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ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ત્રીજુાં સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

 

ડાાંગ અને તાપી વજલ્લામાાં સામુકહિ બળાત્િારના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૪૮ (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ડાાંગ અને તાપી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા સામુહિિ 
બળાત્િારના બનાવો બન્યા છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા આરોપીઓ પિડાયા અને િેટલા પિડવાના બાિી છે, 

(૩) તે પૈિી છ માસ, એિ વર્ષ, બે વર્ષ િરતા વુુ સમયિી પિડવાના બાિી િોય તેવા િેટલા આરોપીઓ છે, અને 

(૪) આવા આરોપીઓને પિડવા શી િાયષવાિી િરવામાાં આવી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૯-૧-૧૯) 

(૧)  

અ.નાં. તાલુિો સામુકહિ બળાત્િારના બનાિોની સાંખ્યા 

૧ વ્યારા ૨ 

અન્ય તાલુિામાાં એિ પણ નિી. 

(૨)  

અ.નાં. તાલુિો પિડાયેલ આરોપીઓની સાંખ્યા પિડિાના બાિી આરોપીઓની સાંખ્યા 

૧ વ્યારા ૯ ૦ 

(૩) એિ પણ નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોની મુલાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૧૭ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા િૃપા  

િરશે િે.- 

(૧) મિેસાણા જીલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ માાં તાલુિાવાર ક્યા ક્યા પોલીસ થટેશનોની 
મુલાિાત લીુી, 

(૨) થિળ મુલાિાત દરમ્યાન િેવા પ્રિારની પોલીસ તાંત્ર સાંબાંુી ફરીયાદો જોવા મળી, અને 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શા પગલાાં લેવાયા ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૦૫-૧૨-૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ   પત્રિ-અ 

અ.નાં. િર્ષ તાલુિાનુ નામ વજલ્લા પોલીસ િડાએ મુલાિાત લીધેલ પો.સ્ટેનુ નામ 

૧. 

૨૦૧૬ 

મિેસાણા (૧) મિેસાણા શિેર એ.ડીવી (૨) મિેસાણા શિેર બી.ડીવી 
(૩) મિેસાણા તાલુિા (૪) લાાંઘણજ 

૨. બિુચરાજી (૧) મોઢેરા (૨) બિુચરાજી 

૩. િડી (૧) િડી (૨) બાવલુ (૩) નાંદાસણ 

૪. જોટાણા (૧) સાાંિલ 

૫. કવસનગર (૧) કવસનગર શિેર (૨) કવસનગર તાલુિા 

૬. કવજાપુર (૧) વસાઈ (૨) કવજાપુર 

૭. વડનગર (૧) વડનગર 

૮. ખેરાલુ (૧) ખેરાલુ 

૯. ઉંઝા (૧) ઉંઝા (૨) ઉનાવા 

૧૦. સતલાસણા (૧) સતલાસણા 

૧. 

૨૦૧૭ 

મિેસાણા (૧) મિેસાણા શિેર એ.ડીવી (૨) મિેસાણા શિેર બી.ડીવી 
(૩) મિેસાણા તાલુિા (૪) લાાંઘણજ 

૨. બિુચરાજી (૧) મોઢેરા (૨) બિુચરાજી 

૩. િડી (૧) િડી (૨) બાવલુ (૩) નાંદાસણ 

૪. જોટાણા (૧) સાાંિલ 

૫. કવસનગર (૧) કવસનગર શિેર (૨) કવસનગર તાલુિા 

૬. કવજાપુર (૧) વસાઈ (૨) કવજાપુર 

૭. વડનગર (૧) વડનગર 

૮. ખેરાલુ (૧) ખેરાલુ 

૯. ઉંઝા (૧) ઉંઝા (૨) ઉનાવા 

૧૦. સતલાસણા (૧) સતલાસણા 

(૨) િોઈ ફરીયાદ જોવા મળેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં પોલીસ સ્ટેશનોની મુલાિાત 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૨૬ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (માણાવદર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) જુનાગઢ જીલ્લામાાં જીલ્લા પોલીસ વડાએ સન ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭ માાં તાલુિાવાર ક્યા ક્યા પોલીસ થટેશનોની 
મુલાિાત લીુી, 

(૨) થિળ મુલાિાત દરમ્યાન િેવા પ્રિારની પોલીસ તાંત્ર સાંબાંુી ફરીયાદો જોવા મળી, અને 

(૩) તે અન્વયે જવાબદારો સામે શા પગલાાં લેવાયા ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ): (૦૫-૧૨-૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ   પત્રિ-અ 

અ.નાં. િર્ષ તાલુિાનુ નામ વજલ્લા પોલીસ િડાએ મુલાિાત લીધેલ પો.સ્ટેનુ નામ 

૧ ૨૦૧૬ 

જુનાગઢ શિેર એ ડીવીઝન પોલીસ થટેશન, બી ડીવીઝન પોલીસ થટેશન, 
સી ડીવીઝન પોલીસ થટેશન, ભવનાિ પોલીસ થટેશન 

જુનાગઢ તાલુિો જુનાગઢ તાલુિા તિા બીલખા પોલીસ થટેશન 

કવસાવદર કવસાવદર 
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અ.નાં. િર્ષ તાલુિાનુ નામ વજલ્લા પોલીસ િડાએ મુલાિાત લીધેલ પો.સ્ટેનુ નામ 

મેંદરડા મેંદરડા 

ભેંસાણ ભેંસાણ 

િેશોદ િેશોદ 

વાંિલી વાંિલી 

માણાવદર માણાવદર તિા બાાંટવા પોલીસ થટેશન 

માાંગરોળ માાંગરોળ, માાંગરોળ મરીન તિા શીલ પોલીસ થટેશન  

માળીયા માળીયા તિા ચોરવાડ પોલીસ થટેશન  

૨ ૨૦૧૭ 

જુનાગઢ શિેર ભવનાિ પોલીસ થટેશન 

જુનાગઢ તાલુિો જુનાગઢ તાલુિા તિા બીલખા પોલીસ થટેશન 

કવસાવદર કવસાવદર 

મેંદરડા મેંદરડા 

ભેંસાણ ભેંસાણ 

િેશોદ િેશોદ 

વાંિલી વાંિલી 

માણાવદર માણાવદર પોલીસ થટેશન 

માાંગરોળ માાંગરોળ પોલીસ થટેશન  

માળીયા ચોરવાડ પોલીસ થટેશન  

(૨) િોઈ ફરીયાદ જોવા મળેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

 

