


તેરમી અતારાાંકિત યાદી 

સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 

તારીખઃ- ૨૨/૦૨/૧૯  

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ત્રીજુાં સત્ર, ૨૦૧૯  

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

 
િડગામ અને ડીસા તાલુિામાાં શાળાઓ બાંધ િરિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૩૫૨ (૧૬-૦૫-૨0૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િેેઃ- 

(૧)  બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં વડગામ અને ડીસા તાલુિામાાં ૩૧ ડીસેમ્બર-૨૦૧૭થી છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં િેટલી સરિારી 

અને ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓ વર્ષવાર બાંધ િરવામાાં આવી.  

(ર)  ઉિત િાળાઓ બાંધ િરવાના િા િારણો છે.  

(૩) બાંધ િરવામાાં આવેલ સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ િાળાને િારણે વર્ષવાર િેટલા કવધાથીઓના કિક્ષણને અસર થઇ, 

અને  

(૪) આવા અસરગ્રસ્ત કવધાથીઓને કિક્ષણ મળી રહે તે માટે િી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાાં આવી છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) એિ પણ િાળા બાંધ િરવામાાં આવેલ નથી.  

(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં વશક્ષણ સહાયિોને બઢતી તથા પ્રિરતા બાબતના ઠરાિનો અમલ 

અતારાાંકિત: ૬૧૧ (૧૫-0૬-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે:- 

(૧) રાજય સરિારની ફિિસ પગાર નીકત સાંદર્ભે નાણા કવર્ભાગના તા. ૧૮-૦૧-૨0૧૭ના ઠરાવ ક્રમાાંિ: 

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટષ-ર/ઝ-૧ ના ઠરાવનો અમલ કિક્ષણ સહાયિોને ધોરણ-૬ થી ૮માાં ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં બઢતી, 

પ્રવરતા, ઉચ્ચતર પગાર ધોરણમાાં આપવામાાં આવતો નથી તે વાત તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ સાચી છે, અને  

(૨) જો હા, તો તેના િારણો િાાં છે ?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૩-૧૧-૧૮) 

(૧)  હા જી,  
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(૨)  નાણા કવર્ભાગના તા. ૧૮-૦૧-૨૦૧૭ના ઠરાવની જોગવાઇ મુજબના લાર્ભો પ્રાથકમિ િાળાના 

કવદ્યાસહાયિોને આપવા માટે િરેલ દરખાસ્તનો નાણા કવર્ભાગ દ્વારા અસ્વીિાર થયેલ હોવાથી. 

----------- 

માધ્યવમિ શાળાના વશક્ષણ સહાયિોના કિક્સ પગારમાાં વિસાંગતતા  

અતારાાંકિત: ૬૧૨ (૧૫-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે: 

(૧) તા. ૩૧-0૩-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ રાજ્યના કિક્ષણ કવર્ભાગના તાબામાાં િાયષરત કિક્ષણ સહાયિો પૈિી 

સરિારી માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિો તથા ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિોના માકસિ ફિક્સ પગાર િેટલો 

છે. 

(૨) ઉિત કસ્થકતએ માધ્યકમિ િાળામાાં સમાન િામ િરતાાં હોવા છતાાં સરિારી માધ્યકમિ િાળા અને ગ્રાન્ટેડ 

માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિો માટે અલગ-અલગ માકસિ ફિક્સ પગાર નક્કી િરવાના િારણો િા છે, અને  

(૩)  ઉક્ત કસ્થકતએ માકસિ ફિક્સ પગારમાાં રહેલ ઉક્ત તિાવત / કવસાંગતતા ક્યારે દૂર િરવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૬-૧૦-૧૮) 

(૧)  તા. ૩૧-૦3-૨0૧૮ની કસ્થકતએ સરિારી માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિોના માકસિ ફિક્સ પગાર 

રા.૩૧,૩૪૦/- છે. તથા ગ્રાન્ટેડ માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિોના માકસિ ફિક્સ પગાર રા.૨૫,૦૦૦/-છે.  

(૨)  

અને      નીકત કવર્યિ બાબત છે.  

(૩)   

----------- 

ઉચ્ચતર માધ્યવમિ શાળાના વશક્ષણ સહાયિોના કિક્સ પગારમાાં વિસાંગતતા 

અતારાાંકિત: ૬૧૩ (૧૫-૦૬-૨0૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર):માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે 

િે: 

(૧) તા.3૧-0૩-૨0૧૮ની કસ્થકતએ રાજ્યના કિક્ષણ કવર્ભાગના તાબામાાં િાયષરત કિક્ષણ સહાયિો પૈિી સરિારી 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિો તથા ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિોના માકસિ ફિક્સ પગાર 

િેટલો છે.  

