૩૧૪ 
ખેડા વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૧૫ શ્રી િેસરીવસાંિ સોલાંિી (માતર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ ખેડા સ્જલ્લા માટે સને-૨૦૧૯-
૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવેલ 
છે? 

  (૨) રૂ.૨,૪૪,૪૪,૦૦૦/- 

--------- 

૩૧૫ 
રાજિોટ અને પોરબાંદર વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૬૪૩ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૦ની સ્થિસ્તેએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે રાજકોટ અને પોરબંદર 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની સાંખ્યા િસુલિામાાં આિેલ 
રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

રાજકોટ ૨૬૧૩૫ ૨૬૧.૩૫ 

પોરબંદર ૨૬૧૯ ૨૬.૧૯ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા, 

  (૨) રાજકોટ : ૧૬૪૯૩ 
  પોરબંદર : ૨૩૮૯ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઈ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 

ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ- Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની સ્કંમત (વેરા સહીત) રૂ.૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને ક્યાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે 

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પુરા પાડવાના બાકી છે. જ ે પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે. 

--------- 

૩૧૬ 
પાટણ અને મિેસાણા વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૫૯૩ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ અને 

મહેસાણા સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  

   

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

પાટણ 

પાટણ ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૨ સરથવતી ૦ ૧ ૧૫ ૦ ૧૬ 

૩ ચાણથમા ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૪ સ્સધ્ધપુર ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૫ હારીજ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૬ સમી ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૭ શંખેશ્વર ૦ ૧ ૧૫ ૦ ૧૬ 

૮ રાધનપુર ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 

૯ સાંતલપુર ૦ ૧ ૧૯ ૪ ૨૪ 

િુલ  ૦ ૯ ૧૫૮ ૨૫ ૧૯૨  
        

૧ 

મહેસાણા 

મહેસાણા ૦ ૧ ૩૪ ૬ ૪૧ 

૨ કડી  ૦ ૧ ૩૨ ૫ ૩૮ 

૩ બેચરાજી ૦ ૧ ૧૭ ૨ ૨૦ 

૪ સ્વસનર્ર ૦ ૧ ૨૭ ૫ ૩૩ 

૫ સ્વજાપુર ૦ ૧ ૨૭ ૫ ૩૩ 

૬ ખેરાલુ ૦ ૧ ૨૨ ૪ ૨૭ 

૭ સતલાસણા ૦ ૧ ૧૭ ૨ ૨૦ 

૮ વડનર્ર ૦ ૧ ૨૦ ૨ ૨૩ 

૯ ઉંઝા ૦ ૧ ૧૬ ૩ ૨૦ 

૧૦ જોટાણા ૦ ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ 

િુલ ૦ ૧૦ ૨૨૪ ૩૪ ૨૬૮  
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨)  

 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા 
પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ પાટણ પાટણ ૦  ૦ ૧૨ ૪ ૧૬ ૦ ૧ ૯ ૦ ૧૦ 

૨ સરથવતી ૦  ૧ ૧૨ ૦ ૧૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૩ ચાણથમા ૦  ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૪ સ્સધ્ધપુર ૦  ૧ ૧૨ ૩ ૧૬ ૦ ૦ ૫ ૦ ૫ 

૫ હારીજ ૦  ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

૬ સમી ૦  ૧ ૧૦ ૪ ૧૫ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 

૭ શંખેશ્વર ૦  ૦ ૭ ૦ ૭ ૦ ૧ ૮ ૦ ૯ 

૮ રાધનપુર ૦  ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 

૯  સાંતલપુર ૦ ૧ ૧૨ ૪ ૧૭ ૦ ૦ ૭ ૦ ૭ 

િુલ  ૦  ૭ ૯૭ ૨૫ ૧૨૯ ૦ ૨ ૬૧ ૦ ૬૩ 
             

૧ 

મહેસાણા 

મહેસાણા ૦  ૦ ૧૭ ૩ ૨૦ ૦ ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ 

૨ કડી  ૦  ૧ ૧૭ ૩ ૨૧ ૦ ૦ ૧૫ ૨ ૧૭ 

૩ બેચરાજી ૦  ૧ ૧૨ ૧ ૧૪ ૦ ૦ ૫ ૧ ૬ 

૪ સ્વસનર્ર ૦ ૧ ૧૮ ૪ ૨૩ ૦ ૦ ૯ ૧ ૧૦ 

૫ સ્વજાપુર ૦ ૧ ૧૪ ૫ ૨૦ ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ 

૬ ખેરાલુ ૦ ૧ ૧૪ ૪ ૧૯ ૦ ૦ ૮ ૦ ૮ 

૭ સતલાસણા ૦ ૦ ૧૩ ૦ ૧૩ ૦ ૧ ૪ ૨ ૭ 

૮ વડનર્ર ૦ ૧ ૧૦ ૨ ૧૩ ૦ ૦ ૧૦ ૦ ૧૦ 

૯ ઉંઝા ૦ ૦ ૧૫ ૧ ૧૬ ૦ ૧ ૧ ૨ ૪ 

૧૦  જોટાણા ૦ ૧ ૮ ૦ ૯ ૦ ૦ ૪ ૦ ૪  

િુલ ૦ ૭ ૧૩ ૨૩ ૧૬૮ ૦ ૩ ૮૬ ૧૧ ૧૦૦  

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી ભરતી 
અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૩૧૭ 
સુરત વજલ્લામાાં સાંિવલત ડેરી વિિાસ યોજનાનો લાભ  

* ૨૧૩૪૬ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ સુરત સ્જલ્લામાં 
સંકસ્લત ડેરી સ્વકાસ યોજના અમલમાં છે કે કેમ, અને 

  (૧) હા 

 (૨) જો હા, તો આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા 
બે વર્ષમાં કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે? 