િડોદરા વજલ્લામાાં અખાંડ ફામષહાઉસમાાં દારૂના કિસ્સા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૫૦૨ (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંુીનગર ઉત્તર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ડીસેમ્બર-૨૦૧૬માાં વડોદરા જીલ્લામાાં અખાંડ ફામષ િાઉસમાાં દારૂની મિેફીલ માણતા અાંદાજ ે ૨૬૦ લોિોને 
ઝડપી પાડ્યા િતા તે અન્વયે તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ક્યારે ચાજષશીટ દાખલ િરવામાાં આવી, અને 

(૨) જો ઉક્ત કથિકતએ ચાજષશીટ કનયત સમયમયાષદામાાં દાખલ િરવામાાં ન આવી િોય તો તેના િારણો શા છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૯-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) પોલીસ તપાસ ચાલુ િોય ચાજષશીટ દાખલ િરેલ નિી. 

(૨) પિડવાના બાિી આરોપીઓને શોુખોળ િરવાની િાયષવાિી ચાલુ િોવાના િારણે. 

-------- 

 

સરિારી જાહેરાત પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૨૦૨ (૧૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાિોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માકહતી અને 
પ્રસારણ) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સરિારી જાિેરાત પાછળ િુલ િેટલો ખચષ િયો, અને 

(૨) તે પૈિી કપ્રન્ટ અને ટી.વી. માધ્યમો દ્ધારા જાિેરાતોમાાં વર્ષવાર િેટલો ખચષ િયો ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માકહતી અને પ્રસારણ) : (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સરિારી જાિેરાત પાછળ િુલ નીચે મુજબ ખચષ િયેલ છે. 
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િર્ષ  િુલ ખચષ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૩-૧૪ --- રૂ.૮૭૬૭.૭૪ 

૨૦૧૪-૧૫ --- રૂ.૮૮૬૮.૩૮ 

૨૦૧૫-૧૬ --- રૂ.૯૪૩૬.૪૪ 

૨૦૧૬-૧૭ --- રૂ.૧૧૨૯૭.૯૮ 

૨૦૧૭-૧૮ --- રૂ.૧૨૦૧૮.૧૦ 

(૨) ત ેપૈિી કપ્રન્ટ અને ટી.વી. માધ્યમો દ્ધારા જાિેરાતોમાાં વર્ષવાર નીચે મુજબ ખચષ િયેલ છે. 

િર્ષ વપ્રન્ટ મીકડયા ટી.િી.માધ્યમો 

૨૦૧૩-૧૪ રૂ.૬૧૦૪.૮૮ રૂ.૨૬૬૨.૮૬ 

૨૦૧૪-૧૫ રૂ.૬૪૪૧.૫૫ રૂ.૨૪૨૬.૮૩ 

૨૦૧૫-૧૬ રૂ.૬૮૨૨.૦૫ રૂ.૨૬૧૪.૩૯ 

૨૦૧૬-૧૭ રૂ.૭૫૬૪.૧૫ રૂ.૩૭૩૩.૮૩ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૮૫૫૯.૨૬ રૂ.૩૪૫૮.૮૪ 

-------- 

સરિારી જાહેરાત પાછળ ખચષ 

અતારાાંકિતઃ ૧૦૬૨ (૦૫-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી વનરાંજન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માકહતી અને પ્રસારણ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સરિારી જાિેરાત પાછળ િુલ િેટલો ખચષ િયો, અને 

(૨) િરવામાાં આવેલ ખચષ પૈિી કપ્રન્ટ અને ટીવી માધ્યમોમાાં જાિેરાતો માટે િેટલો ખચષ િયો ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માકહતી અને પ્રસારણ) : (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર સરિારી જાિેરાત પાછળ િુલ નીચે મુજબ ખચષ િયેલ છે. 

િર્ષ  િુલ ખચષ (રૂ.લાખમાાં) 

૨૦૧૩-૧૪ --- રૂ.૮૭૬૭.૭૪ 

૨૦૧૪-૧૫ --- રૂ.૮૮૬૮.૩૮ 

૨૦૧૫-૧૬ --- રૂ.૯૪૩૬.૪૪ 

૨૦૧૬-૧૭ --- રૂ.૧૧૨૯૭.૯૮ 

૨૦૧૭-૧૮ --- રૂ.૧૨૦૧૮.૧૦ 

(૨) િરવામાાં આવેલ ખચષ પૈિી કપ્રન્ટ અને ટીવી માધ્યમોમાાં જાિેરાતો માટે નીચે મુજબ ખચષ િયેલ છે. 

િર્ષ વપ્રન્ટ મીકડયા ટી.િી.માધ્યમો 

૨૦૧૩-૧૪ રૂ.૬૧૦૪.૮૮ રૂ.૨૬૬૨.૮૬ 

૨૦૧૪-૧૫ રૂ.૬૪૪૧.૫૫ રૂ.૨૪૨૬.૮૩ 

૨૦૧૫-૧૬ રૂ.૬૮૨૨.૦૫ રૂ.૨૬૧૪.૩૯ 

૨૦૧૬-૧૭ રૂ.૭૫૬૪.૧૫ રૂ.૩૭૩૩.૮૩ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૮૫૫૯.૨૬ રૂ.૩૪૫૮.૮૪ 

-------- 

રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સહાય યોજના અાંતગષત િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૭૧૩ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સિાય યોજના અાંતગષત િેન્ર સરિાર તરફિી રાજ્ય સરિારને તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ ની કથિકતએ 
છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં િોઇ રિમ મળેલ છે, 
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(૨) જો િા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત પેટે િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રિી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૯-૧૮) 

(૧) િા 

(૨) પાાંચ વર્ષમાાં રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સિાય યોજનામાાં મળેલ વર્ષવાર રિમ નીચે મુજબ છે.  