 (૨) ઉક્ત કસ્થકતએ ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળામાાં સમાન િામ િરતાાં હોવા છતાાં સરિારી ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળા 

અને ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિો માટે અલગ-અલગ માકસિ ફિક્સ પગાર નક્કી િરવાના િારણો િા છે, 

અને  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ માકસિ ફિક્સ પગારમાાં રહેલ ઉક્ત તિાવત / કવસાંગતતા ક્યારે દૂર િરવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૬-૧૦-૧૮) 

(૧)  તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ સરિારી ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાયિોના માકસિ 

ફિક્સ પગાર રા.૩૮,૦૯૦/- છે તથા ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાના કિક્ષણ સહાથિોના માકસિ ફિક્સ પગાર 

રા.૨૬,૦૦૦/- છે. 

(૨)  

અને      નીકત કવર્યિ બાબત છે.   

(૩)   

----------- 
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રાજયમાાં પુસ્તિો બારોબાર િેચાતા હોિાની િકરયાદો 

અતારાાંકિત: ૧૦૫૪ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઇ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે,  

(૧) તા.૩૧-0૩-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં બાળિોને કિક્ષણ માટે આપવામાાં આવતા પુસ્તિો 

બારોબાર વેચાતા હોવા અાંગેની િફરયાદો સરિારને મળી છે િે િેમ,  

(૨) જો હા, તો િેટલી િફરયાદો મળી.  

(૩)  િેટલી રિમના પુસ્તિો બારોબાર વેયાયા, અને  

(૪)  આ અાંગે જવાબદારો સામે િુાં િાયષવાહી િરવામાાં આવી?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૯-૧૮) 

 (૧) હા જી  

(૨)  એિ  

(૩ ) રા. ૫૪,૯૯,૯0૩ /- 

(૪) બે િમષચારીઓ સામે એિ.આ૨.આઇ. દાખલ િરી િરજ મોિુિી હેઠળ ઉતારવામાાં આવેલ છે.  

----------- 

રાજ્યમાાં સરિારી માધ્યવમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યવમિ શાળાઓ નિી ખોલિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૧0૫૫ (0૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર(બોરસદ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે,  

(૧) તા.૩૧-૦3-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ રાજ્યમાાં િેટલી સરિારી માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓ 

આવેલ છે, અને  

(૨) તે પૈિી છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી નવી માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓ ખોલવામાાં આવેલ 

છે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રીઃ (૨૯-૯-૧૮) 

 (૧)   

  

 

 

(૨)  

 

----------- 

 

સરિારી 

માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

૮૭૨ ૨૮૧  

િર્ષ 
સરિારી 

માધ્યવમિ ઉચ્ચતર માધ્યવમિ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૩ થી ૩૧-૦૩-૨0૧૪ ૧૮ ૧૨ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૪ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૫ ૦૨ ૦૩ 

૦૧-૦૪-૨0૧૫ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૬ ૧૪૪ ૨૮ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૭ ૪૬ ૦૦ 

0૧-૦૪-૨૦૧૭ થી ૩૧-૦૩-૨૦૧૮  ૦૭ ૦૧ 
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િાઘોડીયા તાલુિામાાં પ્રાથવમિ શાળાઓના સ્લેબ તૂટિાના બનાિો 

અતારાાંકિત: ૧૧૨૪ (૧૬-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (ફદયોદર): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે. 

(૧) તા. ૩૦ જુન-ર૦૧૮ની કસ્થકતએ વડોદરા કજલ્લાના વાઘોડીયા તાલુિામાાં પ્રાથકમિ િાળાના સ્લેબ તુટવાના 

િેટલા બનાવો નોંધાયા,  

(ર) ઉક્ત બનાવમાાં િેટલા કવદ્યાથીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા,  

(૩)  ઉક્ત િાળાઓનો સ્લેબ તુટવાના િારણો િા હતા, અને  

(૪) ઉક્ત િાળાઓમાાં સ્લેબ નબળો િે ક્ષકતગ્રસ્ત હોવા અાંગે સરિાર વાિેિ હતી િે િેમ?   

વશક્ષણ માંત્રીશ્રીઃ (૨-૧૧-૧૮) 

(૧)  એિ પણ બનાવ નોંધાયેલ નથી. 

 (૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

 (૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

 (૪)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

રાજ્યમાાં પ્રાથવમિ શાળાના બાળિોને પાયાની સુવિધાઓ બાબત  

અતારાાંકિત: ૧૧૭૯ (૧૬-0૭-૨૦૧૮) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે :-  

(૧) સુકપ્રમ િોટે આપેલ ચુિાદા મુજબ માચષ-૨૦૧3 સુધીમાાં રાજ્યમાાં પ્રાથકમિ િાળાના બાળિોને પાયાની તમામ 

ર્ભૌકતિ સુકવધા પુણષ િરવાની થાય છે તે અાંતગષત સવષ કિક્ષા અકર્ભયાન અાંતગષત સરિાર દ્વારા રકપયા ૩૨૫૫ િરોડની દરખાસ્ત 

માંજુર િરવા મોિલેલ તે તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ િેન્ર સરિારમાાં પડતર છે તે હિીિત સાચી છે, અને  

(૨)  જો હા, તો તે માંજુર થાય તે માટે છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્ય સરિારે ક્યારે િાાં પ્રયાસો િયાષ?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૮-૧૦-૧૮) 

(૧) ના, જી. 