  (૨) આ યોજના હેઠળ ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં 
૭૪૪ (સાતસો ચંુમાલીસ) લાભાિીઓને લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૩૧૮ 
આણાંદ વજલ્લામાાં િાળાઓને સ્િચ્છ રાખિા માટે ગ્રાન્ટ 

* ૨૧૪૦૯ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા પ્રાિસ્મક શાળાઓને થવચ્છ રાખવા માટે માસ્સક કેટલી 
રકમની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે, અને 

  (૧) પ્રાિસ્મક શાળા દીઠ માસ્સક રૂ.૧૮૦૦/- 

 (૨) આ યોજના હેઠળ આણંદ સ્જલ્લા માટે સને-
૨૦૧૯-૨૦માં ઉક્ત સ્થિસ્તએ કેટલી રકમની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવામાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ.૧,૮૧,૮૦,૦૦૦/- 

--------- 

૩૧૯ 
િડોદરા અને સુરત વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૭૨૬ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ વડોદરા અને 
સુરત સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

   
પત્રિ-અ  

ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ 
સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

વડોદરા 

વડોદરા ૦ ૧ ૨૭ ૪ ૩૨ 

૨ પાદરા ૦ ૧ ૨૪ ૫ ૩૦ 

૩ કરજણ ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૪ સ્શનોર ૦ ૧ ૧૬ ૪ ૨૧ 

૫ ડભોઈ ૦ ૧ ૨૧ ૪ ૨૬ 

૬ વાઘોડીયા ૦ ૧ ૨૧ ૫ ૨૭ 

૭ સાવલી ૦ ૧ ૨૪ ૪ ૨૯ 

૮ ડેસર ૦ ૧ ૧૩ ૦ ૧૪ 

િુલ  ૦ ૮ ૧૬૭ ૩૦ ૨૦૫  
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ 
સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

સુરત 

ઓલપાડ ૦ ૧ ૨૫ ૭ ૩૩ 

૨ પલસાણા ૦ ૧ ૧૫ ૮ ૨૪ 

૩ કામરેજ ૦ ૧ ૧૮ ૭ ૨૬ 

૪ મહુવા ૦ ૧ ૧૯ ૭ ૨૭ 

૫ માંડવી ૧ ૦ ૨૨ ૮ ૩૧ 

૬ ચોયાષસી ૦ ૧ ૨૪ ૪ ૨૯ 

૭ બારડોલી ૦ ૧ ૨૦ ૪ ૨૫ 

૮ માંર્રોળ ૦ ૧ ૧૯ ૮ ૨૮ 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૧ ૭ ૧ ૯ 

િુલ ૦ ૮ ૧૬૯ ૫૪ ૨૩૨  

 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લો 
તાલુિા 

પાંચાયતનુાં નામ 

સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

વડોદરા 

વડોદરા ૦  ૧ ૯ ૪ ૧૪ ૦  ૦  ૧૮ ૦ ૧૮ 

૨ પાદરા ૦  ૦ ૧૦ ૨ ૧૨ ૦  ૧  ૧૪ ૩ ૧૮ 

૩ કરજણ ૦  ૦ ૮ ૪ ૧૨ ૦  ૧  ૧૩ ૦ ૧૪ 

૪ સ્શનોર ૦  ૧ ૭ ૨ ૧૦ ૦  ૦  ૯ ૨ ૧૧ 

૫ ડભોઈ ૦  ૧ ૧૧ ૪ ૧૬ ૦  ૦  ૧૦ ૦ ૧૦ 

૬ વાઘોડીયા ૦  ૧ ૮ ૩ ૧૨ ૦  ૦  ૧૩ ૨ ૧૫ 

૭ સાવલી ૦  ૧ ૧૧ ૩ ૧૫ ૦  ૦  ૧૩ ૧ ૧૪ 

૮ ડેસર ૦  ૧ ૭ ૦ ૮ ૦ ૦  ૬ ૦ ૬ 

િુલ  ૦  ૬ ૭૧ ૨૨ ૯૯ ૦ ૨ ૯૬ ૮ ૧૦૬  
             

૧ 

સુરત 

ઓલપાડ ૦  ૦ ૮ ૨ ૧૦ ૦  ૧ ૧૭ ૫ ૨૩ 

૨ પલસાણા ૦  ૧ ૧૦ ૫ ૧૬ ૦  ૦ ૫ ૩ ૮ 

૩ કામરેજ ૦  ૧ ૮ ૧ ૧૦ ૦  ૦ ૧૦ ૬ ૧૬ 

૪ મહુવા ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૧૨ ૦ ૦ ૯ ૬ ૧૫ 

૫ માંડવી ૧ ૦ ૧૪ ૨ ૧૭ ૦ ૦ ૮ ૬ ૧૪ 

૬ ચોયાષસી ૦ ૧ ૧૨ ૨ ૧૫ ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૧૪ 

૭ બારડોલી ૦ ૧ ૧૪ ૪ ૧૯ ૦ ૦ ૬ ૦ ૬ 

૮ માંર્રોળ ૦ ૧ ૧૦ ૩ ૧૪ ૦ ૦ ૯ ૫ ૧૪ 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૧ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 