રૂ.લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ૧૩-૧૪ ૧૪-૧૫ ૧૫-૧૬ ૧૬-૧૭ ૧૭-૧૮ 

૧ મળેલ િુલ ગ્ાાંટ ૬૭૫.૦૦ ૧૬૫૨.૩૭ ૧૬૫૨.૩૮ ૦.૦૦ ૧૧૦૧.૫૯ 

(૩) પાાંચ વર્ષમાાં રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સિાય યોજનામાાં ખચષ િરેલ વર્ષવાર રિમ નીચે મુજબ છે. 

રૂ.લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ૧૩-૧૪ ૧૪-૧૫ ૧૫-૧૬ ૧૬-૧૭ ૧૭-૧૮ 

૧ ખચષ િરેલ ગ્ાાંટ ૪૫૭.૪૦ ૯૦૯.૨૦ ૧૨૭૧.૧૨ ૧૧૮૨.૫૪ ૧૧૬૬.૭૧ 

રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સિાય યોજનામાાં વણ વપરાયેલી રિમ વર્ષવાર નીચે મુજબ છે. 

રૂ.લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ૧૩-૧૪ ૧૪-૧૫ ૧૫-૧૬ ૧૬-૧૭ ૧૭-૧૮ 

૧  વણ વપરાયેલ ગ્ાાંટ ૨૧૭.૬૦ ૭૪૩.૭૧ ૩૮૧.૨૬ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

-------- 

િય િાંદના યોજના હેઠળ િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૯૧૫ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ વયવાંદના યોજના (રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ુ સિાય) િેઠળ/અન્વયે િેન્ર સરિાર તરફિી 
છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

(૨) જો િા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) ઉિત મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણ વપરાયેલી રિી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૬-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) િા 

(૨) પાાંચ વર્ષમાાં વય વાંદના (રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ુ સિાય) યોજનામાાં વર્ષવાર મળેલ રિમ નીચે મુજબ છે. 

          રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ ગ્ાાંટની વિગત ૧૩-૧૪ ૧૪-૧૫ ૧૫-૧૬ ૧૬-૧૭ ૧૭-૧૮ 

૧. મળેલ ગ્ાાંટ ૨૩૭૪૮.૨૮ ૪૯૪૯.૨૨ ૬૮૩૩.૩૦ ૧૮૩૯૦.૨૭ ૧૩૪૧૪.૩૪ 

િુલ ગ્ાાંટ ૨૩૭૪૮.૨૮ ૪૯૪૯.૨૨ ૬૮૩૩.૩૦ ૧૮૩૯૦.૨૭ ૧૩૪૧૪.૩૪ 

(૩) પાાંચ વર્ષમાાં વય વાંદના (રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ુ પેન્શન) યોજનામાાં વપરાયેલી રિમ વર્ષવાર નીચે મુજબ છે. 

          રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ૧૩-૧૪ ૧૪-૧૫ ૧૫-૧૬ ૧૬-૧૭ ૧૭-૧૮ 

૧. ખચષ િરેલ રિમ ૧૦૧૯૪.૬૯ ૧૧૬૮૬.૭૪ ૧૪૨૮૩.૪૪ ૧૪૩૨૪.૯૦ ૨૨૮૪૬.૩૨ 

 વય વાંદના (રાષ્ટ્ર ીય વૃધ્ુ પેન્શન) યોજનામાાં વણવપરાયેલી રિમ વર્ષવાર નીચે મુજબ છે. 
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          રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ૧૩-૧૪ ૧૪-૧૫ ૧૫-૧૬ ૧૬-૧૭ ૧૭-૧૮ 

૧. વણ વપરાયેલ રિમ ૧૩૫૫૩.૫૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૪૦૬૫.૩૭ ૦.૦૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં સાંિટ મોચન યોજના અન્િયે નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૫૩૪ (૧૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ુાંુુિા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.-  

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સાંિટ મોચન (રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સિાય) યોજના અન્વયે િેટલી 
નાણાિીય સિાય પુરી પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૨) ઉિત યોજના અન્વયે ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, જીલ્લાવાર િેટલા લોિોને નાણાિીય સિાય પુરી 
પાડવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૦૫-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં સાંિટ મોચન (રાષ્ટ્ર ીય િુટુાંબ સિાય) યોજના અન્વયે રૂ. ૪૫૫૫.૯૮ 
લાખ નાણાાંિીય સિાય પુરી પાડવામાાં આવે છે. 

(૨) ઉિત યોજના અન્વયે ઉિત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, જીલ્લાવાર િુલ ૨૩,૭૯૫ લોિોને નાણાિીય 
સિાય પુરી પાડવામાાં આવી.  