(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

પાટણ વજલ્લામાાં ધારાધોરણ મુજબના ઓરડાઓ ન ધરાિતી શાળાઓ 

અતારાાંકિત: ૧૨૯0 (0૯-૦૭-૨0૧૮) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય કિક્ષણમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િેેઃ- 

(૧)  પાટણ કજલ્લામાાં ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની કસ્થકતએ િેટલી િઇ િઇ નોન-ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ તથા ઉચ્ચતર પ્રાથકમિ 

િાળાઓ સરિારે નક્કી િરેલ માપદાંડ અને કે્ષત્રિળ મુજબના ઓરડા ન ધરાવતી હોવા છતા િાયષરત છે,  

(૨) આવી િાળાઓને માંજૂરી આપવાના િાાં િારણો છે, અને  

(૩) આવી ગેરિાયદે િાળાઓને બાંધ િરવા રાજય સરિારે િી િાયષવાહી િરી ?  
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વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૭-૧૧-૧૮) 

(૧)  પાટણ કજલ્લામાાં ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની કસ્થકતએ નોન-ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ તથા ઉચ્ચતર પ્રાથકમિ િાળાઓમાાં 

રબર ચિાસણી િરાવી માફહતી મેળવતાાં સરિારે નક્કી િરેલ માપદાંડ અને કે્ષત્રિળ મજુબના ઓરડા ન ધરાવતી એિપણ િાળા 

આવેલી નથી.  

(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ધારાઘોરણ મુજબના ઓરડાઓ ન ધરાિતી શાળાઓ  

અતારાાંકિત: ૧૩૦૬ (0૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર) :માનનીયકિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે.- 

(૧)  બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ની કસ્થકતએ િઇ િઇ નોન-ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ તથા ઉચ્ચતર પ્રાથકમિ 

િાળાઓ સરિારે નક્કી િરેલ માપદાંડ અને કે્ષત્રિળ મુજબના ઓસ્ડા ન ધરાવતી હોવા છતાાં િાયષરત છે.  

(૨)  આવી િાળાઓને માંજૂરી આપવાના િાાં િારણો છે, અને  

(૩)  આવી ગેરિાયદે િાળાઓને બાંધ િરવા રાજય સરિારે િી િાયષવાહી િરી ?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી:(૧-૧૦-૧૮) 

(૧)  એિ પણ િાળા નથી. 

(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩)  ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં લાયિાત િગરના વશક્ષિોથી િાયષરત શાળાઓ 

અતારાાંકિત: ૧૪૭૫ (૧૬-0૭-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે 

િેેઃ- 

(૧)  મહેસાણા કજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૧૭ની કસ્થકતએ િઇ િઇ નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ તથા ઉચ્ચતર પ્રાથકમિ 

િાળાઓમાાં સરિારે નક્કી િરેલ લાયિાત વગરના કિક્ષિો ક્યારયી િરજ બજાવે છે.  

(૨) લાયિાત વગરના કિક્ષિો ધરાવતી આવી િાળાઓને માંજૂરી આપવાના િા િારણો છે. અને  

(૩) લાયિાત વગરના કિક્ષિો ધરાવતી આવી િાળાઓને બાંધ િરવા રાજય સરિારે િી િાયષવાહી િરી?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨-૧૧-૧૮) 

(૧) મહેસાણા કજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-૧૭ની કસ્થકતએ ૫૨ નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ તથા ઉચ્ચતર પ્રાથકમિ 

િાળાઓમાાં સરિારે નક્કી િરેલ લાયિાત વગરના કિક્ષિો િરજ બજાવે છે. (પત્રિ મુજબ)  

(ર) નવી િાળાની માંજૂરી મેળવતા પહેલાાં કિક્ષિોની ર્ભરતી િરવાની હોતી નથી. નવી િાળાની માંજૂરી આપ્યા બાદ 

જ કિક્ષિોની ર્ભરતી િરવાની હોય છે. માંજૂરી કનયમાનુસાર આપવામાાં આવે છે.આથી પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) ગુજરાત સરિારના કિક્ષણ કવર્ભાગના તા.૧૧-0૮-૨0૧૭ ના પત્ર ક્રમાાંિ: પીઆરઇ/૧૧૨૦૧૭/૧૪૧૧/૩ 

મુજબ તા.૩૧-૦૩-૨0૧૯ સધુીમાાં આવા કબનતાલીમી કિક્ષિોને કનયત િયાષ મુજબની તાલીમ મળેવવા સૂચના આપવામાાં 

આવેલ છે.  
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પત્રિ 

ક્રમ તાલુિો શાળાનુાં નામ િયારથી િરજ બજાિે છે. 

