
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ત્રીજુું સત્ર, ૨૦૧૯ 

તારાુંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
શુક્રિાર, ૨૨મી ફેબુ્રઆરી, ૨૦૧૯ 

(બીજી બેઠિ) 

જિાબ આપનાર મુંત્રીશ્રીઓઃ 

(૧) માનનીય મુંત્રીશ્રી : શિક્ષણ (પ્રાથશિક, િાધ્યશિક, પ્રૌઢ), ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ શિક્ષણ, કાયદો અને 
ન્યાયતંત્ર, વૈધાશનક અને સંસદીય બાબતો, િીઠા ઉદ્યોગ, ગૌ-સંવધધન, નાગરિક ઉડ્ડયન 

(૨) માનનીય મુંત્રીશ્રી : આરદજાશત શવકાસ, પ્રવાસન, વન, િરિલા અને બાળ કલ્યાણ 

(૩) માનનીય મુંત્રીશ્રી 

(રાજ્યિક્ષા) (સ્િતુંત્ર હિાલો) 

: પંચાયત, પયાધવિણ 

૧ 
સુરત વજલ્લામાું સમરસ ગ્રામ પુંચાયતો 

* ૧૧૯૯૪ શ્રી મુિેશભાઇ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુિત શજલ્લાિાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા એક વર્ધિાં યોજાયેલ ગ્રાિ પંચાયતોની ચ ંટણીિાં કેટલી 
ગ્રાિ પંચાયતો સિિસ થઇ,  

  (૧) ૪ (ચાિ).  

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતો પિેલી, બીજી, ત્રીજી 
અને ચોથીવાિ સિિસ થઇ, અને   

  (૨) પ્રથિવાિ - ૧ 
  બીજીવાિ - ૦ 
  ત્રીજીવાિ - ૧  
  ચોથીવાિ - ૨ 

 (૩) સિિસ ગ્રાિ પંચાયતોને પ્રોત્સાિક ગ્રાન્ટ પેટે 
કેટલી િકિ ચુકવવાિાં આવે છે ? 

  (૩) સાિાન્ય સિિસ ગ્રાિ પંચાયતના શકથસાિાં. 
િસ્તી પ્રથમ 

િખત રા. 
સતત બીજી 
િખત રા. 

સતત ત્રીજી 
િખત રા. 

સતત ચોથી 
િખત રા. 

૫૦૦૦ સુધી ૨,૦૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૬,૧૨,૫૦૦ ૬,૫૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ થી 

૨૫૦૦૦ 
૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

િરિલા સિિસ ગ્રાિ પંચાયત શકથસાિાં 

િસ્તી 
પ્રથમ 

િખત રા. 

સતત બીજી 

િખત રા. 

સતત ત્રીજી 

િખત રા. 

સતત ચોથી 

િખત રા. 

૫૦૦૦ સુધી ૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ થી 

૨૫૦૦૦ 
૫,૦૦,૦૦૦ ૮,૨૫,૦૦૦ ૧૦,૮૧,૨૫૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

 
--------- 

૨ 
રાજિોટ ખાતે એરપોટટ  બનાિિાની િામગીરી બાબત 

* ૧૧૯૬૫ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (િાજકોટ પ વધ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
કયા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં આવનાિ છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
Code - "C" typeનંુ આતિિાષ્ટ્ર ીય કક્ષાનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં 
આવનાિ છે. 
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 (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િી 

કાિગીિી કિવાિાં આવનાિ છે, અને   

  (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િાટે 

એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયાને કુલ ૬૦૭.૦૩ િેક્ટિ 
જિીન શવના િ લ્યે ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી કયા તબકે્ક છે?  

  (૩) 

 એિપોટધ  બનાવવા બાબતે ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા 
એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયા સાથે  
તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯નાં િોજ MoU કિવાિાં આવેલ છે. 

 એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયા દ્વાિા ટેન્ડિ બિાિ 
પાડવાિાં આવેલ, જિેાં પસંદગી પાિેલ એજન્સીને 
વકધ  ઓડધ િ આપવાની કાિગીિી િંજ િીની કક્ષાએ છે. 

--------- 

૩ 
મહીસાગર વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૯૧ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ િિીસાગિ 

શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે,  

  (૧) િ ન્ય.  

 (૨) ઉક્ત કોલેજોિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૪ 
રાજ્યમાું સ્િૈવછિિ સુંસ્થાઓ દ્વારા િાત્રાલયો ચલાિિા બાબત 

* ૧૩૦૩૨ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
થવૈશચ્છક સંથથાઓ દ્વાિા આરદજાશત શવભાગ િેઠળ છાત્રાલયો 
ચલાવવાિાં આવે છે તેિાં શવદ્યાથી રદઠ િાશસક શનભાવ ગ્રાન્ટ, 
ગૃિપશત, ચોકીદાિ અને િસોયાને કેટલુ વેતન આપવાિાં આવે 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ શવદ્યાથીદીઠ 
િાશસક શનભાવ ગ્રાન્ટ રૂ.૧૫૦૦ આપવાિાં આવે છે, થનાતક 
ગૃિપશતને રૂ.૬૫૦૦ તથા શબનથનાતક ગૃિપશતને રૂ.૫૫૦૦,  
ચોકીદાિને રૂ.૩૦૦૦ અને િસોયાને રૂ. ૩૫૦૦ વેતન પેટે 
આપવાિાં આવે છે, 

 (૨) ઉક્ત સિાય, વેતન અને પગાિના દિો ક્યાિથી 
અિલિાં છે, અને   

  (૨) ઉક્ત શનભાવ ગ્રાન્ટ દિ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ થી 
તથા વેતન અને પગાિના દિો તા.૨૭-૦૩-૨૦૧૭ થી 
અિલિાં છે, અને  

 (૩) ઉક્ત સિાયના દિો અને પગાિિાં છેલે્લ ક્યાિે કેટલો 
વધાિો કિવાિાં આવેલ ?  

  (૩) ઉક્ત શનભાવ ગ્રાન્ટના દિોિાં છેલ્લે તા.૦૧-૦૪-
૨૦૧૫થી િાશસક રૂ.૫૦૦નો તથા પગાિિાં તા.૨૭-૦૩-
૨૦૧૭ થી નીચે િુજબનો વધાિો કિવાિાં આવેલ છે. 

ક્રમ હોદ્દો માનદ િેતનમાું િધારો 

૧ ગૃિપશત ૧૦૦૦ 

૨ ચોકીદાિ ૫૦૦ 

૩ િસોયા ૫૦૦  
--------- 
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૫ 
રાજ્યમાું ડાયરેક્ટર ઓફ પ્રોસીક્યુશનની િચેરી સ્થાપિા બાબત 

* ૧૩૧૫૯ શ્રી જિાહરભાઈ ચાિડા (િાણાવદિ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ક્રીિીનલ 
પ્રોસીજિ કોડના સેક્િન-૨૫ અનુસાિ િાજ્યિાં ડાયિેક્ટિ ઓફ 
પ્રોસીક્યુિન અને તેની કચેિી થથાપવાની જોગવાઈ કિવાિાં 
આવી છે તેિ છતાં િાજ્યિાં આ જોગવાઈનો અિલ કિવા 
આવ્યો નથી તે ફરિયાદથી િાજ્ય સિકાિ વાકેફ છે કે કેિ,  

  (૧) િા.  

 (૨) જો િા, તો તેના િા કાિણો છે, અને    (૨) ગૃિ શવભાગના તા.૦૯-૧૨-૧૯૯૩ના ઠિાવથી 

િાજ્યિાં ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનની કચેિીની િચના 
કિવાિાં આવેલ, જ ે ગૃિ શવભાગ િથતક િાખવાિાં આવેલ. 
ત્યાિબાદ ગૃિ શવભાગના તા.૧૨-૦૨-૨૦૦૨ના ઠિાવથી 
ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનના કાયો અને ફિજોની સોંપણી 
બાબતે વચગાળાની કાિગીિી સોંપવાિાં આવેલ, જ ે િુજબ 
આશસથટન્ટ પશલલક પ્રોશસક્યુટિને ગૃિ શવભાગ િથતક િ કવા 
તથા ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનના ડાિેક્ટિ તિીકે 

આઈ.પી.એસ/આઈ.એ.એસ. અશધકાિી શનયુક્ત કિવા 
ઠિાવવાિાં આવેલ. ગૃિ શવભાગના આ ઠિાવની શવરુદ્ધિાં 
આશસથટન્ટ પશલલક પ્રોશસક્યુટસધ એસોશસયેિન દ્વાિા નાિ. 

ગુજિાત િાઈકોટધિાં તા.૧૮-૦૪-૨૦૦૨ના િોજ એસ.સી.એ. 
નં.-૪૨૪૯/૨૦૦૨ દાખલ કિી આશસથટન્ટ પશલલક 
પ્રોશસક્યુટિને ગૃિ શવભાગ િથતક ન િ કવા તથા ડાયિેક્ટિ ઓફ 
પ્રોસીક્યુિનના ડાયિેક્ટિ તિીકે આઈ.પી.એસ/આઈ.એ.એસ. 
અશધકાિીને ન િ કવા દાદ િાગવાિાં આવેલ. આથી, ગૃિ 
શવભાગ દ્વાિા તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૪ના ઠિાવથી ડાયિેક્ટિ ઓફ 
પ્રોસીક્યુિનને કાયદા શવભાગ િથતક િ કવાિાં આવેલ તેિજ 
કાયદા શવભાગના તા.૨૫-૦૧-૨૦૦૫ના ઠિાવથી ડાયિેક્ટિ 
ઓફ પ્રોસીક્યુિનના ડાયિેક્ટિ તિીકે આઈ.પી.એસ./ 
આઈ.એ.એસ. અશધકાિીની જગ્યાએ શનવૃત્ત શજલ્લા ન્યાયાધીિ 
કક્ષાના અશધકાિીની શનિણ ક કિવાનુ ઠિાવવાિાં આવેલ. ઉક્ત 

કાિણોસિ ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનની ધોિણસિની 
કાિગીિી િક્ય બની નથી. 
  તદ્ુંપિાંત, ભાિત સિકાિ દ્વાિા ક્રીિીનલ પ્રોસીજિ 
કોડ,૧૯૭૩િાં સુધાિો કિી કલિ-૨૫-એનો ઉિેિો કિવાિાં 
આવેલ, જ ે તા. ૨૩-૦૬-૨૦૦૬થી અિલી બનેલ છે. જ ે
િુજબ ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનને ગૃિ શવભાગના શનયંત્રણ 
િેઠળ િ કવાનંુ થાય છે, જ ે બાબતે અિલીકિણ સંદભે 
ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનની કચેિીની કાિગીિીની વિેંચણી 
શવગેિે બાબતે િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કાયદા શવભાગ, ગૃિ શવભાગ, 
સાિાન્ય વિીવટ શવભાગ સાથે ચચાધ- શવચાિણા કિવાિાં 

આવી. ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનનંુ િાળખુ નવેસિથી 
કાયધિત કિવા િાટે ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનના કાયો અને 
ફિજો, ભિતી તથા પિીક્ષા શનયિો વગેિે બાબતે સઘન અભ્યાસ 
જરૂિી િોઈ, જ્યાં ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનની કચેિી 
અશથતત્વિાં િોય તેવા િાજ્યોની િુલાકાત કિી િારિતી 
િેળવવાનંુ નક્કી કિવાિાં આવેલ, જ ેપિત્વે ગૃિ શવભાગ તથા 
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કાયદા શવભાગના અશધકાિીઓની ટીિ બનાવી તા.૧૪-

૧૫/૧૦/૨૦૧૬ના િોજ તશિલનાડુ િાજ્યની િુલાકાત 
લેવાિાં આવેલ તેિજ ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનનંુ િાળખુ, 
તેના કાયો અને ફિજો, ભિતી તથા પિીક્ષા શનયિો, તેિના 
પગાિધોિણ, તેિની સેવા તથા શિથત શવર્યક કાિગીિી તેિજ 
અન્ય ઘણી કાિગીિી કિવાની બાબત સઘન અભ્યાસ અને 
શવચાિણા િાંગી લે તેિ િોઈ, ડાયિેક્ટિ ઓફ પ્રોસીક્યુિનનુ 
અસિકાિક અિલીકિણ થાય તે ધ્યાને લેતા, આ સઘળી 
કાિગીિી બાબતે કાયદા શવભાગ દ્વાિા તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૮ની 
યાદીથી એક કશિટીની િચના કિવાિાં આવેલ છે. આિ, આ 
સઘળી કાિગીિી ખ બ જ શવચિણા તેિજ સિય િાંગી લે તેિ 
િોઈ, ઉક્ત  સવે બાબતો ધ્યાને લેતા, િાજ્યિાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની શથથશતએ આ જોગવાઈનો અિલ થઈ િકેલ નથી.     