વજલ્લા ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

અમદાવાદ ૪૮૭ ૫૮૫ ૪૪૯ ૩૮૭ ૧૫૬ 

અમરેલી ૭૩ ૧૧૭ ૫૭ ૧૧૬ ૧૦૦ 

આણાંદ ૭ ૧૮૧ ૪૩૫ ૩૪૨ ૩૬૪ 

અરવલ્લી ૪૭ ૭૭ ૭૮ ૯૧ ૭૪ 

બનાસિાાંઠા ૩૦૧ ૩૫૨ ૪૨૫ ૩૪૩ ૧૩૭ 

ભરૂચ ૨૦ ૨૨ ૩૩ ૫૦ ૨૬ 

ભાવનગર ૧૯૬ ૧૭૩ ૧૭૯ ૨૫૦ ૨૩૭ 

બોટાદ ૮ ૨૩ ૩૭ ૨૪ ૧૦ 

છોટાઉદેપુર ૪૭ ૯૯ ૨૩૧ ૧૭૬ ૧૨૪ 

દાિોદ ૯૩ ૧૧૭ ૧૩૨ ૧૪૦ ૧૫૫ 

ડાાંગ ૮ ૧૪ ૨૬ ૨૫ ૩૯ 

દેવભૂકમ દ્વારિા ૬ ૩૭ ૨૧ ૩૭ ૨૫ 

ગાાંુીનગર ૧૧૨ ૧૭૦ ૯૮ ૧૦૬ ૬૬ 

ગીરસોમનાિ ૫૭ ૪૭ ૩૧ ૩૯ ૨૯ 

જામનગર ૨૯૩ ૩૭૪ ૩૩૨ ૩૮૦ ૨૨૯ 

જુનાગઢ ૯૪ ૧૯૬ ૧૧૬ ૧૭૭ ૧૩૩ 

ખેડા ૨૧૮ ૨૨૭ ૩૨૬ ૨૮૭ ૧૬૭ 

િચ્છ ૮૭ ૧૧૬ ૧૦૫ ૮૮ ૬૮ 

મિેસાણા ૧૩૦ ૧૭૯ ૧૫૫ ૧૯૦ ૧૭૪ 

મિીસાગર ૧૧૩ ૭૪ ૮૦ ૭૩ ૫૫ 

મોરબી ૧૧ ૬૬ ૪૭ ૨૮ ૪૦ 

નમષદા ૧૩૯ ૨૩૦ ૨૯૧ ૨૫૩ ૨૬૨ 

નવસારી ૯૭ ૫૯ ૪૮ ૫૧ ૯૧ 

પાંચમિાલ ૧૫૨ ૨૨૬ ૨૫૪ ૩૩૨ ૨૧૧ 

પાટણ ૧૨૫ ૧૧૮ ૧૩૪ ૧૩૧ ૮૨ 

પોરબાંદર ૨૪ ૩૫ ૩૫ ૩૧ ૨૩ 

રાજિોટ ૧૫૩ ૨૪૭ ૨૪૨ ૨૩૩ ૧૩૫ 
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વજલ્લા ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ 

સાબરિાાંઠા ૧૧૪ ૧૪૬ ૧૭૨ ૧૪૬ ૭૧ 

સુરત ૯૪ ૧૪૪ ૧૧૯ ૬૪ ૩૮ 

સુરેન્રનગર ૧૩૭ ૧૯૧ ૧૬૨ ૧૪૦ ૨૪૫ 

તાપી ૨૧ ૨૬ ૮૦ ૬૪ ૬૪ 

વડોદરા ૧૮૪ ૨૬૮ ૩૯૬ ૩૪૧ ૧૮૪ 

વલસાડ ૧૮૮ ૧૫૮ ૧૯૩ ૧૮૭ ૨૧૦ 

િુલ ૩૮૩૬ ૫૦૯૪ ૫૫૧૯ ૫૩૨૨ ૪૦૨૪ 

-------- 

જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં આાંબેડિર ભિનનુાં બાાંધિામ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૦૮ (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જુનાગઢ અને ગીર સોમનાિ જીલ્લામાાં આાંબેડિર ભવન 
બાાંુવા માટે િેટલી માાંગણીઓ/દરખાથતો મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં િેટલા ખચે આાંબેડિર ભવન બાાંુવાનુાં િામ માંજુર િરવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉિત કથિકતએ િેટલા ગામોની દરખાથતો/માાંગણીઓ પડતર છે અને તેના િારણો શા છે, અને 

(૪) ઉિત પડતર દરખાથતો/માાંગણીઓનો િયાાં સુુીમાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૧-૨૦૧૮) 

(૧) ૫ (પાાંચ) 

(૨) ગ્ામ્ય િક્ષાએ ડો. આાંબેડિર ભવન બાાંુવાની િાલ િોઈ યોજના અમલી નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

જુનાગઢ અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં આાંબેડિર ભિનનુાં બાાંધિામ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૦૯ (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં જુનાગઢ અને ગીર સોમનાિ જીલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા 

ગામોમાાં આાંબેડિર ભવન માંજુર િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉિત માંજુર આાંબેડિર ભવન પૈિી િેટલા ગામમાાં િેટલી રિમના ખચે આાંબેડિર ભવન બાાંુવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉિત કથિકતએ િેટલા ગામોમાાં આબેડિર ભવનનુાં બાાંુિામ શરૂ િરવાનુાં બાિી છે અને િેટલા ભવનનુાં બાાંુિામ 
પ્રગકતમાાં છે, 

(૪) ઉિત ગામોમાાં બાાંુિામ શરૂ ન િરવાનાાં િારણો શા છે, અને 

(૫) ઉિત બાિી િામો િયાાં સુુીમાાં પુણષ િરવામાાં આવશે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) ગ્ામ્ય િક્ષાએ ડૉ. આાંબડેિર ભવન બાાંુવાની િાલ િોઈ યોજના અમલી નિી. 

(૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૫) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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રાજ્યમાાં મૃત પશુઓના ચામડા ઉતારિાનુાં િામ િરતા લોિોને આઈડેન્ટીટી િાડષ  

અતારાાંકિતઃ ૨૮૫૯ (૩૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં મૃત પશુઓના ચામડા ઉતારવાનુાં િામ િરતા લોિોને રાજ્ય સરિાર તરફિી એિ આઈડેન્ટીટી િાડષ  
આપવાનુાં તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ત્રણ વર્ષમાાં ઠરાવવામાાં આવ્યુ છે તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો રાજ્યમાાં તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ જીલ્લાવાર આ પ્રિારની િામગીરી િરતા લોિોને િેટલા િાડષ  
છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં આપવામાાં આવ્યા અને િેટલા િાડષ  આપવાના બાિી છે, અને 

(૩) ઉિત બાિી રિેલા લોિોને િયાાં સુુીમાાં આ િાડષ  આપવામાાં આવનાર છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) િા. 

(૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાાં જીલ્લાવાર આ પ્રિારની િામગીરી િરતા ૮૫ લોિોને િાડષ  
આપવામાાં આવ્યા છે. જનેી કવગત પત્રિમાાં આ સાિે સામેલ છે. 

તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ આપેલ િાડષની વિગત 
૧ અમદાવાદ ૧૫ 
૨ ગાાંુીનગર ૦૦ 
૩ મિેસાણા ૦૨ 
૪ પાટણ ૧૬ 
૫ ખેડા ૦૦ 
૬ આણાંદ ૦૪ 
૭ સાબરિાાંઠા ૦૦ 
૮ બનાસિાાંઠા ૦૦ 
૯ રાજિોટ ૦૪ 

૧૦ જામનગર ૦૦ 
૧૧ જુનાગઢ ૦૦ 
૧૨ પોરબાંદર ૦૩ 
૧૩ સુરેન્રનગર ૦૦ 
૧૪ ભાવનગર ૦૦ 
૧૫ અમરેલી ૨૮ 
૧૬ િચ્છ ૦૦ 
૧૭ સુરત ૦૦ 
૧૮ તાપી ૦૦ 
૧૯ વડોદરા ૦૦ 
૨૦ ભરૂચ ૦૦ 
૨૧ નમષદા ૦૦ 
૨૨ વલસાડ ૦૦ 
૨૩ નવસારી ૦૦ 
૨૪ ડાાંગ ૦૦ 
૨૫ પાંચમિાલ ૦૦ 
૨૬ દાિોદ ૦૦ 
૨૭ મોરબી ૦૦ 
૨૮ અરવલ્લી ૦૦ 
૨૯ દેવભૂમી દ્વારિા ૦૦ 
૩૦ ગીર સોમનાિ ૧૩ 
૩૧ બોટાદ ૦૦ 
૩૨ છોટા ઉદેપુર ૦૦ 
૩૩ મિીસાગર ૦૦ 

 િુલ ૮૫ 

(૩) પ્રશ્ન રિેતો નિી. 
-------- 
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રાજ્યમાાં કિન્નરોને સામાવજિ અને શૈક્ષવણિ રીતે પછાત િગષમાાં મુિિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૫૩ (૦૨-૧૧-૨૦૧૮) ડૉ. આશાબેન પટેલ (ઉંઝા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ના. સુકપ્રમ િોટે નેશનલ લીગલ સકવષસીસ ઓિોરીટી કવ. યુકનયન ઓફ ઈકન્ડયા, રીટ પીટીશન (કસકવલ) 
૬૦૪/૨૦૧૩ના િેસમાાં કિન્નરોને અન્ય પછાત જાકતના વગષમાાં મુિવા આદેશ આપ્યો છે તે િિીિતિી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, 

(૨) જો િા, તો આ ચુિાદો તા. ૧૫-૦૪-૨૦૧૪ ના રોજ આપવામાાં આવ્યો િતો, છતાાં સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ સુુી 
રાજ્યમાાં વસતા તમામ કિન્નરોને સામાજીિ અને શૈક્ષકણિ રીતે પછાત વગષમાાં મૂિવામાાં આવ્યા નિી અને ચુિાદાનુાં પાલન િરવામાાં 
આવ્યુ નિી તે િિીિત સાચી છે િે િેમ, 

(૩) જો િા, તો તેના શા િારણો છે, અને 

(૪) આ ચૂિાદાના અમલ માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા શી િાયષવાિી િાિ ુરવામાાં આવેલ છે ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી 

(૨) િા, જી 

(૩) ઈન્રા સાિની િેસમાાં નામ. સુકપ્રમ િોટષના ચુિાદા મુજબ િોઈપણ નવી જ્ઞાકતને સામાકજિ અને શૈક્ષકણિ રીતે 
પછાત વગષમાાં સમાવવા માટે સૌપ્રિમ રાજ્યના અન્ય પછાત વગો માટેના પાંચની ભલામણ મેળવવી જરૂરી િોઈ રાજ્ય સરિાર દ્વારા 
પાંચનો અકભપ્રાય માગેલ, જ ેઅન્વયે પાંચ દ્વારા ભારત સરિાર દ્વારા િયા િયાાં પગલા ભરવામાાં આવ્યા છે તેની માહિતી માાંગવામાાં 
આવતા, રાજ્ય સરિારે ભારત સરિાર પાસેિી માહિતી માાંગેલ છે. સદરિુ બાબતે ભારત સરિાર દ્વારા જ ે કનણષય લેવામાાં આવે તે 
અન્વયે રાજ્ય સરિારે પણ િાયષવાિી િરવાની રિેશે. 

(૪)  ઉપર મુજબ 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૭૫ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ િચ્છ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) સરિારી િન્યા છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી ક્ન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા . 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ ૭૦ 

સરિારી ક્ન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

૯૫ ૯૨ ૧૦૫ ૧૧૦ ૯૭ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૭૭ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ નવસારી કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૦ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) ગનેીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૧ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ પાંચમિાલ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 
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સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 
-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૩ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ુાનેરા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ પાટણ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 

અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) સરિારી િન્યા છાત્રાલય અને ૦ (શૂન્ય) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી ક્ન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા. 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૨૩ ૨૬ ૩૦ ૩૦ ૩૧ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા- શૂન્ય 

(૩) શૂન્ય 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૬ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) ૦૨ (બે) સરિારી િન્યા છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી ક્ન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૪૪ ૪૯ ૫૯ ૬૫ ૫૫ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા- 

૮૩ ૧૦૬ ૧૨૦ ૧૨૨ ૧૩૪ 

(૩) શૂન્ય. 
-------- 
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ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૯ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગાાંુીનગર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની ક્ન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યાાં થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

 (૨) સરિારી ક્ન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા  

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૬૦ ૬૨ ૬૦ ૬૫ ૬૪ 

સરિારી ક્ન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૫૫ ૧૨૩ ૧૩૮ ૧૨૨ ૧૬૨ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦/૦૯/૧૪ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૬ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૭ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦/૦૯/૧૮ની 
વસ્થવતએ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૯૪ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ુપુર): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભરૂચ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શૂન્ય. 
(૨) શૂન્ય. 
(૩) શૂન્ય. 