૧ ઊંઝા શ્રી સરસ્વતી કવદ્યામાંફદર ૨૦૧૬ 

૨ ઊંઝા પાવષતી બી.િે. પટેલ િાળા ૨૦૧૭ 

૩ ઊંઝા એચ.એન. સરસ્વતી પ્રા. કવદ્યાલય, ઉપેરા ૨૦૧૭ 

૪ ઊંઝા શ્રી સાવષજકનિ ઈંગ્લીિ મીડીયમ સ્િુલ ૨૦૧૭ 

૫ ઊંઝા શ્રીમતી એસ. પી. પટેલ પ્રા. િાળા ટુાં ડાવ ૨૦૧૭ 

૬ ઊંઝા રેવાર્ભાઈ વિીલ પ્રા. િાળા ૨૦૧૭ 

૭ િડી  હોલી િેકમલી સ્િુલ  ૨૦૧૭ 

૮ િડી  શ્રીમતી ડી.એસ પટેલ પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૯ િડી  ડૉ. નાિદાર ઈન્સ્ટ ઓિ નોલેજ ૨૦૧૬ 

૧૦ િડી  આગમ ઈંગ્લીિ મીડીયમ સ્િુલ ૨૦૧૬ 

૧૧ િડી  શ્રીમતી મેઘનાબેન એમ. પટેલ પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૧૨ િડી  શ્રી િડી નાગરીિ સહિારી બેંિ પ્રા.િાળા ૨૦૧૬ 

૧૩ િડી  શ્રી આઇ. પી. પટેલ એન્ડ ડી. પી. પટેલ ૨૦૧૭ 

૧૪ િડી  લીટલ એન્જલ્સ ઈંગ્લીિ કમફડયમ સ્િુલ ૨૦૧૬ 

૧૫ જોટાણા ગાંગાબા પ્રા. સ્િુલ ૨૦૧૭ 

૧૬ મહેસાણા શ્રી સાવષજકનિ કવદ્યાલય પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૧૭ મહેસાણા ડીવાઈન ચાઈલ્ડ સ્િુલ ૨૦૧૭ 

૧૮ મહેસાણા પ્રેસીડન્ટ કવદ્યામાંફદર ૨૦૧૭ 

૧૯ મહેસાણા શ્રી સાવષજકનિ ઈંગ્લીિ કવદ્યાલય ૨૦૧૭ 

૨૦ મહેસાણા શ્રી સાવષકજનિ િન્યા કવદ્યાલય ૨૦૧૬ 

૨૧ મહેસાણા નીલિાં ઠ પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૨૨ મહેસાણા શ્રી સરયાષ કવદ્યાલય ૨૦૧૭ 

૨૩ મહેસાણા સ્માટષ  િીડ પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૨૪ મહેસાણા તક્ષકિલા કવદ્યાલય ૨૦૧૭ 

૨૫ મહેસાણા ધારા કવદ્યાલય ૨૦૧૭ 

૨૬ મહેસાણા િાાંકત એકિયાટીિ સ્િુલ ૨૦૧૭ 

૨૭ મહેસાણા ગાયત્રી કવદ્યાલય ૨૦૧૬ 

૨૮ મહેસાણા ફડવાઈન્ડ ચાઈલ્ડ સ્િુલ ૨૦૧૭ 

૨૯ મહેસાણા ગ્લોબસ ઈંગ્લીિ મીડીયમ સ્િુલ  ૨૦૧૭ 

૩૦ મહેસાણા એસ. સી અમીન પ્રા. િાળા ૨૦૧૭ 

૩૧ મહેસાણા સૌરર્ભ કવદ્યાલય ૨૦૧૭ 

૩૨ મહેસાણા ગોલ્ડન સ્ટેપ ઈંગ્લીિ મીડીયમ ૨૦૧૭ 

૩૩ મહેસાણા કનલિાં ઠ પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૩૪ વડનગર રોયલ પ્રાથકમિ િાળા ૨૦૧૬ 

૩૫ કવજાપુર શ્રી સરસ્વતી કિિુ કવદ્યાલય ૨૦૧૬ 

૩૬ કવજાપુર અપષણ કવદ્યાલય વસાઈ ૨૦૧૬ 

૩૭ કવજાપુર સૈન્ટ મેરી ઈંગ્લીિ સ્િુલ કવજાપુર  ૨૦૧૬ 

૩૮ કવજાપુર આિ સેિન્ડરી પ્રા. િાળા-૨ ૨૦૧૬ 

૩૯ કવસનગર નુતન ગ્લોબલ સ્િુલ  ૨૦૧૭ 

૪૦ કવસનગર તક્ષિીલા કવદ્યાલય  ૨૦૧૭ 

૪૧ કવસનગર શ્રી સ્વાકમનારાયણ ગુરિુલ  ૨૦૧૭ 

૪૨ કવસનગર બા શ્રી હાંસાબા ચાંદનકસાંહ રાજપુત પ્રા. િાળા ૨૦૧૭ 

૪૩ કવસનગર મોડષન ઈંગ્લીિ સ્િુલ ૨૦૧૭ 
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૪૪ કવસનગર જી.ડી. હાઈસ્િુલ ૨૦૧૭ 