િુલ ૧ ૭ ૯૦ ૨૧ ૧૧૯ ૦ ૧ ૭૯ ૩૩ ૧૧૩ 

 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. 
જ્યારે વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

--------- 
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૩૨૦ 
ખેડા વજલ્લામાાં િાળાના િગધિધારા માટેની દરખાસ્ત 

* ૨૧૫૫૮ શ્રીમતી સીમાબેન મોકિલે (અકોટા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા સ્જલ્લામાં વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં સ્બનસરકારી 
અને અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના વર્ષવધારા માટે 
કેટલી દરખાથતો મળેલ હતી, અને 

  (૧) સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના વર્ષવધારા માટે કુલ ૨૧ દરખાથતો તિા સ્બનસરકારી 
સ્બન-અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના વર્ષવધારા માટે 
કુલ ૦૫ દરખાથતો મળેલ હતી. 

 (૨) તે પૈકી કેટલા વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા?   (૨) તે પૈકી સ્બનસરકારી અનુદાસ્નત ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક 
શાળાના ૧૦ વર્ો તિા સ્બનસરકારી સ્બન-અનુદાસ્નત 
ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાના ૦૪ વર્ો મંજૂર કરવામાં આવ્યા. 

--------- 

૩૨૧ 
જુનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૫૮ શ્રી િર્ધદિુમાર રીબડીયા (સ્વસાવદર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ જુનાર્ઢ અને 
પોરબંદર સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક 
શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની 
સરિારી પ્રાથવમિ િાળાઓની સાંખ્યા 

જુનાર્ઢ ૦૫ 

પોરબંદર ૪૭ 
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તેએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

જુનાર્ઢ ૦૦ ૦૦ 

પોરબંદર ૧૭ ૦૨ 
 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 

૩૨૨ 
સુત્રાપાડા ખાતે નિી િોટધ  વબલ્ડીંગના બાાંધિામને િિીિટી માંજૂરી  

* ૨૩૧૬૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ર્ોંડલ) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં સુત્રાપાડા, સ્જ.ર્ીર સોમનાિ ખાતે નવી કોટષ  
સ્બલ્ડીંર્ના બાંધકામ માટે વહીવટી મંજૂરી આપી છે તે હકીકત 
સાચી છે, અને 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલી 
રકમની વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, અને ક્યારે? 

  (૨) રૂ.૪,૫૦,૧૭,૪૦૦/-ની વહીવટી મંજૂરી  
તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ આપવામાં આવેલ છે. 

--------- 
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૩૨૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૨૧૨૮૭ ડૉ.આિાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-
એઈડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત મફત 
પાઠ્યપુથતક યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને  

  (૧) ૮૭,૬૪૦ 

 (૨) આ અંતર્ષત કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?   (૨) રૂ.૪,૧૪,૭૦,૩૧૭ 
--------- 

૩૨૪ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૨૧૨૮૯ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (સ્વજાપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-
એઈડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત મફત 
પાઠ્યપુથતક યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને  

  (૧) ૮૭,૬૪૦ 

 (૨) આ અંતર્ષત કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?   (૨) રૂ.૪,૧૪,૭૦,૩૧૭ 
--------- 

૩૨૫ 
માાંડિી તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ  

* ૨૧૩૯૮ શ્રી િર્ધ સાંઘિી (મજુરા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લાના માંડવી તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ 
કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં

૪૯૫.૨૦ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૩.૭૪ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં

૫૫૧.૭૦ 

 
--------- 

૩૨૬ 
િલસાડ અને ડાાંગ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબ્લેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૭૪૩ શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાંર્) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક  
વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે વલસાડ અને ડાંર્ સ્જલ્લામાં 
સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી વસુલવામાં 
આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસુલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

વલસાડ ૫૯૫૦ ૫૯.૫૦ 

ડાંર્ ૭૫૫ ૦૭.૫૫ 
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 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) તાપી : ૨૯૪૩ 

  નવસારી : ૬૨ 
 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત): રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબ્લેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે   

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબ્લેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ેપૂરા પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

--------- 

૩૨૭ 
દાિોદ વજલ્લામાાં ૦ થી ૫ િર્ધની િયના િુપોવર્ત બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૧૭ શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ર્રબાડા) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાં 
તાલુકાવાર ૦ િી ૫ વર્ષની વયના કુપોસ્ર્ત બાળકોની સંખ્યા 
કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ સ્જલ્લામાં 
તાલુકાવાર ૦ િી ૫ વર્ષની વયના ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

તાલુિા  ઓછા િજનિાળા 
બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા 
િજનિાળા બાળિોની 

સાંખ્યા 

દાહોદ ૩૮૦૩ ૧૨૪૧ 

દેવર્ઢ બારીયા ૨૭૪૨ ૧૦૩૮ 

ધાનુપુર ૧૦૩૪ ૪૫૧ 

ફતેપુરા ૬૫૨ ૪૨૬ 

ર્રબાડા ૧૪૩૭ ૬૦૪ 

ઝાલોદ ૨૩૮૮ ૧૦૬૫ 

લીમખેડા ૩૧૨૭ ૧૧૩૮ 

સંજલેી ૧૦૪૨ ૪૨૫ 
 

 (૨) આ બાળકોમાં કુપોર્ણ દુર િાય તે માટે ઉકત 
સ્થિસ્તએ શી કાયષવાહી કરી ?  