 (૩) આ કચેિી ક્યાં સુધીિાં કાયધિત કિવાિાં આવનાિ 
છે?  

  (૩) િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા તા.૦૧-૧૧-૨૦૧૮ની યાદીથી 
આ બાબતે એક કશિટીની િચના કિવાિાં આવેલ િોઈ, જ ેઅંગે 
સશિશતએ તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૯ના િોજ જરૂિી અભ્યાસ કિીને 
તે અંગેનો અિેવાલ સિકાિશ્રીની િંજ િી/શવચાિણા અથે િજ  
કિેલ છે, જ ે અંગે આખિી શનણધય થયેથી ડાયિેક્ટિ ઓફ 
પ્રોસીક્યુિનની અિલવાિી ક્રીિીનલ પ્રોસીજિ કોડ, ૧૯૭૩ના 
સેક્િન-૨૫-એ િુજબ કિવાિાં આવિે.   

--------- 

૬ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૧૯૮૪ શ્રી િરશનભાઇ સોલુંિી (કડી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
થવચ્છ-ગાિ થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને 
સફાઇ કિની વસુલાતના પ્રાિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે 
છે તે િકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા તો , તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

છેલ્લા બે વર્ધિાં િિેસાણા શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતોને આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી?  

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે િર્ટમાું નીચેની વિગતે 
ગ્રાન્ટ આપેલ ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

૧ િિેસાણા ૧૦૨ 

૨ શવજાપુિ ૬૫ 

૩ શવસનગિ ૬૫ 

૪ ખેિાલ ુ ૪૨ 

૫ વડનગિ ૩૩ 

૬ સતલાસણા ૩૭ 

૭ ઉંઝા ૩૩ 

૮ બેચિાજી ૫૩ 

૯ જોટાણા ૩૫ 

૧૦ કડી ૯૩ 

િુલઃ- ૫૫૮  
--------- 
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૭ 
રાજ્યમાું આકદજાવત વિિાસ માટે ખાસ િેન્રીય સહાય યોજના હેઠળ િેન્ર તરફથી મળેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૨૯૯૩ શ્રી ભૂપેન્રવસુંહ ખાુંટ (િોિવાિડફ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
આરદજાશત શવકાસ િાટે ખાસ કેન્રીય સિાય યોજના અંતગધત 
છેલ્લા બે વર્ધિાં કેન્ર સિકાિ દ્વાિા િાજ્ય સિકાિને કેટલી ગ્રાન્ટ 
િળેલ છે, અને    

  (૧)  
િર્ટ મળેલ ગ્રાન્ટ 

ર. (લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૭૮૨.૩૯ 

૨૦૧૮-૧૯ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ૮૩૩૩.૫૨ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાન્ટનો વપિાિ થયો અને કેટલી 
ગ્રાન્ટ વણવપિાયેલ િિી.  

  (૨)  
િર્ટ ખચટ િરેલ રિમ 

ર. (લાખમાું) 
િણિપરાયેલ 

રિમ ર. 

(લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૦૭૮૨.૩૭ ૦.૦૨ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

૫૨૩૬.૩૦ ૩૦૯૭.૨૨ 

 
--------- 

૮ 
જૂનાગઢ અને મહીસાગર વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૪૦ શ્રી બાબુભાઇ િાજા (િાંગિોળ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જ નાગઢ અને 
િિીસાગિ શજલ્લાિા શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જ નાગઢ અને 
િિીસાગિ શજલ્લાિા શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

જ નાગઢ ૩૮૫ ૫૭ 

િરિસાગિ ૧૧૪ ૪૦ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

જ નાગઢ ૯૪૪૭૧ 

િરિસાગિ ૯૧૫૦૨  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી.  

--------- 

૯ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામા ગ્રામ પુંચાયતના ઘર 

* ૧૧૯૭૬ શ્રી ગજને્રવસુંહ પરમાર (પ્રાંશતજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ છે, 

  (૧) ૪૫૭  

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિ નવા બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં આવી, 
અને 

  (૨) ૮૫ 
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 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 

આવ્યું? 

  (૩) રૂ.૧૨,૩૪,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા બાિ કિોડ 

ચોત્રીસ લાખ પુિા) 
--------- 

૧૦ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૪૭ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશત છેલ્લા એક વર્ધિાં 
અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

અસાિવા ૫૩૦ 

દેત્રોજ ૪૩ 

સાબિિતી ૨૮૪ 

બાવળા ૯૪ 

વેજલપુિા ૧૧૪ 

વટવા ૧૭૯ 

ધંધુકા ૧૧ 

સાણંદ ૯૦ 

ધોળકા ૧૦૫ 

દથક્રોઇ ૧૪૩ 

િાંડલ ૨૫ 

િશણનગિ ૫૮૯ 

શવિિગાિ ૮૧ 

ધોલેિા ૩ 

ઘાટલોરડયા ૭૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

અસાિવા ૫૨૩ ૭ 

દેત્રોજ ૩૭ ૨ 

સાબિિતી ૨૩૪ ૫૦ 

બાવળા ૫૨ ૮ 

વેજલપુિા ૧૧૩ ૦ 

વટવા ૧૫૦ ૨ 

ધંધુકા ૫ ૩ 

સાણંદ ૮૦ ૨ 

ધોળકા ૯૧ ૧૦ 

દથક્રોઇ ૧૩૪ ૬ 

િાંડલ ૨૫ ૦ 

િશણનગિ ૫૮૬ ૩ 

શવિિગાિ ૬૮ ૫ 

ધોલેિા ૧ ૦ 

ઘાટલોરડયા ૭૩ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી. 

 અિજી સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી. 

  વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 
--------- 
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૧૧ 
સાબરમતી નદીમાું પ્રદુવર્ત પાણી િોડિા બાબત 

* ૧૨૮૯૨ શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીિડા) : માનનીય પયાટિરણ મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિિાં સાબિિતી નદીિાં વટવા ઔદ્યોશગક 
વસાિતના ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા પ્રદુશર્ત પાણી છોડવાિાં 
આવે છે તેવા કયા ઔદ્યોશગક એકિો સાિે િા પગલાં ભિવાિાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિિાં સાબિિતી નદીિાં વટવા ઔદ્યોશગક 
વસાિતના ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા પ્રદુશર્ત પાણી છેડવાિાં 
આવે છે તેવા કોઇ એકિો ધ્યાને આવેલ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉદ્યોગગૃિો દ્વાિા સાબિિતી નદીિાં 
પ્રદુશર્ત પાણી ન છોડવાિાં આવે તે િાટે િું આયોજન કિવાિાં 
આવ્યું? 

  (૨) અિદાવાદ િિેિના વટવા શવથતાિના ઉદ્યોગિાંથી 
નીકળતા ઔદ્યોશગક ગંદા પાણીના િુશદ્ધકિણ િાટે સંયુક્ત 
િુશદ્ધકિણ પ્લાન્ટ કાયધિત કિવાિાં આવેલ છે. 
 ગુજિાત પ્રદ ર્ણ શનયંત્રણ બોડધની પ્રાદેશિક કચેિી વટવા 
તથા તકેદાિી િાખા દ્વાિા આ શવથતાિનંુ વખતો-વખત 
િોનીટિીંગ પણ કિવાિાં આવે છે. 

--------- 
૧૨ 

રાજ્યમાું આકદજાવત વિિાસ વિભાગ હેઠળ આદશટ વનિાસી શાળાઓ 

* ૧૨૯૯૬ શ્રી ભાિેશભાઇ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
આરદજાશત શવકાસ શવભાગ દ્વાિા કેટલી આદિધ શનવાસી 
િાળાઓ ચાલે છે. 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
આરદજાશત શવકાસ શવભાગ દ્વાિા િાધ્યશિક તથા ઉચ્ચતિ 
િાધ્યશિક કક્ષાની કુલ-૫૦ આદિધ શનવાસી િાળાઓ ચાલે છે. 

 (૨) ઉક્ત િાળાઓિાં ધોિણ-૧૧ અને ૧૨ શવજ્ઞાન 
પ્રવાિના કેટલા શવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કિે છે, 

  (૨) ઉક્ત િાળાઓિાં ધોિણ-૧૧ અને ૧૨ શવજ્ઞાન 
પ્રવાિના નીચે િુજબના શવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કિે છે. 

ઉછછતર માધ્યવમિ વિભાગના વિદ્યાથીઓની સુંખ્યા 

ધોરણ-૧૧ ધોરણ-૧૨ િુલ 

૧૦૬૦ ૯૦૦ ૧૯૬૦  
 (૩) ઉક્ત િાળાઓિાં શવજ્ઞાન, અંગ્રેજી અને ગશણતના 
કેટલા શિક્ષકોની જ્ગ્યા િંજ િ થયેલ છે, અને 

  (૩)  

શાળા વિભાગ મુંજુર જગ્યા 

વિજ્ઞાન અુંગે્રજી ગવણત 

િાધ્યશિક શવભાગ ૨૭ ૪૯ ૩૯ 

ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક શવભાગ ૯૫ ૩૧ ૨૨  
 (૪) શવર્યવાિ િંજ િ થયેલ જગ્યાઓ પૈકી કેટલી જગ્યા 
ખાલી અને કેટલી ભિાયેલી છે ? 

  (૪)  

શાળા વિભાગ મુંજુર જગ્યા 

વિજ્ઞાન અુંગ્રેજી ગવણત 

ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ ખાલી ભરાયેલ 

િાધ્યશિક શવભાગ ૦૯ ૧૮ ૧૯ ૩૦ ૧૪ ૨૫ 

ઉચ્ચતિ 

િાધ્યશિક શવભાગ 

૪૦ ૫૫ ૧૬ ૧૫ ૧૦ ૧૨ 

 
 

--------- 
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૧૩ 
સુરત વજલ્લામાું િાયટરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી િાત્રાલયો 

* ૧૧૯૫૩ શ્રી િાુંતીભાઇ બલર (સુિત-ઉત્તિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ સુિત શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિ અને કન્યા િાટે કેટલાં 
સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિત શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિો િાટે ૮ અને કન્યાઓ 
િાટે ૮ િળી કુલ ૧૬ સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે. 

 (૨) સુિત શજલ્લાના સિકાિી છાત્રાલયોિાં ઉક્ત 
શથથશતએ કેટલા કુિાિ અને કન્યાઓ અભ્યાસ કિે છે? 

  (૨) સુિત શજલ્લાના સિકાિી છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ 
૧૦૮૭ કુિાિ અને ૧૨૦૬ કન્યાઓ િળી કુલ ૨૨૯૩ છાત્રો 
અભ્યાસ કિે છે. 

--------- 

૧૪ 
આકદજાતી સલાહિાર સવમવતની બેઠિ 

* ૧૩૧૩૯  ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા (શભલોડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
સલાિકાિ સશિશતની િીટીંગ છેલ્લા ૨ વર્ધિાં ક્યાિે ક્યાિે િળી, 
અને 

  (૧) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ િાં તા. ૩૦-૦૫-૨૦૧૭ 
 (૨) વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ િાં તા. ૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 

 (૨) આ આરદજાશત સલાિકાિ સશિશતની િીટીંગ 
બંધાિણીય િીતે વર્ધિાં કેટલા વખત િળવી જોઇએ? 