૪૫ કવસનગર શ્રી એન.વી. પટેલ િન્યા કવદ્યાલય ૨૦૧૭ 

૪૬ કવસનગર નવયુગ કિિુ નીિેતન -૨ ૨૦૧૬ 

૪૭ કવસનગર એન.એસ.એન. ઇન્ટરનેિનલ સ્િુલ  ૨૦૧૭ 

૪૮ સતલાસણા એિલવ્ય પ્રા. િાળા ૨૦૧૬ 

૪૯ સતલાસણા આર.જ.ે પટેલ કિિુ માંફદર ૨૦૧૬ 

૫૦ સતલાસણા તમ્મના ઈન્ટરનેિનલ ઈંગ્લીિ મીડીયમ 
સ્િુલ 

૨૦૧૭ 

૫૧ સતલાસણા કવદ્યાનાંદ ઈંગ્લીિ સ્િુલ ૨૦૧૭ 

૫૨ સતલાસણા ડીસાંટ  પકલલિ સ્િુલ  ૨૦૧૭ 

 

----------- 

ટરસ્ટ સાંચાવલત નોન ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાથવમિ િન્દ્યા શાળાઓને ગ્રાન્દ્ટેડ િરિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિત: ૨૦૧૪ (૦૪-0૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઇ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે.- 

(૧) રાજયમાાં તા.3૦-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી ટરસ્ટ સાંચાકલત નોન 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ િન્યા િાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરવાની દરખાસ્ત મળી,  

(ર) તે અન્વયે વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી િાળાની દરખાસ્ત માંજુર િરવામાાં આવી,  

(૩) ઉક્ત કસ્થકતએ િેટલી િાળાઓની દરખાસ્ત િા િારણોસર પડતર છે, અને  

(૪) ઉક્ત પડતર દરખાસ્તો ક્યાાં સુધીમાાં ગ્રાન્ટેડ તરીિે માંજૂરી આપવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૯-૯-૧૮) 

(૧) તા.30-0૬-૨0૧૮નીકસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં આવી િોઇ દરખાસ્ત સરિારશ્રીને મળેલનથી. 

(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૪)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

ટરસ્ટ સાંચાવલત નોન ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાથવમિ િન્દ્યા શાળાઓને ગ્રાન્દ્ટેડ િરિાની દરખાસ્ત 

અતારાાંકિત: ૨૦૨0 (૦૪-૦૮-૨0૧૮) શ્રી પનુાભાઇ ગામીત (વ્યારા) :  માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે.- 

(૧) રાજયમાાં તા.૩0-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી ટરસ્ટસાંચાકલત નોન 

ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ િન્યા િાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િરવાની દરખાસ્ત મળી,  

(૨) તે અન્વયે વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી િાળાની દરખાસ્તો માંજુર િરવામાાં આવી,  

(૩)  ઉક્ત કસ્થકતએ િેટલી િાળાઓની દરખાસ્ત િા િારણોસર પડતર છે, અને  

(૪) ઉક્ત પડતર દરખારતો િયાાં સુધીમાાં ગ્રાન્ટેડ તરીિે માંજૂરી આપવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી:(૧-૧૦-૧૮) 

(૧) આવી િોઇ દરખાસ્ત મળેલ નથી.  
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(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(3) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

રાજયમાાં નોન ગ્રાન્દ્ટેડ પ્રાવથમિ શાળાઓમાાં લાયિાત ન ધરાિતાાં વશક્ષિોને દૂર િરિા બાબત 

અતારાાંકિત: ૨0૨૩ (તા. ૦૪-0૮-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઇ ગાવમત (કનઝર): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે. 

 (૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ રાજયમાાં નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથકમિ િાળાઓમાાં ઠરાવેલ લાયિાત ન ધરાવતા 

કિક્ષિોને દૂર િરવાના થાય છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ રાજયમાાં કજલ્લાવાર િેટલા કિક્ષિો ઠરાવેલ લાયિાત ધરાવતાાં ન હોય તેવાને દૂર 

િરવાના બાિી છે, અને  

(૩) આવા કિક્ષિોને ક્યાાં સુધીમાાં દુર િરવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૭-૧૧-૧૮) 

(૧)  ના.  

(૨)  પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

નાની બરાર ગામની સરિારી હાઈસ્િુલનુાં જજષકરત મિાન 

અતારાાંકિતેઃ ર૩૧૦ (૨૦-૦૮-૨૦૧ ૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે 

િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ મોરબી કજલ્લાની માળીયા(કમ) તાલુિાની નાની બરાર ગામની સરિારી 

હાઈસ્િુલનુાં મિાન જજષફરત છે, તે હિીિત સાચી છે િે િેમ, અને  

(૨) જો હા, તો આ હાઈસ્િુલ માટે નવુાં મિાન ક્યારે બાાંધવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી:(૨૬-૧૦-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨) સદર િાળાના નવા મિાનના બાાંધિામ માટે કિક્ષણ કવર્ભાગના તારીખ ૧૧-૦૬-૨૦૧૮ના ઠરાવ થી 

રા.૬૦.૦૦ લાખની બાાંધિામની વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે અને તેના નિિા અાંદાજોનેવહીવટી માંજૂરી આપવાની બાબત 

કવચારણા હેઠળ હોઈ, જનેી માંજૂરી મળ્યા બાદ આગળની િાયષવાહી હાથ ધરવામાાં આવિે.  