  (૨) પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે આ મુજબની 
કાયષવાહી કરવામાં આવે છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા 
ઉપરોક્ત ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે 
રાજ્યના તમામ આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ 
ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં 

આવે છે. 

 દાહોદ સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ િી ૩ વર્ષના 
બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે બાલશસ્ક્ત આપવામાં 
આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 દાહોદ સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં દુધ સંજીવની 
યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ ફોટીફાઈડ ફલેવડષ  
સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે.  

--------- 
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૩૨૮ 
માાંડિી તાલુિામાાં કે્ષવત્રય િનીિરણ  

* ૨૧૩૬૪ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુરત સ્જલ્લાના માંડવી તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય વનીકરણ 
કાયષક્રમ હેઠળ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે 
વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૧)  
િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૫૫.૦૦ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં

૪૯૫.૨૦ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  
િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૯૩.૭૪ 

૨૦૧૯-૨૦ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમા ં

૫૫૧.૭૦ 

 
--------- 

૩૨૯ 
ગાાંધીનગર અને મિેસાણા વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબલેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૬૧૧ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજમાં પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ આપવા માટે ર્ાંધીનર્ર અને મહેસાણા 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસુલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ર્ાંધીનર્ર ૧૫૮૮૭ ૧૫૮.૮૭ 

મહેસાણા ૧૭૦૮૬ ૧૭૦.૮૬  
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) ર્ાંધીનર્ર : ૧૦૧૨૫ 
  મહેસાણા : ૩૪૨૫ 

 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 
  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત): રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 

 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબલેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે   

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબલેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ેપૂરા પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

--------- 

૩૩૦ 
ગીર સોમનાથ અને જુનાગઢ વજલ્લાની િોલેજોના વિદ્યાથનઓને ટેબલેટ આપિા બાબત 

* ૨૩૬૬૪ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ની સ્થિસ્તએ શૈક્ષસ્ણક વર્ષ 
૨૦૧૯-૨૦માં કોલેજના પ્રિમ વર્ષમાં પ્રવેશ મેળવતા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબ્લેટ આપવા માટે ર્ીર સોમનાિ અને જુનાર્ઢ 
સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી રકમ કેટલા સ્વદ્યાિીઓ પાસેિી 
વસુલવામાં આવી, 

  (૧)  

વજલ્લો વિદ્યાથનઓની 
સાંખ્યા 

િસુલિામાાં આિેલ રિમ 
(રૂ. લાખમાાં) 

ર્ીર સોમનાિ ૬૦૯૨ ૬૦.૯૨ 

જુનાર્ઢ ૧૦૩૪૫ ૧૦૩.૪૫  
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત સ્થિસ્તએ સ્જલ્લાવાર કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ પુરા પાડવામાં આવ્યા,  

  (૨) ર્ીર સોમનાિ : ૪૮૩૨ 
  જુનાર્ઢ : ૮૬૩૭ 
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 (૩) ઉક્ત ટેબ્લેટ કઇ એજન્સી પાસેિી શા ભાવે 
ખરીદવામાં આવ્યા, અને 

  (૩) એજન્સીનંુ નામઃ Lenovo india Pvt Ltd. 

  ટેબ્લેટની કીંમત (વેરા સહીત): રૂ. ૬૬૬૭.૦૦ 
 (૪) ઉક્ત સ્થિસ્તએ ટેબલેટ પુરાં ન પાડવામાં આવ્યા 
હોય તો તેના કારણો શા છે અને કયાં સુધીમાં પુરા પાડવામાં 
આવશ?ે   

  (૪) એજન્સી દ્વારા ત્રણ લાખ ટેબલેટ પૈકી ૮૦ હજાર 
જટેલા ટેબ્લેટ હજુ પૂરા પાડવાના બાકી છે. જ ેપૂરા પૂરા પડ્યેિી 
સત્વરે બાકીના સ્વદ્યાિીઓને ટેબલેટ ફાળવી આપવામાં 
આવશે.  

--------- 

૩૩૧ 
તાપી વજલ્લામાાં પ્રાથવમિ િાળાઓમાાં પીિાના પાણીની સગિડો 

* ૨૧૪૦૦ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવષ) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી સ્જલ્લામાં 

કેટલી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો 
ઉપલબ્ધ છે, 

  (૧) ૮૦૧ 

 (૨) કેટલી શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો બાકી 
છે, અને 

  (૨) ૦૦ 

 (૩) બાકીની શાળાઓમાં પીવાના પાણીની સર્વડો 
ક્યારે આપવામાં આવશે? 