  (૨) ગુજિાત આરદજાશત સલાિકાિ પરિર્દ (સુધાિા) 
શનયિો-૨૦૦૨ િુજબ ચેિિેન નક્કી કિે તે તાિીખે અને થથળે 
પરિર્દની બેઠક સાિાન્ય િીતે ત્રણ (૦૩) િરિને એકવાિ 
િળિે. 

--------- 

૧૫ 
ખેડા વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૭૯ શ્રી પૂનમભાઇ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય  વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ખેડા શજલ્લાિાં 
શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪)  પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૬ 
અમરેલી વજલ્લામાું સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૫૪ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધાિી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિિેલી 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે. 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ અિિેલી 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની 
એક પણ કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે. 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
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 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
--------- 

૧૭ 
રાજ્યના યુિાનોને ઉડ્ડયનની તાલીમ આપિાનુું આયોજન 

* ૧૧૯૬૮ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબિિતી) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં િાજ્યના યુવાનોને ઉડ્ડયનની તાલીિ િાજ્યિાં િળે તે 
િાટે િાજ્ય સિકાિે કોઇ આયોજન કિેલ છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો કઇ જગ્યાએથી અને કઇ કંપની િાિફત 
તાલીિ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતેથી લલ્યુ-િે એવીએિન 
િાિફતે તાલીિ આપવાિાં આવે છે. 

 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાલીિ 
આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કઇ સગવડ પ િી 
પાડવાિાં આવે છે? 

  (૩) તાલીિ આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા 
િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતે ૧૫૦૦ થક્વેિ િીટિ જગ્યા કિાિથી 
ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮ 
રાજ્યના યુિાનોને ઉડ્ડયનની તાલીમ આપિાનુું આયોજન 

* ૧૧૯૬૭ શ્રી ભુપેન્રભાઇ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં િાજ્યના યુવાનોને ઉડ્ડયનની તાલીિ િાજ્યિાં િળે તે 
િાટે િાજ્ય સિકાિે કોઇ આયોજન કિેલ છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો કઇ જગ્યાએથી અને કઇ કંપની િાિફત 
તાલીિ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતેથી લલ્યુ-િે એવીએિન 
િાિફતે તાલીિ આપવાિાં આવે છે. 

 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાલીિ 
આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કઇ સગવડ પ િી 
પાડવાિાં આવે છે? 

  (૩) તાલીિ આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા 
િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતે ૧૫૦૦ થક્વેિ િીટિ જગ્યા કિાિથી 
ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૯ 
ગાુંધીનગર અને મહીસાગર વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૮૭૭ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (િાણસા) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગાંધીનગિ અને 
િિીસાગિ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

ગાુંધીનગર મહીસાગર 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

દિેગાિ ૬૯ વીિપુિ ૩૧ 

ગાંધીનગિ ૮૭ કડાણા ૩૮ 

કલોલ ૪૪ ખાનપુિ ૭૪ 

િાણસા ૫૯ બાલાસીનોિ ૮૬ 

  સંતિાિપુિ ૭૩ 

  લુણાવાડા ૨૮ 

િુલ ૨૫૯ િુલ ૩૩૦ 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ કયાં સુધીિાં 

બનાવવાિાં આવિે? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૦ 
િિફ બોડટને ફાળિેલ રિમ 

* ૧૨૯૧૫ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેિ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ ગુજિાત િાજ્ય વકફ બોડધ ને કેટલી િકિ ફાળવવાિાં 
આવી, અને 

  (૧) કોઇ િકિ ફાળવવાિાં આવેલ નથી. 

 (૨) ફાળવવાિાં આવેલ િકિ અન્વયે કેટલો ખચધ થયો?   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
--------- 

૨૧ 
આુંગણિાડી િેન્રોમાું બાળિોને ગરમ આહાર આપિા બાબત 

* ૧૩૦૦૩ શ્રી ચુંકરિાબેન બારીયા (ગિબાડા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
આંગણવાડી કેન્રોિાં બાળકોને અપાતા પૌશષ્ટ્ક ગિિ આિાિ 
બાળકદીઠ કેટલો આપવાિાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
આંગણવાડી કેન્રોિાં બાળકોને અપાતો પૌશષ્ટ્ક ગિિ આિાિ 
બાળકદીઠ નીચે િુજબ આપવાિાં આવે છે. 

સિારનો અને બપોરનો ગરમ પૂરિ પોર્ણ આહાર 

િાજ્યના તિાિ આંગણવાડી કેન્રોિાં અપાતો સવાિનો ગિિ 
પૌશષ્ટ્ક આિાિ પ્રશત રદન પ્રશત લાભાથી ૫૦ ગ્રાિ પ્રિાણે અને 
બપોિનો ગિિ પૌશષ્ટ્ક આિાિ પ્રશત રદન પ્રશત લાભાથી ૮૦ 
ગ્રાિ પ્રિાણે અઠવારડયાના છ રદવસ આપવાિાં આવે છે. 

 (૨) બાળકદીઠ આપવાિાં આવતાં પૌશષ્ટ્ક આિાિની 
શકંિત કેટલી અંદાજવાિાં આવેલ છે, 

  (૨) ઉક્ત પૌશષ્ટ્ક આિાિની બાળકદીઠ દૈશનક શકંિત 
નીચે િુજબ અંદાજવાિાં આવેલ છે. 

લાભાથી િગટ દર (પ્રવત લાભાથી પ્રવતકદન) 

બાળકો (૬ થી ૭૨ િાસ) રૂ. ૮-૦૦ 

અશતિય ઓછા વજનવાળા 
બાળકો (૬ થી ૭૨ િાસ) 

રૂ. ૧૨-૦૦ 

 

 (૩) આ અંદાજવાિાં આવેલ શકંિતના દિ ક્યાિથી 
અિલિાં છે, ઉચ્ચ ગુણવત્તાનો આિાિ બાળકોને િળે તે િાટે 
િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા આ દિિાં વધાિો કિવાનંુ િું આયોજન છે? 

  (૩) ઉક્ત અંદાજવાિાં આવેલ શકંિતના દિ ભાિત 
સિકાિશ્રીના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૭ના પરિપત્ર િુજબ અિલિાં 
છે. 
  ઉચ્ચ ગુણવત્તાનો આિાિ બાળકોને િળે તે િાટે 
ભાિત સિકાિશ્રીની િળેલ િંજુિી અન્વયે િાજ્ય સિકાિશ્રી દ્વાિા 

તા.૦૩-૦૨-૨૦૧૮ના ઠિાવથી પ િક પોર્ણના દિિાં વધાિો 
કિેલ છે. જ ે િુજબ અિલવાિી કિવા કશિશ્નિશ્રી, િરિલા અને 
બાળ શવકાસની કચેિીના તા.૦૧-૦૫-૨૦૧૮ના પરિપત્રથી 
તિાિ શજલ્લાઓને જાણ કિેલ છે. 

--------- 
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૨૨ 
કિશોરી શવક્ત યોજના  હેઠળ રાજ્યને મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૯૮ શ્રી નૌશાદ સોલુંિી (દસાડા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) શકિોિી િશક્ત યોજના િેઠળ કેન્ર તિફથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં િાજ્ય 
સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે? 

  (૨) ૨૦૧૭-૧૮  રૂ. ૭.૨૪ લાખ 
  ૨૦૧૮-૧૯  રૂ. ૬૩.૨૭ લાખ 

--------- 

૨૩ 
‘ટાટ’ની પરીક્ષા રદ િરિા બાબત 

* ૧૩૦૧૧ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કિજણ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) જુલાઈ-૨૦૧૮િાં લેવાયેલ ‘ટાટ’ની પિીક્ષાિાં 

ગેિિીશત થઈ િોવાથી િદ કિવાિાં આવેલ તે િકીકત સાચી છે, 

  (૧) િા, 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ને શથથશતએ ઉક્ત 
પિીક્ષાિાં ગેિિીશત કિનાિ કેટલા ઇસિો સાિે િું કાયધવાિી કિી, 
અને 

  (૨) -િોડાસા પોલીસ થટેિન ખાતે તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૮ના 
િોજ એફ.આઈ.આિ. નોંધાવેલ છે. 
-આ બાબતે ઉક્ત પિીક્ષાિાં ગેિિીશત કિનાિ ઇસિો સાિે નીચે 
િુજબની કાયધવાિી કિવાિાં આવેલ છે. 
-પોલીસ દ્વાિા ત્રણ ઇસિોની તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૮ના િોજ 
અટક કિવાિાં આવેલ છે. જ્યાિે એક આિોપીની અટકાયત 
કિવાની બાકી છે. 
-પોલીસ દ્વાિા આ કાિે આિોપીઓ કોટધ  કથટડીિાં િોઈ, જથેી 
સિયિયાધદાિાં તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૯ના િોજ તપાસ ચાલુ 
િાખવાની િિતે આ ગુન્િાનંુ ચાજધિીટ કિવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત પિીક્ષાિાં કુલ કેટલા શવદ્યાથીઓએ ઉિેદવાિી 
નોંધાવી િતી? 

  (૩) આ પિીક્ષાિાં ૧,૮૬,૭૪૩ ઉિદેવાિોએ ઉિેદવાિી 
નોંધાવી િતી. 

--------- 

૨૪ 
રાજપીપળા ખાતે એરપોટટ  બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૯૬૪ શ્રીમતી મનીર્ા િિીલ (વડોદિા િિેિ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સિકાિનંુ 
િાજપીપળા ખાતે એિપોટધ  બનાવવાનંુ આયોજન છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી 
િાજપીપળા ખાતે નાના શવિાનો ઉતિી િકે તેવી િવાઈપટ્ટી 
(એિથટર ીપ) બનાવવાનંુ આયોજન છે. 

 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાનંુ 
આયોજન છે, અને 

  (૨) Code- "B" Typeનંુ નાના શવિાનો ઉતિી િકે તેવી 
એિથટર ીપ બનાવવાનંુ આયોજન છે. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી ક્યા તબકે્ક છે? 

  (૩) એિથટર ીપ બનાવવા િાટે િે.૪૭.૨૪.૭૪ ચો.િી. 
જિીન ફાળવવાિાં આવેલ છે. એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ 
ઇન્ડીયાને પ્રીફીઝીબીલીટી થટડી કિવાની કાિગીિી સોંપવાિાં 
આવેલ છે. 

--------- 
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૨૫ 
ડાુંગ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૧૯૮૩ શ્રી હર્ટ સુંઘિી (િજ િા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ૧૪િાં નાણાપંચ અંતગધત નાણાકીય વર્ધ ૨૦૧૭-
૧૮િાં ડાંગ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને કુલ 
કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવાિાં આવી, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું 
નામ 

ગ્રામ પુંચાયતની 
સુંખ્યા 

ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  
(ર. લાખમાું) 

આિવા ૨૭ ૬૩૧.૬૪ 

વઘઈ ૨૩ ૪૫૫.૩૯ 

સુશબિ ૨૦ ૩૬૯.૩૫ 

િુલ ૭૦ ૧૪૫૬.૩૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ૨૦૧૭-૧૮ના નાણાકીય વર્ધિાં કેટલી 
િકિનો ખચધ થયો ? 

  (૨)  

તાલુિાનુું 
નામ 

ગ્રામ પુંચાયતની 
સુંખ્યા 

થયેલ ખચટ  
(ર. લાખમાું)  

(િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮) 

આિવા ૨૭ ૨૯૪.૦૮ 

વઘઈ ૨૩ ૧૫.૩૭ 

સુશબિ ૨૦ ૨૦૦.૭૫ 

િુલ ૭૦ ૫૧૦.૨૦  

--------- 

૨૬ 
બુંધારણની િલમ-૨૭૫(૧) હેઠળ િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૩૦૨૩ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યાિા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ બંધાિણની 
કલિ-૨૭૫(૧)ના પિંતુક િેઠળ કેન્ર સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે 

વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને વર્ધવાિ કેટલી િકિ િળેલ છે, અને 

  (૧)  

િર્ટ મળેલ ગ્રાન્ટ (ર. લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૩૮૪.૦૮ 

૨૦૧૮-૧૯  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

શથથશતએ) 

૧૧૨૨૧.૧૩ 

 

 (૨) ઉક્ત િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિનો ખચધ 
કિેલ છે અને કેટલી િકિ વણવપિાયેલી િિી? 