----------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૪૧ (૨૧-0૮-૨0૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩0-0૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ િરછ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે. 
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(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) હા. જી. પ્રાથકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો પડતર છે જ્યારે માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર 

માધ્યકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો એિેય પડતર નથી. 

  (૨) 

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૪૩ (૨૧-0૮-૨0૧૮) શ્રી ગનેીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીયકિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે 

િે:- 

(૧) તા.૩0-0૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને.  

(૩) ઉક્ત કબલો િયાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

  (ર)

 

 

 

  

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

પાટણ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૫૯ (૨૧-0૮-૨0૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે: 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ પાટણ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

વશક્ષણવિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૨૬ ૨૭ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ  ૦ ૦ ૦ ૦ 

વશક્ષણવિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૬૦૪ ૧૫૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૧૫ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ  ૪ ૦ ૦ ૦ 
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(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્તકબલો ક્યાાંસુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨)   

 

  

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૬૪ (૨૧-0૮-૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઇ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૦૩-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માઘ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી 

(૨) 

  

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૭0 (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે: 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ અરવલ્લી કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉંક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

વશક્ષણવિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૭૮૨૯ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦ ૦૨ ૦ ૦ 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે તેથી 
િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૫૪ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ અને  

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦૧ ૦૨ ૦ ૦ 
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(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી 

   (૨)    

  

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૭૪ (૨૧-૦૮-૨0૧૮) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે:- 

(૧) તા. ૩0-0૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર 

માધ્યકમિિાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતાાં વધારે , એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારેસમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે, અને  

(૩) ઉક્ત કબલો િયાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) ના,જી.  

(ર) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૭૬ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩0-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૭૪ ૩૩ િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

ઉચ્ચતર  માધ્યકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 
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  (ર)

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં  

અતારાાંકિત: ૨૪૭૯ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીયકિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ મહેસાણા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

   (૨)

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી. 

----------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૯૫ (૨૧-૦૮-૨0૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િેેઃ- 

(૧) તા.૩0-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ બોટાદ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩)  ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 

તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 

િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  

િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 

િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૦૯ ૦૩ ૧૦ ૦૨ 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦૫ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૬૮૮૭ ૨૫૦ ૨૪ ૭૪ 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦૧ ૦ ૦ ૦ 
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(૨) 

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

સુરેન્દ્રનગર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૪૯૮ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ઋવવિિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િેેઃ 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) ના, જી.  

(ર) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

મોરબી વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ર૫૧૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણલભાઈ મુસડીયા (િાલાવાડ) : માનતીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરિે િેેઃ-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ મોરબી કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથીિેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો િયાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮)  

(૧) હા, જી.  

  (૨) 

 

  

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને  
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૨૫ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય ૦૧ 
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(૩) ઉક્ત કબલ કપ્ર-ઓડીટ થયેથી ચૂિવવામાાં આવિે. 

----------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૧૬ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િલ્લભભાઇ ધારિીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીયકિક્ષણ માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરિે િે: 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ મોરબી કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ મતે ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથીિેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો િયાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) હા જી. 

  (૨)

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

જામનગર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિતેઃ ૨૫૧૭ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩0-0૬-૨૦૧૮નીકસ્થકતએ જામનગર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩)  ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) ના, જી.  

(ર) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

  

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૫૬ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૪૭ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતરમાધ્યકમિ ૧૮ ૦ ૦ ૦ 
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દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં  

અતારાાંકિત: ૨૫૨૨ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંર્ભાળીયા) :માનનીય કિક્ષણમાંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૦-0૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ દેવર્ભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી.  

(ર)   

  

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૨૩ (૨૧-૦૮-૨0૧૮) શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુનાગઢ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે: 

(૧) તા.૩0-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ પોરબાંદર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે. 

(૨) જો હા. તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) હા, જી. પ્રાથકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો પડતર છે જ્યારે માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર 

માધ્યકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો એિેય પડતર નથી.  

 (૨)   

  

  

 

(૩)  જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦૩ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૩૧ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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જુનાગઢ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૨૮ (૨૧-૦૮-૨0૧૮) શ્રી હર્ષદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે: 

(૧) તા.૩0-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ જુનાગઢ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) હા, જી. પ્રાથકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો પડતર છે જ્યારે માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર 

માઘ્યકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો એિેય પડતર નથી.  

  (૨)

 

 

  

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૩૪ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાથ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િેેઃ- 

(૧) તા.૩0-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧)  હા, જી 

(૨)   

  

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૪૬ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૯ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૦ ૧૩૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ ૦ ૫૫ ૦ ૦ 
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ભાિનગર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૫0 (૨૧-0૮-૨0૧૮) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િેેઃ- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ ર્ભાવનગર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૫-૧૦-૧૮) 

(૧) ના, જી.  

(ર) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

સુરત વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૫૬ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્દ્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે:- 

(૧) તા.૩0-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ સુરત કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલોપડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૩-૧૨-૧૮) 

(૧) હા, જી.  