  (૩) -- 

--------- 

૩૩૨ 
વભલોડા તાલુિામાાં ક્ષેવત્રય િનીિરણ 

* ૨૧૩૮૫ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અરવલ્લી સ્જલ્લાના સ્ભલોડા તાલુકામાં ક્ષેસ્ત્રય 
વનીકરણ કાયષક્રમ હેઠળ તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ 
છેલ્લા બે વર્ષમાં કેટલા હેક્ટરમાં રોપાનંુ વાવેતર કરવામાં આવેલ 
છે, અને 

  (૧)  

િર્ધ િાિેતર (િેક્ટરમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૩૩૬ 

૨૦૧૯-૨૦  

(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં ) 

૩૦૧ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સમયર્ાળામાં વર્ષવાર કુલ કેટલો 
ખચષ કરવામાં આવેલ છે? 

  (૨)  

િર્ધ ખચધ (રૂ. લાખમાાં) 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૯૬.૦૭ 

૨૦૧૯-૨૦  
(તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાં) 

૧૧૪.૬૭ 

 
--------- 

૩૩૩ 
મિેસાણા વજલ્લામાાં મફત પાઠ્યપુસ્તિ યોજના િેઠળ લાભ 

* ૨૧૨૮૮ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (સ્વસનર્ર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) મહેસાણા સ્જલ્લામાં સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-
એઈડ માધ્યસ્મક અને ઉચ્ચતર માધ્યસ્મક શાળાઓમાં 
મુખ્યમંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતર્ષત મફત 
પાઠ્યપુથતક યોજના હેઠળ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯માં કેટલા 
સ્વદ્યાિીઓને લાભ આપવામાં આવ્યો, અને  

  (૧) ૮૭,૬૪૦ 

 (૨) આ અંતર્ષત કેટલી રકમનો ખચષ કરવામાં આવ્યો?   (૨) રૂ. ૪,૧૪,૭૦,૩૧૭ 
--------- 
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૩૩૪ 
દાિોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં તાલુિા પાંચાયતનુાં માંજૂર મિેિમ 

* ૨૩૭૧૪ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર સ્જલ્લામાં આવતી તાલુકા પંચાયતનું તાલુકાવાર, 
સંવર્ષવાર મંજૂર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ. 

   

પત્રિ-અ 
ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં નામ સાંિગધિાર માંજુર મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 

૧ 

દાહોદ 

દાહોદ ૦૦ ૦૧ ૨૪ ૦૫ ૩૦ 

૨ ઝાલોદ ૦૧ ૦૦ ૨૪ ૦૫ ૩૦ 

૩ લીમખેડા ૦૦ ૦૧ ૨૬ ૦૪ ૩૧ 

૪ દે.બારીઆ ૦૦ ૦૧ ૨૩ ૦૩ ૨૭ 

૫ ર્રબાડા ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૧ ૧૬ 

૬ ધાનપુર ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૧ ૧૬ 

૭ ફતેપુરા ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૧ ૧૬ 

૮ સંજલેી ૦૦ ૦૧ ૧૩ ૦૧ ૧૫ 

૯ સીંર્વડ ૦૦ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૬ 

િુલ  ૦૧ ૦૮  ૧૫૭ ૨૧ ૧૮૭ 

૧ 

છોટા ઉદેપુર 

છોટા ઉદેપુર ૦૦ ૦૧ ૨૦ ૦૪ ૨૫ 

૨ સંખેડા ૦૦ ૦૧ ૧૯ ૦૪ ૨૪ 

૩ નસવાડી ૦૦ ૦૧ ૧૮ ૦૫ ૨૪ 

૪ બોડેલી ૦૦ ૦૧ ૧૨ ૦૦ ૧૩ 

૫ જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૧ ૨૧ ૦૬ ૨૮ 

૬ કવાંટ ૦૦ ૦૧ ૦૮ ૦૧ ૧૦ 

િુલ ૦૦ ૦૬ ૯૮ ૨૦ ૧૨૪ 
 

 (૨) તે અન્વયે તાલુકાવાર, સંવર્ષવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને  

  (૨) પત્રક-બ મુજબ. 

 

પત્રિ-બ  
ક્રમ વજલ્લો તાલુિા પાંચાયતનુાં 

નામ 
સાંિગધિાર ભરાયેલ મિેિમ સાંિગધિાર ખાલી મિેિમ 

િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ િગધ-૧ િગધ-૨ િગધ-૩ િગધ-૪ િુલ 
૧ 

દાહોદ 

દાહોદ ૦૦ ૦૧ ૧૦ ૦૨ ૧૩ ૦૦ ૦૦ ૧૪ ૦૩ ૧૭ 
૨ ઝાલોદ ૦૧ ૦૦ ૧૩ ૦૪ ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૧૧ ૦૧ ૧૨ 
૩ લીમખેડા ૦૦ ૦૧ ૧૧ ૦૩ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૧ ૧૬ 
૪ દે.બારીઆ ૦૦ ૦૧ ૧૧ ૦૨ ૧૪ ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૧ ૧૩ 
૫ ર્રબાડા ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૧ ૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૫ 
૬ ધાનપુર ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૬ 
૭ ફતેપુરા ૦૦ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૧ ૦૭ 
૮ સંજલેી ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૧૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૫ 
૯ સીંર્વડ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