  (૨)  

િર્ટ ખચટ િરેલ 
રિમ 

(ર.લાખમાું)  

િણિપરાયેલ 
રિમ 

(ર.લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૧૩૮૪.૦૮ - 

૨૦૧૮-૧૯  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

શથથશતએ) 

૧૧૦૧૭.૧૩ ૨૦૪.૦૦ 

 
 

--------- 
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૨૭ 
સીઝનલ હોસ્ટેલ માટે ૩૦ િરોડની દરખાસ્તમાું ઘટાડો 

* ૧૨૮૩૪ શ્રી પ્રદ્યુમનવસુંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વર્ધ ૨૦૧૩ના 
કેન્ર સિકાિ સાિેના પડતિ પ્રશ્ન પૈકી સીઝનલ િોથટેલ િાટે 
એસએસએ અંતગધત િાજ્યની સીઝનલ િોથટેલની રૂા.૩૦ 
કિોડની દિખાથતિાં ૫૦% નો (રૂા.૧૫ કિોડનો) કેન્ર સિકાિ 
દ્વાિા ઘટાડો કિવા બાબતે િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કેન્ર સિકાિને 
છેલ્લા બે વર્ધિાં કેટલી વખત િજ આત/દિખાથત કિવાિાં 
આવી, અને 

  (૧) ના (િ ન્ય) 

 (૨) તે અન્વયે કેન્ર સિકાિે ક્યાિે િું પ્રશતભાવ આપ્યો?   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૮ 
િલસાડ વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૧૯૪૯ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટેલ (ધિિપુિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વલસાડ શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૭૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૩૮  
--------- 

૨૯ 
સુરત વજલ્લામાું િાયટરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી િાત્રાલયો 

* ૧૧૯૫૫ શ્રીમવત સુંગીતાબેન પાટીલ (શલંબાયત) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિત શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિ અને કન્યા િાટે કેટલાં 
સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિત શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિો િાટે ૮ અને કન્યાઓ 
િાટે ૮ િળી કુલ ૧૬ સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે. 

 (૨) સુિત શજલ્લાના સિકાિી છાત્રાલયોિાં ઉક્ત 

શથથશતએ કેટલા કુિાિ અને કન્યાઓ અભ્યાસ કિે છે. 

  (૨) સુિત શજલ્લાના સિકાિી છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ 

૧૦૮૭ કુિાિ અને ૧૨૦૬ કન્યાઓ િળી કુલ ૨૨૯૩ છાત્રો 
અભ્યાસ કિે છે. 

 
--------- 
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૩૦ 
સિટ વશક્ષા અવભયાન અુંતગટત િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૪૯ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુિ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ સવધ શિક્ષા અશભયાન અંતગધત કેન્ર સિકાિ તિફથી 
કેટલી ગ્રાન્ટ/િકિ િળી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ સવધ શિક્ષા અશભયાન અંતગધત કેન્ર સિકાિ તિફથી 
નીચે િુજબની ગ્રાન્ટ/િકિ િળી, 

     (ર.લાખમાું) 

િર્ટ િુલ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૬૫૦૪૬.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ) 

રૂ.૨૯૨૫૨.૧૯ 

 

 (૨) તે અન્વયે િાજ્યિાં શજલ્લાવાિ, ઉક્ત વર્ધવાિ કેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવાિાં આવી? 

  (૨) આ સાથે સાિેલ એનેક્ષિ-૧ િુજબ 

એનેક્ષર – ૧ 

સિટ વશક્ષા અવભયાન હેઠળ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર, િર્ટિાર નીચે મુજબ રિમ ફાળિિામાું આિી 

   (ર. લાખમાું) 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની વસ્થવતએ) 

૧ અિદાવાદ ૨૪૩૨.૪૦ ૧૬૫૮.૫૫ 

૨ અિદાવાદ મ્યુ. કોપો. ૭૩૪.૪૬ ૮૬૩.૪૬ 

૩ અિિેલી ૧૫૮૪.૭૩ ૧૨૯૮.૬૦ 

૪ આણંદ ૭૩૭.૨૪ ૧૪૪૪.૯૯ 

૫ અિવલ્લી ૮૬૧.૨૮ ૧૦૩૮.૧૩ 

૬ ભરૂચ ૧૬૧૧.૭૫ ૧૦૬૮.૯૩ 

૭ ભાવનગિ ૨૪૭૩.૮૦ ૧૨૬૪.૯૦ 

૮ બનાસકાંઠા ૩૭૪૭.૪૬ ૧૮૬૧.૬૧ 

૯ બોટાદ ૬૬૭.૧૬ ૭૭૦.૭૭ 

૧૦ છોટાઉદેપુિ ૧૬૨૪.૩૪ ૧૧૩૦.૩૮ 

૧૧ દાિોદ ૩૮૦૯.૬૩ ૧૭૫૯.૩૬ 

૧૨ ડાંગ ૧૧૬૮.૯૪ ૯૧૨.૯૫ 

૧૩ દેવભ શિ દ્વાિકા ૭૦૭.૧૭ ૮૪૯.૧૮ 

૧૪ ગાંધીનગિ ૧૩૦૦.૦૨ ૧૧૦૨.૭૭ 

૧૫ શગિસોિનાથ ૧૧૩૦.૩૬ ૧૩૦૬.૯૭ 

૧૬ જાિનગિ ૧૭૫૮.૨૮ ૯૮૩.૩૧ 

૧૭ જુનાગઢ ૧૯૪૧.૨૮ ૧૦૫૭.૭૬ 

૧૮ ખેડા ૧૮૯૨.૨૬ ૧૪૩૨.૧૭ 

૧૯ કચ્છ ૩૧૬૫.૭૫ ૧૬૩૦.૭૫ 

૨૦ િિીસાગિ ૧૧૩૮.૪૬ ૧૨૩૯.૩૫ 

૨૧ િિેસાણા ૨૦૫૦.૨૭ ૧૨૪૮.૭૬ 

૨૨ િોિબી ૧૦૨૬.૨૦ ૬૮૬.૩૧ 

૨૩ નિધદા ૧૩૯૩.૪૬ ૯૪૩.૭૩ 

૨૪ નવસાિી ૧૨૧૭.૩૭ ૧૧૦૪.૯૩ 

૨૫ પંચિિાલ ૨૮૮૯.૬૦ ૧૮૩૪.૮૭ 

૨૬ પાટણ ૨૦૭૩.૪૮ ૧૫૧૬.૪૪ 
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   (ર. લાખમાું) 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની વસ્થવતએ) 

૨૭ પોિબંદિ ૫૨૦.૯૦ ૬૬૭.૭૮ 

૨૮ િાજકોટ ૧૯૬૯.૭૫ ૧૨૩૬.૫૭ 

૨૯ િાજકોટ મ્યુ. કોપોિેિન્સ ૨૫૪.૮૩ ૬૧૪.૬૫ 

૩૦ સાબિકાંઠા ૧૮૧૪.૮૨ ૧૧૧૦.૨૧ 

૩૧ સુિત ૧૫૬૬.૨૭ ૧૨૪૯.૫૩ 

૩૨ સુિત મ્યુ. કોપોિેિન્સ ૪૪૮.૨૩ ૫૫૬.૧૯ 

૩૩ સુિેન્રનગિ ૧૮૦૬.૨૭ ૧૩૬૯.૪૫ 

૩૪ તાપી ૧૦૭૩.૭૪ ૧૦૩૯.૨૮ 

૩૫ વડોદિા ૨૦૦૪.૬૩ ૧૧૯૮.૮૩ 

૩૬ વડોદિા મ્યુ. કોપોિેિન ૨૩૯.૭૭ ૫૩૨.૫૪ 

૩૭ વલસાડ ૧૭૨૩.૭૯ ૧૪૭૫.૬૦ 

 િુલ ૫૮૫૬૦.૧૪ ૪૩૦૬૦.૫૪ 

 * Subject to Final Audit 
--------- 

૩૧ 
રાજ્યમાું વસુંહ, વસુંહ બાળ, કદપડા અને કદપડાના બછચાના મૃત્યુ 

* ૧૨૯૪૫ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ િાજ્યિાં કેટલા શસંિ, શસંિ બાળ, રદપડા અને 
રદપડાના બચ્ચાના િૃત્યુ થયા, 

  (૧)  

િર્ટ વસુંહ વસુંહ બાળ કદપડા કદપડાના બછચા 

૨૦૧૭ ૪૩ ૩૮ ૧૧૮ ૩૦ 

૨૦૧૮ ૬૭ ૫૬ ૧૩૮ ૪૫ 
 

 (૨) થયેલ િૃત્યુિાં કુદિતી અને અકુદિતી િીતે કેટલા 
શસંિ, શસંિ બાળ, રદપડા અને રદપડાના બચ્ચાના િૃત્યુ થયા, 
અને 

  (૨)  

િર્ટ િુદરતી અિુદરતી 

 વસુંહ વસુંહ 
બાળ 

કદપડા કદપડાના 
બછચા 

વસુંહ વસુંહ 
બાળ 

કદપડા કદપડાના 
બછચા 

૨૦૧૭ ૩૧ ૩૬ ૭૬ ૨૭ ૧૨ ૨ ૪૨ ૩ 

૨૦૧૮ ૫૮ ૫૨ ૧૦૪ ૩૮ ૯ ૪ ૩૪ ૭  

 (૩) અકુદિતી િૃત્યુ િોકવા ઉક્ત શથથશતએ સિકાિે િા 
પગલાં લીધા ? 

  (૩)  

 ગીિ િશક્ષત શવથતાિ નજીક આવેલ િેવન્યુ શવથતાિિાં 
આવેલ ખુલ્લા કુવાઓના ફિતે પેિાપેટ વોલ 

 અિિેલી શજલ્લાિાંથી પસાિ થતા સુિેન્રનગિ-
પીપાવાવ િેલ્વે ટરે કના બને્ન બાજુ ચેઈન્લીંક ફેન્સીંગ 

 વન્યપ્રાણી શિત્રની શનિણ ક 

 અભ્યાિણ્ય શવથતાિિાં જાિેિ િાગધ ઉપિ થપીડ બ્રેકસધ 

 જનજાગૃશત કાયધક્રિો 

 વન્યપ્રાણી સાિવાિ કેન્ર 

 વેટિનીટી અશધકાિીઓની શનિણ ક 

 થટાફ દ્વાિા સતત પેટર ોલીંગ જવેા પગલાં લેવાિાં 
આવેલ છે. 

--------- 
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૩૨ 
સુરત વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૧ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુિત શજલ્લાિાં દુધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૪ થી. 

 (૨) દુધ સંજીવની યોજના અંતગધત સુિત શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૬૯.૫૬ લાખ. 

 (૩) તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 

આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ ઉિિપાડા ૧૧૩૩૪ 

૨ િાંગિોળ ૧૮૨૫૬ 

૩ િાંડવી ૧૭૧૪૬ 

૪ િિુવા ૧૦૮૦૮ 

૫ બાિડોલી ૧૪૨૫૩ 

 િુલ ૭૧,૭૯૭  
--------- 

૩૩ 
મકહસાગર વજલ્લામાું ખાનગી શાળાઓમાું અભ્યાસ માટે ટેલેન્ટપુલ યોજના 

* ૧૧૯૪૧ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતિાિપુિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િરિસાગિ 
શજલ્લાિાં અનુસ શચત જનજાશત શવદ્યાથીઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત 
શિક્ષણ િેળવવા ખાનગી િાળાઓિાં અભ્યાસ િાટે ટેલેન્ટપુલ 
યોજના અિલિાં છે તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો આ યોજના અંતગધત િરિસાગિ શજલ્લાિાં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં કેટલાં 

આરદજાશત શવદ્યાથી/શવદ્યાથીનીઓને લાભ આપવાિાં આવ્યો? 