-------- 
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અરિલ્લી વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૦૯ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ અરવલ્લી કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલય પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૪૮ ૫૦ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૩૨ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦૧ મોડાસા ખાતે  

નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦૧ મોડાસા ખાતે 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૨૧ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અન ે
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૩ (ત્રણ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 
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(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૬૩ ૧૬૭ ૧૬૪ ૧૫૯ ૧૭૬ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૯૨ ૯૬ ૯૯ ૯૫ ૭૮ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૨૬ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૩ િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૧ િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૪૦ ૧૧૦ ૧૧૫ ૧૦૯ ૧૪૪ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા- શૂન્ય 
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નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળાની  સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦૧ અમરેલી ખાતે 

-------- 
બોટાદ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૩૩ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ુાંુુિા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ બોટાદ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં ક્યા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૧(એિ) સરિારી િન્યા છાત્રાલય, ૦(શૂન્ય) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા. 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૨૭ ૩૫ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં  પ્રવેશ સાંખ્યા – શૂન્ય 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦૧ બોટાદ ખાતે  ૦ 

 નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા - શનૂ્ય 

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૩૬ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અન ે
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી  જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભાવનગર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) િન્યા સરિારી છાત્રાલય - ૦૨ (બે)  
 િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા - શૂન્ય 
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(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૧૨૩ ૧૨૮ ૧૧૪ ૧૨૬ ૧૦૮ 

 સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં  પ્રવેશ સાંખ્યા- શૂન્ય 

 (૩) શૂન્ય. 

--------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૩૯ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજિોટ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૩ (ત્રણ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલય પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૨૫ ૧૪૨ ૧૫૨ ૧૩૪ ૧૭૦ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૧૦ ૧૧૦ ૧૦૯ ૧૪૦ ૧૫૮ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦૧ જતેપુર ખાત ે ૦ ૦ ૦ 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૪૨ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઈ સાબરીયા (ુાાંગધ્રા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ પોરબાંદર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૪૮ ૪૭ ૪૮ ૫૪ ૫૦ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૩૫ ૧૩૩ ૧૩૪ ૧૩૭ ૧૩૬ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૪૮ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી લવલતભાઈ િગથરા (ટાંિારા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મોરબી કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શૂન્ય િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને શૂન્ય િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૧ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસકડયા (િાલાવડ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શૂન્ય. 

(૨) શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૨ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસકડયા (િાલાવડ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મિેસાણા કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૨ (બે) - િન્યા સરિારી છાત્રાલય  
 ૦૦ (શૂન્ય) - િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 
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(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૫૨ ૬૩ ૬૧ ૫૮ ૬૪ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા - શૂન્ય 

 (૩) શૂન્ય. 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૪ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િલ્લભભાઈ ધારિીયા (જામનગર ગ્ામ્ય): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મિીસાગર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી  આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી: (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૨ (બે) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦ (શૂન્ય) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૫૭ ૭૪ ૭૫ ૭૫ ૪૩ 

 સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળામાાં  પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નિી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ વનિાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 

વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 

વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 
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જામનગર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૫૯ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોુપુર) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૦૩-૦૧-૨૦૧૯) 

(૧) ૦૧ (એિ) – િન્યા સરિારી છાત્રાલય 

 ૦૦ (શૂન્ય) – િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ 

૩૮ ૨૯ ૫૦ ૫૭ ૫૯ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા – શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 
-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૭૪ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચડુાસમા (ગીર સોમનાિ) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અન ે
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૦ (શૂન્ય) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૯ ૩૬ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા – શૂન્ય. 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ગીર સોમનાિ ખાતે ૦૦ 

 નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા – ૦. 

-------- 
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સુરત વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૯૦ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરત કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૦ (શૂન્ય) – િન્યા સરિારી છાત્રાલય  

 ૦૧ (એિ) – િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૭ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા – શૂન્ય. 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા – શૂન્ય. 

  નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ સુરત શિેર ખાત ે

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૯૧ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) – િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૦૦ (શૂન્ય) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૨૨ ૨૫ ૩૦ ૩૬ ૪૬ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા – શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 
-------- 
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આણાંદ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૦૩ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ આણાંદ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૨ (બે) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા. 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૧૦૦ ૧૨૦ ૧૦૦ ૧૨૮ ૧૪૫ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૭૫ ૧૦૦ ૧૨૨ ૧૪૧ ૧૩૨ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

    નવી શરૂ િરેલ આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 
નમષદા વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૦૬ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ઇન્રજીતવસાંહ પરમાર (મિુુા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અન ે
અવધિારીતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ નમષદા કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શૂન્ય. 
(૨) શૂન્ય. 

(૩) શૂન્ય. 
-------- 
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ખેડા વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૦૯ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ખેડા કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિારીતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૦૧ (એિ) – િન્યા સરિારી છાત્રાલય  

 ૦૦ – િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩૮ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા – શૂન્ય. 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા  

તા.૩૦-૦૯-૧૪ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ ની 
વસ્થવતએ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ખેડા (નહડયાદ) ખાતે 

  નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા – શૂન્ય. 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૧૨  (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) શુન્ય. 

(૩) શુન્ય. 

-------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૨૦ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ડાાંગ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) શુન્ય. 

(૩) શુન્ય. 

-------- 

તાપી વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૨૩ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાિોદ): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ તાપી કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) શુન્ય. 

(૩) શુન્ય. 