િુલ  ૦૧ ૦૮ ૮૩ ૧૨ ૧૦૪ ૦૦  ૦૦ ૭૪  ૦૯ ૮૩ 
૧ 

છોટાઉદેપુર 

છોટા ઉદેપુર ૦૦ ૦૧ ૧૪ ૦૩ ૧૮ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૧ ૦૭ 
૨ સંખેડા ૦૦ ૦૧ ૦૭ ૦૧ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૩ ૧૫ 
૩ નસવાડી ૦૦ ૦૧ ૧૧ ૦૩ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૭ ૦૨ ૦૯ 
૪ બોડેલી ૦૦ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૪ 
૫ જતેપુર પાવી ૦૦ ૦૧ ૧૨ ૦૨ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૯ ૦૪ ૧૩ 
૬ કંવાટ ૦૦ ૦૧ ૦૬ ૦૧ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૨ 

િુલ ૦૦ ૦૬ ૫૮ ૧૦ ૭૪ ૦૦ ૦૦ ૪૦ ૧૦ ૫૦ 
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 (૩) ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીમાં ભરવામાં આવશે?   (૩) વર્ષ-૧, વર્ષ-૨ તિા વર્ષ-૩ માં તબક્કાવાર સીધી 
ભરતી અને બઢતીિી થટાફ ઉપલબ્ધ િયેિી ભરવામાં આવશે. જ્યારે 
વર્ષ-૪ આઉટસોસષિી ભરવામાં આવશે. 

--------- 

૩૩૫ 
તાપી અને નિસારી વજલ્લામાાં િુપોર્ણથી પીડાતા બાળિોની સાંખ્યા 

* ૨૩૭૪૦ શ્રી સુવનલભાઈ ગાવમત (સ્નઝર) : માનનીય મકિલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
નવસારી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુપોર્ણિી પીડાતા બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ તાપી અને 
નવસારી સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કુલ ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો િુલ ઓછા અને અવત ઓછા િજનિાળા બાળિોની 
સાંખ્યા 

તાપી ૬૯૯૯ 

નવસારી ૪૦૩૫ 
 

 (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા વજનવાળા અને અસ્ત 
ઓછા વજનવાળા બાળકો કેટલા છે, અને 

  (૨) તે પૈકી સ્જલ્લાવાર ઓછા અને અસ્ત ઓછા 
વજનવાળા બાળકોની સંખ્યા આ મુજબ છે. 

વજલ્લો ઓછા િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

અવત ઓછા િજનિાળા 

બાળિોની સાંખ્યા 

તાપી ૫૫૮૪ ૧૪૧૫ 

નવસારી ૩૧૦૫ ૯૩૦  
 (૩) આવા બાળકોમાંિી કુપોર્ણ દૂર કરવા છેલ્લા બે 
વર્ષમાં શાં પર્લાં લીધાં ? 

  (૩) ઉક્ત સ્થિસ્તએ પોર્ણ થતરમાં સુધારો કરવા માટે 
છેલ્લા બે વર્ષમાં આ મુજબની કાયષવાહી કરવામાં આવેલ છે. 

 આંર્ણવાડી કેન્ર ખાતે ૩ િી ૬ વર્ષના બાળકોને 
સવારનો ર્રમ નાથતો અને બપોરનંુ ભોજન 
આપવામાં આવે છે. અઠવાદડયામાં બે દદવસ ફળ 
આપવામાં આવે છે.  

 લાભાિીઓના પોર્ણ થતરમાં સુધારો લાવવા ઉપરોક્ત 
ર્રમ નાથતો-ભોજન પૂરં પાડવા માટે રાજ્યના તમામ 
આંર્ણવાડી કેન્રોમાં સત્ત્વ/ડબલ ફોદટષ ફાઈડ મીઠંુ 
તેમજ ફોદટષફાઈડ તેલ પુર પાડવામાં આવે છે. 

 તાપી અને નવસારી સ્જલ્લાના તમામ ઘટકમાં ૬ માસ 
િી ૩ વર્ષના બાળકોને ટેક હોમ રેશન તરીકે 
બાલશસ્ક્ત આપવામાં આવે છે. 

 ૩-૬ વર્ષના ઓછા અને અસ્ત ઓછા વજનવાળા 
બાળકોને ત્રીજુ ં ભોજન તરીકે ઘરે લઈ જવા કેલેરી 
પ્રોટીન સભર ૫૦ ગ્રામનો લાડુ આપવામાં આવે છે. 

 તાપી અને નવસારી સ્જલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં 

દુધ સંજીવની યોજના અંતર્ષત પેશ્ચ્યુરાઈઝડ 
ફોટીફાઈડ ફલેવડષ  સ્મલ્ક આપવામાં આવે છે. 