  (૨)  
િર્ટ વિદ્યાથી વિદ્યાથીની િુલ 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૫ ૬૪ ૧૨૯ 

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

૭૧ ૬૯ ૧૪૦ 

િુલઃ- ૧૩૬ ૧૩૩ ૨૬૯  
--------- 

૩૪ 
તરણ િયની િોિરીઓના સશવક્તિરણ અન્િયે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૩૮ શ્રીમતી સુંતોિબેન આરેઠીયા (િાપિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તરૂણ વયની છોકિીઓના સિશક્તકિણ િાટે કેન્ર 

સિકાિ તિફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે 
વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે, કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ? 

  (૨) ૨૦૧૭-૧૮ – રૂ.૭.૨૪ લાખ 
  ૨૦૧૮-૧૯ – રૂ.૬૩.૨૭ લાખ 

--------- 



17 

૩૫ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૧૯૮૦ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધિા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
પંચિિાલ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૬ (છ) 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં પંચિિાલ 
શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ ગોધિા ૪ 

૨ િાલોલ ૨ 

 િુલઃ ૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૦ (િુન્ય). 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 
શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી? 

  (૩) નાિજં િઃ ૦ (િુન્ય). 
કુલ-૬ દિખાથતો પ તધતા િેઠળ છે.  

--------- 

૩૬ 
એમ.બી.એ. અને એમ.સી.એ. અભ્યાસક્રમની સરિારી, અનુદાવનત અને સ્િવનભટર િોલેજોમાું બેઠિ 

* ૧૨૯૩૦ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાળીયા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
એિ.બી.એ. અને એિ.સી.એ. અભ્યાસક્રિની સિકાિી, 
અનુદાશનત અને થવશનભધિ કોલેજોિાં કુલ કેટલી બેઠકો છે,  

  (૧) સાિેલ પત્રક-૧ િુજબ. 

પત્રિ-૧ 

એમ.બી.એ. 

િર્ટ 
બેઠિોની સુંખ્યા 

સરિારી અનુદાવનત સ્િવનભટર િુલ 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦ ૪૪૦ ૮૪૯૪ ૮૯૯૪ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૪૪૦ ૯૪૩૦ ૯૮૭૦ 

એમ.સી.એ. 

િર્ટ 
બેઠિોની સુંખ્યા 

સરિારી અનુદાવનત સ્િવનભટર િુલ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૦ ૨૨૦ ૪૪૨૨ ૪૭૩૨ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૦ ૨૨૦ ૫૧૦૦ ૫૪૧૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
સિકાિી, અનુદાશનત અને થવશનભધિ કોલેજોિાં કેટલી બેઠકો 

ભિાયેલ અને કેટલી ખાલી િિી, અને 

  (૨) સાિેલ પત્રક-૨ િુજબ. 
 

 (૩) ઉક્ત બેઠકો ખાલી િિેવાના િુખ્ય કાિણો િા છે?   (૩) ખાલી િિેતી બેઠકો પૈકી િોટા ભાગની બેઠકો 
થવશનભધિ સંથથાઓની છે. એિ.બી.એ./એિ.સી.એ. 
અભ્યાસક્રિોિાં પ્રવેિ િેળવતા શવદ્યાથીઓ કિતા ઉપલલધ 
બેઠકોની સંખ્યા વધુ િોવાથી ઉક્ત બેઠકો ખાલી િિેવા પાિે છે. 
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પત્રિ-૨ 

એમ.બી.એ. 

િર્ટ સરિારી સુંસ્થાની બેઠિો અનુદાવનત સુંસ્થાની બેઠિો સ્િવનભટર સુંસ્થાની બેઠિો 

િુલ ભરાયેલી ખાલી િુલ ભરાયેલી ખાલી િુલ ભરાયેલી ખાલી 

૨૦૧૮-૧૯ ૬૦ ૫૮ ૨ ૪૪૦ ૪૨૨ ૧૮ ૮૪૯૪ ૬૨૦૩ ૨૨૯૧ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ ૦ ૪૪૦ ૪૦૯ ૩૧ ૯૪૩૦ ૫૯૨૯ ૩૫૦૧ 

એમ.સી.એ. 

િર્ટ સરિારી સુંસ્થાની બેઠિો અનુદાવનત સુંસ્થાની બેઠિો સ્િવનભટર સુંસ્થાની બેઠિો 

િુલ ભરાયેલ ખાલી િુલ ભરાયેલ ખાલી િુલ ભરાયેલ ખાલી 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૦ ૮૫ ૫ ૨૨૦ ૨૧૧ ૭ ૪૪૨૨ ૨૫૨ ૪૧૭૦ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૦ ૮૦ ૧૦ ૨૨૦ ૨૧૫ ૫ ૫૧૦૦ ૨૪૫ ૪૮૫૫ 

--------- 

૩૭ 
ખેડા વજલ્લામાું સમરસ ગ્રામ પુંચાયતો 

* ૧૧૯૯૧ શ્રી અજુટનવસુંહ ચૌહાણ (િિેિદાવાદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા શજલ્લાિાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા એક વર્ધિાં યોજાયેલ ગ્રાિ પંચાયતોની ચ ંટણીિાં કેટલી 
ગ્રાિ પંચાયતો સિિસ થઈ, 

  (૧) ૧ (એક). 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતો પિેલી, બીજી, ત્રીજી 
અને ચોથીવાિ સિિસ થઈ, અને  

  (૨) પ્રથિવાિ – ૦ 
  બીજીવાિ – ૦ 
  ત્રીજીવાિ – ૦ 
  ચોથીવાિ - ૧ 

 (૩) સિિસ ગ્રાિ પંચાયતોને પ્રોત્સાિક ગ્રાન્ટ પેટે 
કેટલી િકિ ચુકવવાિાં આવે છે ? 

  (૩) સાિાન્ય સિિસ ગ્રાિ પંચાયતના શકથસાિાં. 
િસ્તી પ્રથમ િખત 

ર. 
સતત બીજી 
િખત ર. 

સતત ત્રીજી 
િખત ર. 

સતત ચોથી 
િખત ર. 

૫૦૦૦ 

સુધી 

૨,૦૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૬,૧૨,૫૦૦ ૬,૫૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ 

થી 
૨૫૦૦૦ 

૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

િરિલા સિિસ ગ્રાિ પંચાયતના શકથસાિાં. 
િસ્તી પ્રથમ િખત 

ર. 
સતત બીજી 
િખત ર. 

સતત ત્રીજી 
િખત ર. 

સતત ચોથી 
િખત ર. 

૫૦૦૦ 

સુધી 

૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ 

થી 
૨૫૦૦૦ 

૫,૦૦,૦૦૦ ૮,૨૫,૦૦૦ ૧૦,૮૧,૨૫૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

 
--------- 

૩૮ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ-૨૦૧૧ અને ૨૦૧૩માું વસવિલ એિીએશન ક્ષેતે્ર એમ.ઓ.યુ. 

* ૧૨૮૫૮ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસધ્ધપુિ) : માનનીય મુંત્રીશ્રી, નાગકરિ ઉડ્ડયન જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્ટ ગુજિાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટિેન્ટ સશિટ-
૨૦૧૩િાં શસશવલ એશવએિન કે્ષત્રે સશિટવાિ કુલ કેટલા 
એિ.ઓ.યુ. કેટલી િકિના થયા િતા, અને 

  (૧)  

િર્ટ સુંખ્યા રિમ  
(રવપયા િરોડમાું) 

૨૦૧૩ ૧૨ ૧,૦૯૮.૫૦/- 
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 (૨) તે પૈકી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સશિટવાિ 

થયેલ એિ.ઓ.યુ. પૈકી કેટલા અિલ િેઠળ, કેટલા પ્રાિંશભક 
તબક્કાિાં અને કેટલા િદ થયેલ છે? 

  (૨) વર્ધ-૨૦૧૩ના ૧૨ એિ.ઓ.યુ. િદ થયેલ છે. 

--------- 

૩૯ 
નિા આુંગણિાડી િેન્રોને મુંજુરી આપિા બાબત 

* ૧૨૯૬૩ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નવા આંગણવાડી કેન્રોની િંજુિી િળે તે િાટે િાજ્ય 
સિકાિે કેન્ર સિકાિ સિક્ષ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા બે વર્ધિાં કયાિે િા પ્રયાસો કયાધ, 

  (૧) ભાિત સિકાિશ્રીના િરિલા અને બાળ શવકાસ 
િંત્રાલય દ્વાિા િાલના તબકે્ક નવા આંગણવાડી કેન્રો િંજુિ 
કિવાને બદલે િયાત આંગણવાડી કેન્રોનંુ િીએલોકેિન કિવા 
જણાવેલ િોઈ, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ધિાં કેન્ર સિકાિને કોઈ દિખાથત િોકલવાિાં આવી નથી. 

 (૨) તે અન્વયે કેન્ર સિકાિ તિફથી ક્યાિે િા પ્રશતભાવ 
િળ્યા, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલા નવા આંગણવાડી કેન્રોને િંજુિી કેન્ર સિકાિ ધ્વાિા 

આપવાિાં આવી ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૪૦ 
ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમની સરિારી, અનુદાવનત અને સ્િવનભટર િોલેજોમાું બેઠિ 

* ૧૨૯૩૩ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
ડીપ્લોિા અભ્યાસક્રિની સિકાિી, અનુદાશનત અને થવશનભધિ 
કોલેજોિાં કુલ િંજુિ કેટલી બેઠકો છે, અને 

  (૧) ડીપ્લોિા અભ્યાસક્રિની સિકાિી કોલેજોની 
૨૦૩૮૫, અનુદાશનત કોલેજોની ૧૨૧૦ અને થવશનભધિ 
કોલેજોની ૪૦૦૫૫ િળી કુલ ૬૧૬૫૦ બેઠકો છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
ઉક્ત કોલેજોિાં કેટલી બેઠકો ભિાયેલ અને કેટલી ખાલી િિી? 

  (૨) સાિેલ પત્રક િુજબ. 
પત્રિ 

િર્ટ સુંસ્થાનો 
પ્રિાર 

િુલ 
સુંસ્થાઓ 

ઉપલબ્ધ 
બેઠિો 

ભરાયેલ 
બેઠિો 

ખાલી 
રહેલ 

બેઠિો 

૨૦૧૮ 

સિકાિી ૩૧ ૨૦૩૮૫ ૧૬૬૯૨ ૩૬૯૩ 

અનુદાશનત ૫ ૧૨૧૦ ૧૧૯૦ ૨૦ 

થવશનભધિ ૧૦૮ ૪૦૦૫૫ ૨૫૨૯૦ ૧૪૭૬૫ 

િુલ ૧૪૪ ૬૧૬૫૦ ૪૩૧૭૨ ૧૮૪૭૮ 

૨૦૧૭ 

સિકાિી ૩૧ ૨૦૫૬૫ ૧૬૫૯૦ ૩૯૭૫ 

અનુદાશનત ૫ ૧૨૧૦ ૧૧૯૨ ૧૮ 

થવશનભધિ ૧૦૬ ૪૪૯૪૦ ૨૨૩૬૧ ૨૨૫૭૯ 

િુલ ૧૪૨ ૬૬૭૧૫ ૪૦૧૪૩ ૨૬૫૭૨  
--------- 

૪૧ 
ગીર અભ્યારણ અને નેશનલ પાિટમાું પેરાપેટ વિનાના િૂિાઓ 

* ૧૨૯૪૮ શ્રી મોહનલાલ િાળા (કોડીનાિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગીિ અભ્યાિણ 
અને નેિનલ પાકધિાં વસતા શસંિ તથા િશક્ષત વન્ય પ્રાણીઓ 
પેિાપેટ શવનાના ખુલ્લા ક વાિાં પડીને ઈજા અને િૃત્યુ પાિે છે તે 
િકીકત સાચી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગીિ અભ્યાિણ 
અને નેિનલ પાકધિાં વસતા શસંિ તથા િશક્ષત વન્ય પ્રાણીઓ 
પેિાપેટ શવનાના ખુલ્લા ક વાિાં છેલ્લા બે વર્ધિાં પડીને ઈજા અને 
િૃત્યુના બનાવો બનેલ નથી. 
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 (૨) જો િા, તો ગીિ અભ્યાિણ અને નેિનલ પાકધ  નજીક 

કેટલા ખુલ્લા ક વાઓ આવેલા છે, અને  

  (૨) ગીિ અભ્યાિણ્ય અને નેિનલ પાકધની ૫ શકલોિીટિ 

સુધીના શવથતાિિાં આવેલ ગાિોિાં ૩૧૫૯ ખુલ્લા ક વાઓ 
આવેલા છે. 