-------- 

દાહોદ જીલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૨૬ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રીમવત ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને 
અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ દાિોદ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૧ (એિ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને 0 (શૂન્ય) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨3 ૨૮ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ 

૦ ૦ ૦ ૦૧ દાિોદ ખાતે ૦ 

નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

િડોદરા જીલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૩૭ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય સામાજીિ ન્યાય અને અકુિાહરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ વડોદરા જીલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૧ (એિ) િન્યા સરિારી છાત્રાલય અને ૧ (એિ) િન્યા આદશષ કનવાસી શાળા 

(૨) સરિારી િન્યા છાત્રાલયમાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૪૬ ૪૦ ૨૩ ૨૧ ૩૨ 

સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળામાાં પ્રવેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ પ્રિેશ સાંખ્યા 

૭૬ ૭૯ ૬૪ ૭૬ ૬૫ 

(૩) નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા છાત્રાલયની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નવી શરૂ િરેલ સરિારી િન્યા આદશષ કનવાસી શાળાની સાંખ્યા 

તા.૩૦-૦૯-૧૪ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૫ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૬ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૭ની 
વસ્થવતએ  

તા.૩૦-૦૯-૧૮ની 
વસ્થવતએ  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં સરિારી છાત્રાલયો અને આદશષ વનિાસી શાળાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૫૪ (૨૯-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ વલસાડ કજલ્લામાાં અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી છાત્રાલયો 
અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ િાયષરત છે, 
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(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી િન્યાઓને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વર્ષમાાં ઉક્ત કજલ્લામાાં િયા થિળે અનુસૂકચત જાકતની િન્યાઓ માટે િેટલા સરિારી 
છાત્રાલયો અને િેટલી આદશષ કનવાસી શાળાઓ નવી શરૂ િરવામાાં આવી ? 

સામાવજિ ન્યાય અને અવધિાકરતા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) શુન્ય. 

(૨) શુન્ય. 

(૩) શુન્ય. 

-------- 

રો-રો જહાજના િરાર અને િેચાણ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૩૦ (૩૦-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ઘોઘા-દિેજ રોરો ફેરી સુકવુા માટે રો-રો જિાજ િયા દેશમાાંિી, િઈ િાંપની પાસેિી િેટલા સમયના િરાર િે 
વેચાણિી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ લાવવામાાં આવશે,  

(૨) ઉક્ત જિાજ માટે િેટલી રિમ િોને ક્યારે ક્યારે ચૂિવવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત સેવા ક્યારિી ચાલુ િનાર છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) : (૩-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ઘોઘા-દિેજ વચ્ચે રોપેક્ષ ફેરી િમ ટકમષનલ ઓપરેશન માટે કનયુક્ત િરેલ ખાનગી ઓપરેટર – ‘‘મે.ઈન્ડીગો સી 

વેઝ પ્રા. કલ., સુરત’’ ધ્વારા રોપેક્ષ જિાજ "MIRAE Shipping Co. Ltd.," િોરીયા પાસેિી ખરીદી િરી ગુજરાતના ઓખા બાંદરે  
તા.૦૯-૦૮-૨૦૧૮ ના રોજ લાવવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ઉક્ત જિાજ ગુજરાત મેરીટાઈમ બોડષ  ધ્વારા કનયુક્ત િરેલ ખાનગી ઓપરેટર ધ્વારા ખરીદ િરેલ િોઈ ગુજરાત 
મેરીટાઈમ બોડે િોઈ રિમ ચુિવવાની રિેતી નિી. 

(૩) ઉક્ત સેવાનો શુભારાંભ તા.૨૭-૧૦-૨૦૧૮ િી િરાયેલ છે. 
-------- 

ખાંભાતના અખાતમાાં બાંદર બનાિિાની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૩૩૨ (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ખાંભાતના અખાતમાાં બાંદર બનાવવાની જાિેરાત અન્વયે વર્ષ ૨૦૦૬-૨૦૦૭ દરમ્યાન ઓફરો માંગાવવામાાં આવેલ 
તે અન્વયે ખાંભાતના અખાતમાાં બાંદર બનાવવાની િામગીરી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ક્યારે પુણષ િઈ, 

(૨) જો િામગીરી પુણષ ન િઈ િોય તો તેના િારણો શા છે, અને 

(૩) ઉક્ત િામગીરી ક્યાાં સુુીમાાં પુણષ િરવાનુાં આયોજન છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (બાંદરો) : (૩-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ખાંભાતના અખાતમાાં બાંદર કવિસાવવાની િામગીરી થિકગત રાખવામાાં  
આવેલ છે. 

(૨) ખાંભાતના અખાતમાાં ખાનગી મૂડીરોિાણિી બાંદર કવિસાવવા ખાનગી કવિાસિારને ઈરાદાપત્ર પાઠવવામાાં આવેલ 
િતો. પરાંતુ સુકચત બાંદરનુાં થિળ િલ્પસર પ્રોજકે્ટની પિરેખાનાાં ઉપરવાસમાાં આવતુ િોઈ, િલ્પસર કવભાગ ધ્વારા િલ્પસર પ્રોજકે્ટની 

પિરેખાનાાં નીચાણવાસમાાં બાંદરનુાં થિળ ફેર િરવાનુાં નક્કી િરેલ છે. આમ આખરીિરણ (Finalize) િયા બાદ જ બાંદર થિળ નક્કી 
િઈ શિે એમ િોઈ િાલ સુકચત બાંદર કવિસાવવાની િામગીરી થિકગત રાખવામાાં આવેલ છે. 

(૩) િલ્પસર પ્રોજકે્ટના આખરીિરણ (Finalization) િયા પછી ખાંભાત બાંદરને કવિસાવવા અાંગે યોગ્ય અભ્યાસ 
બાદ કનણષય િઈ શિશે. 

-------- 
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સાયન્સ સીટી માટે સુધારેલ માગષદવશષિા મુજબ ભારત સરિારને દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૯૨ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ 
ટેક્નોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સાાંથિૃકતિ માંત્રાલય ભારત સરિારના તા.૦૯-૦૮-૨૦૧૭ િી સાયન્સ સીટીની યોજના અાંગેની સુુારેલી 
માગષદકશષિા પ્રમાણે દરખાથત રજૂ િરવા જણાવેલ િતુાં તે િિીિત તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો તે અન્વયે રાજ્ય સરિારે ક્યારે દરખાથત ભારત સરિારને મોિલી, અને 

(૩) ઉક્ત દરખાથત અન્વયે ભારત સરિાર તરફિી ક્યારે શા પ્રકતભાવ મળ્યા અને િેટલી રિમની ગ્ાન્ટ મળી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ અને પ્રૌદ્યોવગિી) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી. 