--------- 

૩૩૬ 
પાટણ વજલ્લાની િાળામાાં ઓરડાની ઘટ 

* ૨૩૫૯૦ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (સ્સધ્ધપુર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ પાટણ સ્જલ્લામાં 
તાલુકાવાર પ્રાિસ્મક શાળામાં કેટલા ઓરડાની ઘટ છે,  

  (૧)  
તાલુિા ખૂટતા ઓરડાની સાંખ્યા 

ચાણથમા ૩૬ 

હારીજ ૮૯ 
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પાટણ ૭૪ 

રાધનપુર ૧૦૬ 

સમી ૪૪ 

સાંતલપુર ૨૯ 

સરથવતી ૧૩૨ 

શંખેશ્વર ૩૫ 

સ્સદ્ધપુર ૭૩ 

િુલ ૬૧૮ 
 

 (૨) ઉકત સ્થિસ્તએ ઉકત તાલુકાવાર કેટલા ઓરડાઓને 
જજષદરત જાહેર કરવામાં આવેલ છે, અને 

  (૨)  
તાલુિા જજધકરત ઓરડાની સાંખ્યા 

ચાણથમા ૭૨ 

હારીજ ૧૦૭ 

પાટણ ૧૨૩ 

રાધનપુર ૭૦ 

સમી ૮૦ 

સાંતલપુર ૫૩ 

સરથવતી ૧૩૬ 

શંખેશ્વર ૪૭ 

સ્સદ્ધપુર ૭૭ 

િુલ ૭૬૫   
 (૩) ઉકત ઘટતા ઓરડાઓ ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં 
આવશે ? 

  (૩) આર્ામી વર્ોમાં તબક્કાવાર જમે બને તેમ ઝડપિી. 

--------- 

૩૩૭ 
મોરબી અને બોટાદ વજલ્લાની િાળામાાં રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૨૩૬૪૦ શ્રી મિમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેર) : માનનીય વિક્ષણ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની સ્થિસ્તએ મોરબી અને 
બોટાદ સ્જલ્લામાં સ્જલ્લાવાર કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમત-ર્મતના મેદાન નિી, 

  (૧)  

વજલ્લો રમત-ગમતના મેદાન િગરની 
પ્રાથવમિ િાળાઓ 

મોરબી ૩૩ 

બોટાદ ૨૩  
 

 (૨) ઉક્ત સ્થિસ્તએ છેલ્લા બે વર્ષમાં વર્ષવાર, સ્જલ્લાવાર 
કેટલી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં રમત-ર્મતના મેદાનો 
બનાવવામાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

વજલ્લો તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ 
થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ 

મોરબી ૦ ૦ 

બોટાદ ૨૦ ૦ 
 

 (૩) બાકી રહેતી સરકારી પ્રાિસ્મક શાળાઓમાં 
રમતર્મતના મેદાનો ક્યાં સુધીમાં બનાવવામાં આવશે? 

  (૩) જમીન ઉપલબ્ધ િયેિી. 

--------- 
 
 
 
 
 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ાંધીનર્ર. 
 



પાછળ 

ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
છ  સ , ૨૦૨૦ 

તારાં કત ો ર  

ુ વાર, તા.૨૭મી  ફ આુર , ૨૦૨૦ (બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૨૧૨૨૬ ૧ ૧ જવાબ ખડં-૧ની બી  

લીટ  

નીચેની િવગત 

કો ટુરની 

નીચેની િવગતે 

કો ટુરની 

૨ ૨૧૨૭૧ ૧૭ ૮ ુ ંશીષક રુત 

મહાનગરપા લકાના 

રુત 

મહાનગરપા લકામા ં

૩ ૨૧૨૭૩ ૧૮ ૮ ુ ંશીષક રુત 

મહાનગરપા લકાના 

રુત 

મહાનગરપા લકામા ં

૪ ૨૧૫૬૩ ૩૩ ૧૩  ખડં-૨ની બી  અને 

ી  લીટ  

પચંાયત ઘર મં ૂર 

કરવામા ંઆ યા,અને 

પચંાયત ઘરો મં ૂર 

કયા, અને 

૫ ૨૩૬૨૯ ૪૬ ૧૮  ખડં-૧ની ી  લીટ  છે લી ાર કરવામા ં છે લે ાર કરવામા ં

૬ ૨૩૬૨૪ ૫૦ ૧૯ જવાબ ખડં-૨ના કો ટકની 

પાચંમી કોલમ 

વગ િશ કો ગણવા વગ િશ કો ગણવા) 