(ર)   

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિતેઃ ૨૫૬૧ (૨૧-0૮-૨0૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િેેઃ 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ વડોદરા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૭૮ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૩૪ ૨૫ િૂન્ય િૂન્ય 



18 
 

 

 

(૨) જો હા, તે ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૩-૧૨-૧૮) 

(૧)  હા, જી. 

(૨) 

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં  

અતારાાંકિતેઃ ૨૫૬૨ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે િે:-  

(૧) તા.૩0-0૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ આણાંદ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી.  

(ર)   

  

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

ખેડા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૬૬ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પનૂમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િેેઃ- 

(૧) તા.૩0-૦૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ ખેડા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૪૨૬ ૫૦ િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ િૂન્ય ૧૨ િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ  િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

 ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 
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વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

   (ર)

 

 

  

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિતેઃ ૨૫૬૮ (૨૧-0૮-૨૦૧૮) શ્રી ઈન્દ્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરિે િેેઃ 

(૧) તા.૩0-૦૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ ડાાંગ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 
િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 
કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો િયાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રોશ્રી: (૩-૧૨-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

   (ર)

 

  

 

(૩) સાતમા પગાર પાંચના ત્રીજા હપ્તાની રિમ સ્ટીિર આવ્યેથી તથા કનવૃત િમષચારીઓના રજા પગારની ગ્રાન્ટની 
િાળવણી થયેથી કબલોની ચૂિવણીની િાયષવાહી િરવામાાં આવિે.  

----------- 

તાપી વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૭૨ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરિે િે: 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ તાપી કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે. 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 
કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલોિયાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ ૯૬ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૨૩ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે તેથી 
િધારે 

એિ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

બે િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૩૫ ૩૧ િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦૧ ૦૨ િૂન્ય િૂન્ય 
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વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૨૯-૧૦-૧૮) 

(૧) હા, જી. પ્રાથકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો પડતર છે જ્યારે માધ્યકમિ અનેઉચ્ચતર 
માધ્યકમિ િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના બીલો એિેય પડતર નથી.  

 (૨)   

  

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૭૪ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઇ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે:-  

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ પાંચમહાલ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) ના, જી.  

(ર) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી  

(૩) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

મકહસાગર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૭૭ (૨૧-0૮-૨૦૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર):માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ બાલાકસનોર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: 

(૧) હા, જી. 

 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૦૭ ૦ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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(૨)  

  

  

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

નિસારી વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિતેઃ રપ૮૧ (૨૧-૮-૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે 

િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ નવસારી કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજબજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં યુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી.  

 (ર) 

  

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૮૪ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ દાહોદ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે.  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવવામાાં આવિે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

(૧) હા, જી.  

 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 

તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 

િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  

િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 

િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૨૩ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૧૩ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૯૩ ૨૧ ૬ િૂન્ય 

માઘ્યકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 
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 (ર) 

  

 

  

(૩) જમે બને તેમ જલદી. 

----------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૮૭ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રીમતી ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી 

જણાવવા િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં. એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે,  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને, 

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૧૬-૧૧-૧૮) 

 (૧) હા, જી. 

  (૨)

 

  

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિતેઃ ૨૫૯0 (૨૧-0૮-૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િેેઃ-  

(૧) તા.૩0-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માઘ્યકમિ 

િાળાઓમાાં િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે.  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને.  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચુક્વવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (૩-૧૨-૧૮) 

(૧) હા, જી.  

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે તેથી 
િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૪ ૬૪ ૦ ૦ 

માઘ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ઉચ્ચતર માધ્યકમિ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ ૧૪૭ ૪૬ િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ  િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

 ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 
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(ર) 

  

  

  

(3) જમે બને તેમ જલદી. 

----------- 

નમષદા વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૫૯૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ નમષદા કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ,માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે.  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩) ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં યુિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી: (3-૧૨-૧૮)  

(૧) હા, જી. 

  (૨)

 

 

 

(૩) જમે બને તેમ જલદી.  

----------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં વશક્ષિોના પડતર પ્રિાસ ભથથાાં 

અતારાાંકિત: ૨૬૦૪ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮): શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) :માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરિે િેેઃ- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ ર્ભરચ કજલ્લામાાં પ્રાથકમિ, માધ્યકમિ અને ઉચ્ચતર માધ્યકમિ િાળાઓમાાં 

િરજ બજાવતાાં કિક્ષિોના પ્રવાસ ર્ભથથાાં, એરીયસષ કબલો પડતર છે તે હિીિત સાચી છે.  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કસ્થકતએ છ માસ િરતા વધારે, એિ વર્ષ, બે વર્ષ અને ત્રણ વર્ષ િરતા વધારે સમયથી િેટલા 

કબલો પડતર છે અને,  

(૩)  ઉક્ત કબલો ક્યાાં સુધીમાાં ચૂિવવામાાં આવિે?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૩-૧૨-૧૮) 

(૧) હા, જી. 