(૨) તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ દરખાથત સાદર િરેલ છે. 

(૩) ભારત સરિાર તરફિી તેમના તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના પત્રિી એપ્રુવ્ડ ફોમેટમાાં ડી.પી.આર. સાિે રીવાઈઝ 
દરખાથત મોિલવા જણાવેલ છે. 

-------- 

 

સાયન્સ સીટી ફેઝ-૨ નાાં વિિાસ માટે ભારત સરિારને દરખાસ્ત 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૨૩ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોુપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ 
એન્ડ ટેક્નોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ગુજરાત સાયન્સ સીટી ફેઝ-૨નાાં કવિાસ માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા ઓક્ટોબર-૨૦૧૪માાં સાાંથિૃકતિ માંત્રાલય, 
ભારત સરિારને દરખાથત/રજૂઆત િરેલ તેમાાં ક્યા ક્યા િામોનો સમાવેશ િાય છે, 

(૨) ઉક્ત િામો માટે ભારત સરિાર તરફિી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા ચાર વર્ષમાાં િેટલી રિમ મળી, 
અને 

(૩) જો રિમ ન મળી િોય તો ઉક્ત રિમ મેળવવા રાજ્ય સરિારે શા પ્રયાસો િયાષ ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગિી) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ગુજરાત સાયન્સ સીટી ફેઝ-૨નાાં કવિાસ માટે રાજ્ય સરિાર દ્વારા નવેમ્બર-૨૦૧૪માાં દરખાથત િરેલ છે. આ 
દરખાથતમાાં િાઉ િીંિ વિષ , થપેસ વિષ , બાયોટેિનોલોજી પાિષ , વગેરેનો સમાવેશ િતો િતો. 

(૨) અને (૩) સાયન્સ સીટી ફેઝ-૨ ના કવિાસ માટે ભારત સરિાર સાિે ઓક્ટોબર-૨૦૧૬માાં રૂબરૂ ચચાષ િરવામાાં 
આવેલ છે. તેમજ માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા તા.૧૭-૧૨-૨૦૧૬ના રોજ પત્ર પાઠવવામાાં આવેલ છે. તેના ભાગરૂપે  
તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૮ના પત્રિી ભારત સરિારની કમકનથટર ી ઓફ િલ્ચરને નવી બનનારી થપેસ સાયન્સ અને એથટર ોનોમી ગેલેરી માટે 
રૂ. ૫૦ િરોડની સિાય ફાળવવા દરખાથત િરેલ છે. આ દરખાથતના અનુસાંુાનમાાં ભારત સરિારના તા.૧૮-૦૬-૨૦૧૮ના પત્રિી 
એપ્રુવ્ડ ફોમેટમાાં ડી.પી.આર. સાિે રીવાઈઝ દરખાથત મોિલવા જણાવેલ છે. જ ેઅન્વયે જરૂરી દરખાથત મોિલવામાાં આવી રિી છે. 

-------- 

સ્પેસ સાયન્સ અને એસ્ટર ોનોમીની ગેલેરી માટે ભારત સરિારે ફાળિેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૪૧ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા): માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (સાયન્સ એન્ડ 
ટેક્નોલોજી) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી કવભાગએ તા.૦૬-૦૨-૨૦૧૮ના રોજ ભારત સરિારના કમનીથટર ી ઓફ િલ્ચરને નવી 
બનનારી થપેસ સાયન્સ અને એથટર ોનોમી ગેલેરી માટે રૂ. ૫૦ િરોડની સિાય ફાળવવા દરખાથત િરેલ િતી તે િિીિત સાચી છે, 

(૨) જો િા, તો તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભારત સરિાર તરફિી િેટલી રિમ મળી, અને 

(૩) ઉક્ત ગેલેરી ક્યા થિળે બનાવવામાાં આવનાર છે ? 
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોવગિી) : (૨૫-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) િા, જી. 

(૨) ભારત સરિારે સુુારેલ દરખાથત મોિલવા જણાવેલ િોઈ, પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૩) ઉક્ત ગેલેરી સાયન્સ સીટી િેમ્પસમાાં બનાવવામાાં આવનાર છે. 

-------- 

 

 

 

 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ  વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ ગૃિ  કવભાગ ૨૭૪૮, ૨૮૧૭, ૨૮૨૬, ૩૫૦૨ ૦૪ 

૨ માહિતી અને પ્રસારણ કવભાગ ૨૦૨, ૧૦૬૨ ૦૨ 

૩ સામાકજિ ન્યાય અને અકુિારીતા કવભાગ ૭૧૩, ૯૧૫, ૧૫૩૪, ૨૭૦૮, ૨૭૦૯, ૨૮૫૯, ૩૦૫૩, ૩૨૭૫, 

૩૨૭૭, ૩૨૮૦, ૩૨૮૧, ૩૨૮૩, ૩૨૮૬, ૩૨૮૯, ૩૨૯૪, 

૩૩૦૯, ૩૩૨૧, ૩૩૨૬, ૩૩૩૩, ૩૩૩૬, ૩૩૩૯, ૩૩૪૨, 

૩૩૪૮, ૩૩૫૧, ૩૩૫૨, ૩૩૫૪, ૩૩૫૯, ૩૩૭૪, ૩૩૯૦, 

૩૩૯૧, ૩૪૦૩, ૩૪૦૬, ૩૪૦૯, ૩૪૧૨, ૩૪૨૦, ૩૪૨૩, 

૩૪૨૬, ૩૪૩૭, ૩૪૫૪ 

૩૯ 

૪ બાંદરો અને વાિનવ્યવિાર કવભાગ ૨૮૩૦, ૩૩૩૨ ૦૨ 

૫ કવજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોકગિી કવભાગ ૨૨૯૨, ૨૩૨૩, ૨૩૪૧ ૦૩ 

  િુલ ૫૦ 

-------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંુીનગર. 