 (૩) આવા ખુલ્લા ક વાઓ ક્યાં સુધીિાં પેિાપેટ વોલથી 
સુિશક્ષત કિવાિાં આવિે? 

  (૩) િક્ય તેટલા જલ્દી. 

--------- 
૪૨ 

ખેડા અને નમટદા વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૮૩ શ્રી ઈન્રજીતવસુંહ પરમાર (િિુધા) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ખેડા અને નિધદા 
શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં કેટલા 
ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

ખેડા નમટદા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

ગળતેશ્વિ ૧૮ દેરડયાપાડા ૮૬ 

કપડવંજ ૭૬ સાગબાિા ૩૭ 

કઠલાલ ૪૦ નાંદોદ ૩૯ 

ખેડા ૩ શતલકવાડા ૫૮ 

િિેિદાવાદ ૬૯ ગરૂડેશ્વિ ૧૭ 

િિુધા ૫૬   

િાતિ ૩૮   

નરડયાદ ૯૭   

ઠાસિા ૪૪   

વસો ૧૧   

િુલ ૪૫૨ િુલ ૨૩૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૪૩ 
સુરત વજલ્લામાું િાયટરત િુમાર અને િન્યા માટે સરિારી િાત્રાલયો 

* ૧૧૯૫૪ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતાિગાિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિત શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિ અને કન્યા િાટે કેટલાં 
સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિત શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિો િાટે ૮ અને કન્યાઓ 
િાટે ૮ િળી કુલ ૧૬ સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે. 

 (૨) સુિત શજલ્લાના સિકાિી છાત્રાલયોિાં ઉક્ત 
શથથશતએ કેટલા કુિાિ અને કન્યાઓ અભ્યાસ કિે છે? 

  (૨) સુિત શજલ્લાના સિકાિી છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ 
૧૦૮૭ કુિાિ અને ૧૨૦૬ કન્યાઓ િળી કુલ ૨૨૯૩ છાત્રો 
અભ્યાસ કિે છે. 

--------- 
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૪૪ 
બોટાદ જીલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોના જજટકરત ઘર 

* ૧૨૩૬૬ શ્રી આર.સી.મિિાણા (િિુવા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
બોટાદ શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ જજધરિત છે, 

  (૧) ૪૮ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિને નવીન બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં 
આવી, અને  

  (૨) ૨૩ 

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 

આવ્યું? 

  (૩) રૂ.૩,૪૬,૦૦,૦૦૦/- (રૂપીયા ત્રણ કિોડ 

છેતાલીસ લાખ પુિા) 
--------- 

૪૫ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું વિવિધલક્ષી મકહલા િલ્યાણ યોજનાના િેન્રો 

* ૧૨૦૨૪ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિેન્રનગિ 
શજલ્લાિાં શવશવધલક્ષી િરિલા કલ્યાણ યોજનાના કેન્રો કેટલી 
થવૈશચ્છક સંથથાઓ ચલાવે છે, અને  

  (૧) ૯(નવ) 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ધિાં 
સુિેન્રનગિ શજલ્લાિાં કેટલા લાભથીને લાભ આપવાિાં આવેલ 
છે? 

  (૨) ૧૭,૫૫૯ 

--------- 

૪૬ 
રાજિોટ ખાતે એરપોટટ  બનાિિાની િામગીરી બાબત 

* ૧૧૯૫૭ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (િાજકોટ દશક્ષણ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
કયા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં આવનાિ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 

Code – “C” Type નંુ આંતિિાષ્ટ્ર ીય કક્ષાનંુ એિપોટધ  
બનાવવાિાં આવનાિ છે. 

 (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િી 
કાિગીિી કિવાિાં આવનાિ છે, અને  

  (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િાટે 
એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઈન્ડીયાને કુલ ૬૦૭.૦૩ િેક્ટિ 
જિીન શવના િ લ્યે ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી ક્યા તબકે્ક છે? 

  (૩)  

  એિપોટધ  બનાવવા બાબતે ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા 
 એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઈન્ડીયા સાથે  
 તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯નાં િોજ MoU કિવાિાં આવેલ છે. 

 એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઈન્ડીયા દ્વાિા ટેન્ડિ 
 બિાિ પાડવાિાં આવેલ, જિેાં પસંદગી પાિેલ 
 એજન્સીને વકધ  ઓડધ િ આપવાની કાિગીિી િંજ િીની 
 કક્ષાએ છે. 

--------- 
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૪૭ 
િડોદરા વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૦૮ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ વડોદિા 
શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૪૮ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૨૩૩૮ શ્રી બલરામ થાિાણી (નિોડા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૯ (નવ) 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તાલુકાવાિ 
નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ શભલોડા ૨ 

૨ િોડાસા ૧ 

૩ બાયડ ૧ 

૪ ધનસુિા ૨ 

૫ િાલપુિ ૨ 

૬ િેઘિજ ૧ 

િુલ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 

આવેલ છે, અને  

  (૨) ૩ (ત્રણ) 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 
શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી? 

  (૩) નાિંજુિઃ ૦ (િ ન્ય) 
      કુલ-૯ દિખાથતો પૈકી ૬ ગ્રાિ પંચાયતોની દિખાથતો 
પ તધતા િેઠળ છે. 

--------- 

૪૯ 
મોરબી વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૧૩ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકાિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ િોિબી 
શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ છે,   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૫૦ 
િડોદરા વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૨૯ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં વડોદિા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

વડોદિા િિેિ(પ વધ) ૩૦૩ 

વડોદિા િિેિ(પશિિ) ૬૨ 

વડોદિા િિેિ(ઉત્તિ) ૮૩ 

વડોદિા િિેિ(દશક્ષણ) ૧૦૦ 

વડોદિા ગ્રામ્ય ૨૧૩ 

પાદિા ૧૩૦ 

કિજણ ૧૧૪ 

સાવલી ૩૨ 

દેસિ ૯૮ 

ડભોઈ ૨૦૦ 

શસનોિ ૨૯ 

વાઘોડીયા ૧૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ 
અને કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઈ, અને  

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર 
અરજીઓ 

નામુંજૂર 
અરજીઓ 

વડોદિા િિેિ(પ વધ) ૨૬૫ ૩૫ 

વડોદિા િિેિ(પશિિ) ૪૫ ૧૨ 

વડોદિા િિેિ(ઉત્તિ) ૭૨ ૪ 

વડોદિા િિેિ(દશક્ષણ) ૮૮ ૫ 

વડોદિા ગ્રામ્ય ૧૫૧ ૫૬ 

પાદિા ૧૨૫ ૫ 

કિજણ ૧૦૫ ૬ 

સાવલી ૩૦ ૨ 

દેસિ ૬૧ ૩૭ 

ડભોઈ ૧૦૩ ૯૫ 

શસનોિ ૨૭ ૨ 

વાઘોડીયા ૧૨૫ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી, 

 અિજી ફોિધ સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી, 

 વાશર્િંક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 

 રૂબરૂ જવાબ અને પંચક્યાસિાં તલાટીના સિી શસક્કા 
થયેલ ન િોવાથી 

 અિજી દુબાિ િોવાથી 

 અિજદાિનંુ નાિ/અટક અિજીિાં અને િજુ કિેલ 
પુિાવાિાં અલગ િોવાથી 

 અિજી બીજા તાલુકાની િોય અિજી તબદીલ કિવાથી 
---------
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૫૧ 

સુરત વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 
* ૧૧૯૪૫ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુિત શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૪ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત સુિત શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૬૯.૫૬ લાખ 

 (૩) તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 

આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ ઉિિપાડા ૧૧૩૩૪ 

૨ િાંગિોળ ૧૮૨૫૬ 

૩ િાંડવી ૧૭૧૪૬ 

૪ િિુવા ૧૦૮૦૮ 

૫ બાિડોલી ૧૪૨૫૩ 

 િુલ ૭૧,૭૯૭  
--------- 

૫૨ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૧૬ શ્રી જગદીશ પુંચાલ (શનકોલ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત 
ટેકનીકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં 
અભ્યાસ કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી િકિની ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત 
ટેકશનકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં 
અભ્યાસ કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ રૂ.૧.૦૯ કિોડની 
ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 

શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 

રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ 
લાખ ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૫૩ 
નમટદા વજલ્લામાું સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૧૭ શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જબંુસિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નિધદા શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની કોલેજ 

કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નિધદા શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની એક પણ 

કોલેજ નથી. 
 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૫૪ 
રાજ્યના સ્થળે પ્રોજકે્ટ હેઠળ વિિાસ માટે રિમની ફાળિણી 

* ૧૨૯૭૦ શ્રી રાજને્રવસુંહ પરમાર (બોિસદ) : માનનીય પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ કેન્ર સિકાિે િાજ્યના ક્યા થથળોને ટુિીઝિ પ્રોજકે્ટ 
િેઠળ આવિી શવકાસ િાટે કેટલી િકિ ફાળવી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ કેન્ર સિકાિે િાજ્યના નીચે જણાવેલ થથળોને ટુિીઝિ 
પ્રોજકે્ટ િેઠળ આવિીને શવકાસ િાટે નીચે િુજબની િકિ ફાળવી. 

િર્ટ સ્થળનુું નામ 
ફાળિેલ રિમ 

(રવપયા લાખમાું) 

૨૦૧૭ 
(૧) વડનગિ–િોઢેિા-પાટણ 
સકીટનો શવકાસ (થવદેિ દિધન) 

૯૯૮૧.૦૦ 

 
(૨) બુશદ્ધથટ સકીટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન) 

૩૫૯૯.૧૧ 

 (૩) સોિનાથ (પ્રસાદ થકીિ) ૩૭૪૪.૦૦ 

૨૦૧૮ 
ડેવલોપિેન્ટ ઓફ પ્રિોનેડ એટ 
સોિનાથ 

૪૪૫૮.૭૫ 
 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં પ્રોજકે્ટ 
વાિ કેટલી િકિ ક્યાિે િળી, અને 

  (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
પ્રોજકે્ટવાિ નીચે િુજબની િકિ િળી. 

િર્ટ પ્રોજકે્ટનુું નામ 
મળેલ રિમ 

(રવપયા લાખમાું) 

૨૦૧૭ 
(૧) વડનગિ–િોઢેિા અને પાટણ 
સશકધટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

૪૪૯૧.૨૯ 

 
(૨) બુશદ્ધથટ સકીટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

૭૧૯.૮૨ 

 (૩) સોિનાથ (પ્રસાદ થકીિ) ૭૩૮.૮૦ 

૨૦૧૮ 

(૧) વડનગિ–િોઢેિા-પાટણ 
સકીટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

૩૪૯૩.૩૦ 

(૨) સોિનાથ (પ્રસાદ થકીિ) ૧૭૭૮.૦૪  
 (૩) િળેલ િકિ અન્વયે કેટલી િકિનો ખચધ કિવાિાં 
આવ્યો ? 

  (૩) િળેલ િકિ અન્વયે નીચે િુજબનો ખચધ કિવાિાં આવ્યો. 