૭ ૨૩૭૪૪ ૫૨ ૨૧ પ ક-અ તથા પ ક-બના 

ડાગં જ લામા ં ી  લીટ   

સબીર બુીર 

૮ ૨૩૬૦૪ ૫૩ ૨૧ જવાબ ખડં-૧ના પ કની 

છ ી લીટ  

મેઘરાજ મેઘરજ 

૯ ૨૩૭૦૯ ૫૮ ૨૩  ખડં-૧ની ી  અને 

 ખડં-૨ની બી  લીટ  

ટ કટ 

ટ લેકટ 

ટબલેટ 

ટબલેટ 

૧૦ ૨૪૨૧૦ ૬૦ ૨૪ ુ ંશીષક બનાસકાઠંા 

જ લાનની 

બનાસકાઠંા જ લાની 

૧૧ ૨૧૨૫૩ ૬૧ ૨૪ સ ય ી ુ ંનામ બા ભુાઈ બોખર યા બા ભુાઈ બોખીર યા 

૧૨ ૨૧૨૯૧ ૬૨ ૨૪  ખડં-૧ની ી  લીટ  મળેલ હતી, અને મળેલ હતી,  

૧૩ ૨૩૬૭૩ ૭૭ ૩૦  ખડં-૧ની થમ લીટ  થિત શૈ ણક થિતએ શૈ ણક 

૧૪ ૨૩૭૨૮ ૭૮ ૩૧ જવાબ ખડં-૩ની નવમી 

લીટ  

ક ોમા ંસ વ/ ડબલ ક ોમા ંસ વ/ ડબલ 

૧૫ ૨૩૫૬૯ ૧૦૮ ૪૨ જવાબ ખડં-૩ની નવમી 

લીટ  

ક ોમા ંસ વ/ ડબલ ક ોમા ંસ વ/ ડબલ 

૧૬ ૨૩૬૭૪ ૧૨૬ ૪૯ જવાબ ખડં-૩ની નવમી 

લીટ  

ક ોમા ંસ વ/ ડબલ ક ોમા ંસ વ/ ડબલ 

૧૭ ૨૩૭૬૬ ૧૨૭ ૪૯  ખડં-૩ની બી  લીટ  કટલા ખચ કટલા ખચ 

૧૮ ૨૧૨૭૨ ૧૨૮ ૪૯ ુ ંશીષક રુત 

મહાનગરપા લકાના 

રુત 

મહાનગરપા લકામા ં

૧૯ ૨૩૫૯૮ ૧૨૯ ૫૦ જવાબ ખડં-૩ની નવમી 

લીટ  

ક ોમા ંસ વ/ ડબલ ક ોમા ંસ વ/ ડબલ 

૨૦ ૨૪૨૧૬ ૧૩૭ ૫૩ ુ ંશીષક મ  કરવા બાબતે મ  કરવા બાબત 



૨૧ ૨૩૬૪૭ ૧૪૩ ૫૬  ખડં-૧ની ી  લીટ  મહકમ કટ ુ ંછે ? મહકમ કટ ુ ંછે 

૨૨ ૨૩૫૮૨ ૧૪૫ ૫૭ ુ ંશીષક શાળામા ંિશ કોની શાળામા ંિશ કો ુ ં

૨૩ ૨૩૬૫૫ ૧૪૯ ૬૦  ખડં-૧ની ી  લીટ  મહકમ કટ ુ ંછે ? મહકમ કટ ુ ંછે 

૨૪ ૨૩૫૮૫ ૧૬૭ ૬૭ સ ય ી ુ ંનામ ી િશવાભાઈ રૂ યા ી િશવાભાઈ રુ યા 

૨૫ ૨૪૨૨૦ ૧૭૭ ૭૧  ખડં-૧ની બી  લીટ  તા કુાવાર ાથિમક તા કુાવાર કટલી 

સરકાર  ાથિમક 

૨૬ ૨૩૭૪૫ ૧૮૮ ૭૬  ખડં-૨ની થમ લીટ  થિતએ જ લાવાર થિતએ ઉ ત 

જ લાવાર 

૨૭ ૨૩૬૧૯ ૧૯૧ ૭૭ સ ય ી ુ ંનામ ી યા ુ ન શેખ ી યા ુ ન શેખ 

૨૮ ૨૩૬૧૯ ૧૯૧ ૭૭  ખડં-૧ની બી  લીટ  જુરાત રા ય વકફ 

બોડને કટલી રકમ 

વકફ બોડને કટલી 

ા ટ 

૨૯ ૨૩૬૫૧ ૨૧૨ ૮૭  ખડં-૧ની ી  લીટ  આવેલ છે આવેલ છે, અને 

૩૦ ૨૩૫૭૭ ૨૪૨ ૧૦૦  ખડં-૧ની ી  લીટ  આવેલી છે ? આવેલી છે, 

૩૧ ૨૧૨૬૩ ૨૫૫ ૧૦૬ સ ય ીનો મત િવ તાર ( રુત) ( રુત વૂ) 

૩૨ 

 

૨૧૩૮૭ ૨૮૪ ૧૧૭ જવાબ ખડં-૨ના કો ટકની 

બી  કોલમની ી  

લીટ  

૧૦૯.૯૮ ૧૦૯.૮૮ 

 

૩૩ 

૨૧૫૫૦ ૩૦૨ ૧૨૮ સ ય ી ુ ંનામ ી તે  ખુડ યા ી તે  ખુડ આ 

 ખડં-૧ની ી  લીટ  બરસા ુડંા 

િુનવિસટ  

બરસા ુડંા ાયબલ 

િુનવિસટ  

૩૪ ૨૪૨૨૪ ૩૦૪ ૧૨૯  ખડં-૨ની છે લી લીટ  બનાવવામા ંઆવશે? બનાવવામા ં

આવનાર છે? 

 ખડં-૨ અને જવાબ 

ખડં-૨નો અ ુ મ નબંર 

(૩) (૨) 

૩૫ ૨૩૭૨૬ ૩૧૯ ૧૩૮ જવાબ ખડં-૧ના પ ક-

અની ચોથી કોલમની 

છે લી લીટ  

૦ ૧ 

     

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