 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ ૨૦૧ ૦૯ િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૭૦ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ િરતાાં 
િધારે 

પ્રાથકમિ ૮૧૧ ૦૧ ૦૧ િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 
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(૨) 

 

 

 

(૩) ઉચ્ચતર માધ્યકમિ કવર્ભાગના ૫ કબલો ગ્રાન્ટના અર્ભાવે પડતર છે જ ે કબલોનુાં ચુક્વણાં આિરે બ ે

માસમાાંિરવામાાં આવિે. 

---------- 

રાજયમાાં પ્રાથવમિ અને ઉચ્ચ પ્રાથવમિ વશક્ષિોની ભરતી 

અતારાાંકિત: ૨૭૧૫ (૧૬ -૧૦- ૨૦૧૮) શ્રી પુાંજાભાઇ િાંશ (ઉના) : માનનીય કિક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરિે 

િેેઃ- 

(૧) તા. ૩૦-૬-૨0૧૮ની કસ્થકતએ રાજયમાાં પ્રાથકમિ કિક્ષણ કવર્ભાગમાાં પ્રાથકમિ કિક્ષિ અને ઉચ્ચ પ્રાથકમિ 

કિક્ષિોની ર્ભરતી િેલેન્ડર મુજબ સમયસર િામગીરી થતી ન હોવાની હિીિત સાચી છે, અને  

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કિક્ષિોની ર્ભરતી સમયાનુસાર થાય તે માટે સરિારે િુાં પગલાાં લીધા?  

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી :(૫-૧૨-૧૮) 

(૧) ના,જી. 

(૨) ર્ભરતી િેલેન્ડર મુજબ ર્ભરતી િરવામાાં આવતી હોઇ પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

િિિ બોડષને રાજય સરિારે િાળિેલ રિમ 

અતારાાંકિત: ૨૮૪૫ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર) : માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરિે િે:- 

(૧) તા.૩૧-0૮-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર વિિ બોડષ ને રાજય સરિાર દ્વારા િેટલી રિમ 

િાળવવામાાં આવી, અને  

(૨) િાળવવામાાં આવેલ રિમ અન્વયે ઉિત કસ્થકતએ વર્ષવાર િેટલો ખચષ થયો?  

િાયદા માંત્રીશ્રી : (૩૦-૧૧-૧૮) 

(૧) રાજય સરિાર દ્વારા િોઇ રિમ િાળવવામાાં આવેલ નથી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી.  

----------- 

રાજ્ય સરિાર દ્વારા નોટરીની વનમણૂાંિ 

અતારાાંકિત: ૩૦૧ર(૧૬-૧૦-૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર): માનનીય િાયદા માંત્રીશ્રી જણાવવાિૃપા 

િરિો િે :- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લાપાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર રાજ્ય સરિારે િેટલા નોટરીની 

કનમણૂાંિ િરી, અને 

(૨) તે પૈિી કજલ્લાવાર વર્ષવાર અનુસુકચત જાકત, અનુસૂકચત જન જાકત અને સામાજીિ અને િૈક્ષણીિ રીતે પછાત 

વગષનાિેટલા નોટરીની કનમણાંિુ િરી?  

વશક્ષણ વિભાગ છ માસ િે 
તેથી િધારે 

એિ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

બે િર્ષ  
િરતાાં િધારે 

ત્રણ િર્ષ 
િરતાાં િધારે 

પ્રાથકમિ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 

માઘ્યકમિ અને 
ઉચ્ચતર માધ્યકમિ 

૦૫ િૂન્ય િૂન્ય િૂન્ય 
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િાયદા માંત્રીશ્રી: (૩૦-૧૧-૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કસ્થકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ગુજરાત સરિાર દ્વારા િોઈ નોટરીની કનમણૂાંિ િરવામાાં 

આવેલ નથી.  

(૨) પ્રશ્ન ઉપકસ્થત થતો નથી. 

----------- 

 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ. વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ કિક્ષણ કવર્ભાગ ૩૫૨,૬૧૧,૬૧૨,૬૧૩,૧૦૫૪,૧૦૫૫,૧૧૨૪,

૧૧૭૯,૧૨૯૦,૧૩૦૬,૧૪૭૫,૨૦૧૪,૨૦૨૦,
૨૦૨૩,૨૩૧૦,૨૪૪૧,૨૪૪૩,૨૪૫૯,૨૪૬૪,
૨૪૭૦,૨૪૭૪,૨૪૭૬,૨૪૭૯,૨૪૯૫,૨૪૯૮,
૨૫૧૩,૨૫૧૬,૨૫૧૭,૨૫૨૨,૨૫૨૩,૨૫૨૮,
૨૫૩૪,૨૫૫૦,૨૫૫૬,૨૫૬૧,૨૫૬૨,૨૫૬૬,

૨૫૬૮,૨૫૭૨,૨૫૭૪,૨૫૭૭,૨૫૮૧,૨૫૮૪,
૨૫૮૭,૨૫૯૦,૨૫૯૩,૨૬૦૪,૨૭૧૫ 

૪૮ 

૨ િાયદા કવર્ભાગ ૨૮૪૫,૩૦૧૨ ૦૨ 

  િુલ ૫૦ 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મુરણાલય, ર્ભાવનગર. 