િર્ટ પ્રોજકે્ટનુું નામ 
થયેલ ખચટ 

(રવપયા લાખમાું) 

૨૦૧૭ 
(૧) વડનગિ–િોઢેિા અને પાટણ 
સશકધટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

૨૪૧૪.૮૩ 

 
(૨) બુશદ્ધથટ સશકધટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

- 

 (૩) સોિનાથ (પ્રસાદ થકીિ) ૨૨૬.૦૦ 

૨૦૧૮ 
(૧) વડનગિ–િોઢેિા અને પાટણ 
સશકધટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

૩૫૨૬.૭૨ 

 (૨) બુશદ્ધથટ સકીટનો શવકાસ 
(થવદેિ દિધન થકીિ) 

૧૮૫.૮૫ 

 (૩) સોિનાથ (પ્રસાદ થકીિ) ૧૫૦૧.૮૩  
--------- 
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૫૫ 
સુરત વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૧૯૪૬ શ્રીમતી ઝુંખના પટેલ (ચોયાધસી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુિત શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૪ થી. 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત સુિત શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૬૯.૫૬ લાખ. 

 (૩) તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 

આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૧ ઉિિપાડા ૧૧૩૩૪ 

૨ િાંગિોળ ૧૮૨૫૬ 

૩ િાંડવી ૧૭૧૪૬ 

૪ િિુવા ૧૦૮૦૮ 

૫ બાિડોલી ૧૪૨૫૩ 

 િુલ ૭૧,૭૯૭  
--------- 

૫૬ 
સિટ વશક્ષા અવભયાન યોજનામાું િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૭૩ ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાંધીનગિ ઉત્તિ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સવધ શિક્ષા અશભયાનિાં ભાિત સિકાિ તિફથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતિાં છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે, અને 

  (૧) સવધ શિક્ષા અશભયાનિાં ભાિત સિકાિ તિફથી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતિાં છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
નીચે િુજબની િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે. 

(ર.લાખમાું) 

િર્ટ િુલ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૬૫૦૪૬.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

રૂ.૨૯૨૫૨.૧૯ 
 

 (૨) િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ, શજલ્લાવાિ કેટલી િકિ 
ખચધ કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) આ સાથે સાિેલ એનેક્ષર-૧ િુજબ. 

એનેક્ષર – ૧ 
એલ એ ક્યુ – ૧૨૮૭૩ 

સિટ વશક્ષા અવભયાન હેઠળ રાજ્યમાું વજલ્લાિાર, િર્ટિાર નીચે મુજબ રિમ ખચટ િરિામાું આિેલ િે. 
   (ર. લાખમાું) 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની વસ્થવતએ) 

૧ અિદાવાદ ૨૫૧૭.૨૨ ૧૨૨૦.૫૨ 

૨ અિદાવાદ મ્યુ. કોપો. ૭૨૨.૧૦ ૩૭૬.૦૭ 

૩ અિિેલી ૧૭૨૩.૬૫ ૯૦૬.૩૫ 

૪ આણંદ ૧૭૮૩.૩૩ ૯૪૦.૯૪ 

૫ અિવલ્લી ૯૬૫.૬૮ ૬૫૯.૦૬ 

૬ ભરૂચ ૧૫૮૦.૧૯ ૭૮૩.૧૫ 

૭ ભાવનગિ ૨૪૦૩.૧૧ ૭૫૨.૮૬ 
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   (ર. લાખમાું) 

ક્રમ વજલ્લાનુું નામ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની વસ્થવતએ) 

૮ બનાસકાંઠા ૩૮૨૨.૯૭ ૧૫૮૬.૭૬ 

૯ બોટાદ ૬૮૭.૨૦ ૨૮૫.૫૪ 

૧૦ છોટાઉદેપુિ ૧૨૮૬.૭૪ ૮૪૧.૪૫ 

૧૧ દાિોદ ૩૬૪૫.૨૧ ૧૨૮૧.૩૭ 

૧૨ ડાંગ ૧૧૪૩.૮૯ ૩૭૨.૬૪ 

૧૩ દેવભ શિ દ્વાિકા ૬૭૦.૨૦ ૪૪૯.૮૮ 

૧૪ ગાંધીનગિ ૧૨૨૫.૪૫ ૭૧૮.૦૯ 

૧૫ ગીિ સોિનાથ ૧૧૪૧.૮૭ ૭૮૯.૩૧ 

૧૬ જાિનગિ ૧૭૮૨.૧૦ ૬૫૦.૨૯ 

૧૭ જુનાગઢ ૧૯૯૩.૧૧ ૬૬૨.૧૨ 

૧૮ ખેડા ૧૯૧૪.૭૨ ૧૦૦૨.૭૯ 

૧૯ કચ્છ ૩૧૫૨.૪૦ ૧૨૩૬.૫૦ 

૨૦ િિીસાગિ ૧૦૫૯.૧૭ ૮૮૮.૨૯ 

૨૧ િિેસાણા ૧૯૬૭.૯૦ ૮૯૫.૨૧ 

૨૨ િોિબી ૬૬૦.૫૩ ૫૨૦.૪૨ 

૨૩ નિધદા ૧૩૨૬.૩૯ ૫૩૩.૫૧ 

૨૪ નવસાિી ૧૧૫૮.૩૨ ૬૫૧.૪૭ 

૨૫ પંચિિાલ ૨૮૧૯.૯૧ ૧૨૨૯.૪૯ 

૨૬ પાટણ ૨૧૯૭.૬૧ ૧૦૦૫.૨૬ 

૨૭ પોિબંદિ ૫૩૧.૯૦ ૨૩૧.૨૦ 

૨૮ િાજકોટ ૧૮૮૯.૩૪ ૮૧૮.૩૫ 

૨૯ િાજકોટ મ્યુ. કોપોિેિન્સ ૨૫૬.૦૧ ૧૫૮.૮૩ 

૩૦ સાબિકાંઠા ૧૯૯૭.૯૫ ૭૦૯.૨૩ 

૩૧ સુિત ૧૫૬૮.૭૦ ૮૧૫.૫૨ 

૩૨ સુિત મ્યુ. કોપોિેિન્સ ૪૫૦.૯૧ ૧૪૩.૬૬ 

૩૩ સુિેન્રનગિ ૧૮૧૧.૩૩ ૯૧૮.૯૨ 

૩૪ તાપી ૧૦૨૦.૪૬ ૬૧૯.૧૬ 

૩૫ વડોદિા ૧૯૨૦.૨૦ ૮૯૫.૧૩ 

૩૬ વડોદિા મ્યુ. કોપોિેિન ૨૧૭.૧૩ ૯૪.૮૬ 

૩૭ વલસાડ ૧૭૮૨.૯૯ ૯૪૩.૦૩ 

૩૮ થટેટ કચેિી ૧૩૬૭.૪૨ ૧૫૨૭૮.૬૫ 

 િુલ ૬૦૧૬૫.૩૩ ૪૨૮૬૫.૮૯ 
*Subject to Final Audit. 

--------- 

૫૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૨૬ શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ (અિિાઇવાડી) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓ 

અસાિવા ૫૩૦ 

દેત્રોજ ૪૩ 

સાબિિતી ૨૮૪ 

બાવળા ૯૪ 
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વેજલપુિ ૧૧૪ 

વટવા ૧૭૯ 

ધંધુકા ૧૧ 

સાણંદ ૯૦ 

ધોળકા ૧૦૫ 

દથક્રોઇ ૧૪૩ 

િાંડલ ૨૫ 

િશણનગિ ૫૮૯ 

શવિિગાિ ૮૧ 

ધોલેિા ૩ 

ઘાટલોરડયા ૭૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

અસાિવા ૫૨૩ ૭ 

દેત્રોજ ૩૭ ૨ 

સાબિિતી ૨૩૪ ૫૦ 

બાવળા ૫૨ ૮ 

વેજલપુિ ૧૧૩ ૦ 

વટવા ૧૫૦ ૨ 

ધંધુકા ૫ ૩ 

સાણંદ ૮૦ ૨ 

ધોળકા ૯૧ ૧૦ 

દથક્રોઇ ૧૩૪ ૬ 

િાંડલ ૨૫ ૦ 

િશણનગિ ૫૮૬ ૩ 

શવિિગાિ ૬૮ ૫ 

ધોલેિા ૧ ૦ 

ઘાટલોરડયા ૭૩ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે ?   (૩) - ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી 

  - અિજી સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી, 
  - વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી 

--------- 

૫૮ 
રાજિોટ ખાતે એરપોટટ  બનાિિાની િામગીરી બાબત 

* ૧૧૯૫૯ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
ક્યા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં આવનાિ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
Code– "C" Type નંુ આંતિિાષ્ટ્ર ીય કક્ષાનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં 
આવનાિ છે. 

 (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િી 
કાિગીિી કિવાિાં આવનાિ છે, અને 

  (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િાટે 
એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયાને કુલ ૬૦૭.૦૩ િેક્ટિ 
જિીન શવના િ લ્યે ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી કયા તબકે્ક છે ? 

  (૩)  

 એિપોટધ  બનાવવા બાબતે ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા 
એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઈન્ડીયા સાથે  
તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯ના િોજ MoU કિવાિાં આવેલ 
છે. 
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 એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયા દ્વાિા ટેન્ડિ 

બિાિ પાડવાિાં આવેલ, જિેાં પસંદગી પાિેલ 
એજન્સીને વકધ  ઓડધ િ આપવાની કાિગીિ િંજ િીની 
કક્ષાએ છે. 

--------- 

૫૯ 
િછિ વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૧૯૯૬ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાંધીધાિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 

થવચ્છ-ગાિ થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને 
સફાઇ કિની વસુલાતના પ્રિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે છે 
તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 
બે વર્ધિાં કચ્છ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને 
આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી ? 

  (૨)  

ક્રમ 
તાલુિાનુું 

નામ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની વસ્થવતએ 
િેલ્લા બે િર્ટમાું નીચેની વિગતે ગ્રાન્ટ 

આપેલ ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

૧ અબડાસા ૪૩ 

૨ અંજાિ ૩૨ 

૩ ભચાઉ ૩૭ 

૪ ભુજ ૭૨ 

૫ ગાંધીધાિ ૦૭ 

૬ લખપત ૨૧ 

૭ િાંડવી ૨૫ 

૮ િુન્રા ૪૫ 

૯ નખત્રાણા ૧૪ 

૧૦ િાપિ ૨૨ 

 િુલઃ ૩૧૮  
--------- 

૬૦ 
દાહોદ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૧૯૪૨ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુિા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાિોદ શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત દાિોદ શજલ્લાિાં  
વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો 
ખચધ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૮૫૯.૧૫ લાખ 

 (૩) તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દાિોદ ૭૫,૧૬૪ 

૨ ગિબાડા ૩૧,૫૦૦ 

૩ ઝાલોદ ૬૮,૯૯૧ 

૪ સંજલેી ૧૫,૨૪૦ 



30 

૫ ફતેપુિા ૩૯,૩૨૭ 

૬ લીિખેડા ૬૮,૯૯૧ 

૭ ધાનપુિા ૨૯,૨૦૯ 

૮ દેવગઢ બાિીયા ૪૧,૩૧૧ 

 િુલ ૩,૬૯,૭૩૩  
--------- 

૬૧ 
રાજિોટ ખાતે એરપોટટ  બનાિિાની િામગીરી બાબત 

* ૧૧૯૫૮ શ્રી લાખાભાઇ સાગકઠયા (િાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
ક્યા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં આવનાિ છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજકોટ ખાતે 
Code - “C” Type નંુ આંતિાષ્ટ્ર ીય કક્ષાનંુ એિપોટધ  બનાવવાિાં 
આવનાિ છે. 

 (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િી 
કાિગીિી કિવાિાં આવનાિ છે, અને 

  (૨) ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા આ એિપોટધ  બનાવવા િાટે 
એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયાને કુલ ૬૦૭.૦૩ િેકટિ 
જિીન શવના િ લ્યે ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી ક્યા તબકે્ક છે? 

  (૩)  

 એિપોટધ  બનાવવા બાબતે ગુજિાત સિકાિ દ્વાિા 
એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયા સાથે તા. ૦૭-
૦૧-૨૦૧૯નાં િોજ MoU કિવાિાં આવેલ છે. 

 એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયા દ્વાિા ટેન્ડિ 
બિાિ પાડવાિાં આવેલ, જિેાં પસંદગી પાિેલ 
એજન્સીને વકધ  ઓડધ િ આપવાની કાિગીિી િંજ િીની 
કક્ષાએ છે. 

--------- 
૬૨ 

ગાુંધીનગર વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાનુું મુંજૂર મહેિમ 
* ૧૨૦૫૧ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ગાંધીનગિ-દશક્ષણ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગાંધીનગિ 

શજલ્લાિાં િુખ્ય સેશવકાનંુ િંજ િ િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૧) ૪૬ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત શથથશતએ કેટલી જગ્યાઓ ભિાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ભિાયેલ જગ્યા ૨૭ અને ખાલી ૧૯ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભિવા િી કાયધવાિી કિી?   (૩) ૭ જગ્યા સીધી ભિતીથી ભિવાની કાયધવાિી 
પ ણધતાના આિે છે. ૪ જગ્યા આંતિ શજલ્લા ફેિબદલીથી અને ૮ 
જગ્યા બઢતીથી ભિવા પસંદગી સશિશતની બેઠક બોલાવી 
પસંદગી યાદી તૈયાિ કિવાની કાયધવાિી કિવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૬૩ 
રાજપીપળા ખાતે એરપોટટ  બનાિિાનુું આયોજન બાબત 

* ૧૧૯૬૩ શ્રી શૈલેર્ભાઇ મહેતા (ડભોઇ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજપીપળા 
ખાતે એિપોટધ  બનાવવાનંુ આયોજન છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી 
  િાજપીપળા ખાતે નાના શવિાનો ઉતિી િકે તેવી 
િવાઇ પટ્ટી (એિથટર ીપ) બનાવવાનંુ આયોજન છે. 
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 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાનંુ 

આયોજન  છે, અને 

  (૨) Code - “B” Type નંુ નાના શવિાનો ઉતિી િકે તેવી 

એિથટર ીપ બનાવવાનંુ આયોજન છે. 

 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી ક્યા તબકે્ક છે? 

  (૩) એિથટર ીપ બનાવવા િાટે િે. ૪૭.૨૪.૭૪ ચો.િી. 
જિીન ફાળવવાિાં આવેલ છે. એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ 
ઇન્ડીયાને પ્રીફીઝીબીલીટી થટડી કિવાની કાિગીિી સોંપવાિાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૬૪ 
આણુંદ વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓમાું ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૦૩૧ શ્રી ગોવિુંદભાઇ પરમાર (ઉિિેઠ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
આણંદ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેક્િન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ 
મુંજુર 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

આણંદ ૪૬૭ ૪૬૭ 

ઉિિેઠ ૨૦૪ ૨૦૪ 

બોિસદ ૪૦૫ ૪૦૫ 

આંકલાવ ૧૫૭ ૧૫૭ 

પેટલાદ ૨૭૨ ૨૭૨ 

ખંભાત ૨૭૯ ૨૭૯ 

તાિાપુિ ૧૦૨ ૧૦૨ 

સોજીત્રા ૧૦૭ ૧૦૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને 
કેટલા સિયિાં ગેસ કનેકિન આપવાિાં આવિે. 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૬૫ 
િછિ વજલ્લામાું ચેરનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૦ શ્રી વિરેન્રવસુંહ જાડેજા (િાંડવી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કચ્છ શજલ્લાિાં વન શવભાગ દ્વાિા નાણાંશકય વર્ધ 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની 
શથથશતએ કેટલા િેક્ટિિાં ચેિનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧)  

િર્ટ િાિેતર (હેક્ટરમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૫૫૦ 

૨૦૧૮-૧૯િાં  
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં 

૩૦૦ 

 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે? 

  (૨) કુલ ખચધ રૂ. ૫૪૬.૩૮ લાખ. 

 
--------- 
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૬૬ 
ખેડા વજલ્લામાું સમરસ ગ્રામ પુંચાયતો 

* ૧૧૯૯૨ શ્રી િેસરીવસુંહ સોલુંિી (િાતિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ખેડા શજલ્લાિાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા એક વર્ધિાં યોજાયેલ ગ્રાિ પંચાયતોની ચ ંટણીિાં કેટલી 
ગ્રાિ પંચાયતો સિિસ થઇ, 

  (૧) ૧ (એક) 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતો પિેલી, બીજી, ત્રીજી 
અને ચોથીવાિ સિિસ થઇ, અને 

  (૨) પ્રથિવાિ - ૦ 
  બીજીવાિ - ૦ 
  ત્રીજીવાિ - ૦ 

  ચોથીવાિ - ૧ 
 (૩) સિિસ ગ્રાિ પંચાયતોને પ્રોત્સાિક ગ્રાન્ટ પેટે 
કેટલી િકિ ચુકવવાિાં આવે છે? 

  (૩) સાિાન્ય સિિસ ગ્રાિ પંચાયતના શકથસાિાં. 

િસ્તી 
પ્રથમ િખત 

રા. 

સતત બીજી 

િખત રા. 

સતત ત્રીજી 

િખત રા.  

સતત ચોથી 

િખત રા. 

૫૦૦૦ 

સુધી 
૨,૦૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૬,૧૨,૫૦૦ ૬,૫૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ 

થી 

૨૫૦૦૦ 

૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

મકહલા સમરસ ગ્રામ પુંચાયતના કિસ્સામાું  

િસ્તી 
પ્રથમ િખત 

રા. 
સતત બીજી 
િખત રા. 

સતત ત્રીજી 
િખત રા.  

સતત ચોથી 
િખત રા. 

૫૦૦૦ 

સુધી 
૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ 
થી 

૨૫૦૦૦ 

૫,૦૦,૦૦૦ ૮,૨૫,૦૦૦ ૧૦,૮૧,૨૫૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

 
--------- 

૬૭ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના  

* ૧૨૦૨૭ શ્રી બાબુભાઇ પટેલ (દસક્રોઇ) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

અસાિવા ૫૩૦ 

દેત્રોજ ૪૩ 

સાબિિતી ૨૮૪ 

બાવળા ૯૪ 

વેજલપુિ ૧૧૪ 

વટવા  ૧૭૯ 

ધંધકુા ૧૧ 

સાણદં ૯૦ 

ધોળકા ૧૦૫ 

દથક્રોઇ ૧૪૩ 

િાંડલ ૨૫ 

િશણનગિ ૫૮૯ 

શવિિગાિ ૮૧ 

ધોલેિા ૩ 

ઘાટલોરડયા ૭૮ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 

કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજુર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

અસાિવા ૫૨૩ ૭ 

દેત્રોજ ૩૭ ૨ 

સાબિિતી ૨૩૪ ૫૦ 

બાવળા ૫૨ ૮ 

વેજલપુિ ૧૧૩ ૦ 

વટવા  ૧૫૦ ૨ 

ધંધુકા ૫ ૩ 

સાણંદ ૮૦ ૨ 

ધોળકા ૯૧ ૧૦ 

દથક્રોઇ ૧૩૪ ૬ 

િાંડલ ૨૫ ૦ 

િશણનગિ ૫૮૬ ૩ 

શવિિગાિ ૬૮ ૫ 

ધોલેિા ૧ ૦ 

ઘાટલોરડયા ૭૩ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે?   (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી 

 અિજી સાથે પુિાવા / શવગતો અધુિી િોવાથી, 

 વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 
--------- 

૬૮ 
રાજીિ ગાુંધી યોજના હેઠળ મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૫૨ શ્રી શીિાભાઇ ભુરીયા (દીયોદિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) શકિોિી બાળાઓ િાટે સિશક્તકિણની િાજીવ 
ગાંધી યોજના િેઠળ કેન્ર તિફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઇ િકિ િળેલ છે, 
કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે, અને 

  (૨) ૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૨૬૯૦.૦૯ લાખ 
  ૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૩૯૨૯.૩૦ લાખ 

 (૩) િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિ ખચધ કિવાિાં 
આવેલ છે? 

  (૩) ૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૫૧૧૦.૦૫૭ લાખ 
  ૨૦૧૮-૧૯ રૂ. ૯૪૨.૪૬ લાખ 

--------- 

૬૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાું ન્યારી-૨ તથા ભાદર-૨ નુું પ્રદુવર્ત પાણી 

* ૧૨૯૧૮ શ્રી લવલત િસોયા (ધોિાજી) : માનનીય પયાટિરણ મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) િાજકોટ શજલ્લાિાં આવેલ ન્યાિી-૨ તથા ભાદિ-૨ 
ડેિનંુ પાણી કેિીકલયુક્ત / પ્રદુશર્ત થવાથી તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધથી શપવાલાયક િિેતું નથી તે 
િકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના જી 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત ડેિોનંુ પાણી પ્રદુશર્ત થવાના તથા 
પાણી પીવાલાયક ન િિેવાના િા કાિણો છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
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 (૩) ઉક્ત સિથયાના શનકાલ કે ઉકેલ િાટે િાજ્ય સિકાિે 

િી કાયધવાિી િાથ ધિેલ છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૭૦ 
મોરબી વજલ્લામાું આટટસ અને િોમસટ પ્રિાહની સરિારી િોલેજો /મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૦૯ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (િોિબી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િોિબી 
શજલ્લાિાં આટધસ અને કોિસધ પ્રવાિની સિકાિી કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ ઉક્ત 

શથથશતએ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ કયાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪)  પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૭૧ 
મકહસાગર વજલ્લામાું ખાનગી શાળાઓમાું અભ્યાસ માટે ટેલેન્ટપુલ યોજના 

* ૧૧૯૫૬ શ્રી રતનવસુંહ રાઠોડ (લુણાવાડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િરિસાગિ 
શજલ્લાિાં અનુસ શચત જનજાશત શવદ્યાથીઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત 
શિક્ષણ િેળવવા ખાનગી િાળાઓિાં અભ્યાસ િાટે ટેલેન્ટપુલ 
યોજના અિલિાં છે તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો આ યોજના અંતગધત િરિસાગિ શજલ્લાિાં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં કેટલાં 
આરદજાશત શવદ્યાથી/શવદ્યાથીનીઓને લાભ આપવાિાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ટ વિદ્યાથી વિદ્યાવથટની િુલ 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૫ ૬૪ ૧૨૯ 

૨૦૧૮-૧૯ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શથથશતએ 

૭૧ ૬૯ ૧૪૦ 

િુલઃ ૧૩૬ ૧૩૩ ૨૬૯  
--------- 

૭૨ 
સુરેન્રનગર અને અરિલ્લી વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૦૪ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિેન્રનગિ અને 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિેન્રનગિ અને 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ 
ભાડાના 

મિાનોની સુંખ્યા 
અન્ય મિાનોની 

સુંખ્યા 

સુિેન્રનગિ ૪૬૨ ૮૩ 

અિવલ્લી ૧૩૦ ૧૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 



35 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

સુિેન્રનગિ ૧૨૦૯૯૮ 

અિવલ્લી ૮૪૮૮૮  

 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ? 

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 

૭૩ 
િેન્ર સરિારે બહાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 

* ૧૧૯૬૨ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુિત પશિિ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેન્ર સિકાિ 
દ્વાિા બિાિ પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ ગુજિાતને િળેલ છે 
કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો િાજ્યિાં કયા ક્યા થથળોએ આ સેવા િરૂ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) િાજ્યિાં નીચે જણાવેલ થથળોએ સેવા િરૂ કિવાિાં 
આવેલ છે. 

 (૧) અિદાવાદ-પોિબંદિ-અિદાવાદ 
 (૨) જસેલિેિ-સુિત-જસેલિેિ 
 (૩) જસેલિેિ-અિદાવાદ-જસેલિેિ 

 (૪) િુંબઇ-પોિબંદિ-િુંબઇ 
 (૫) િુંબઇ-કંડલા-િુંબઇ 
 (૬) િુબલી-અિદાવાદ-િુબલી 

--------- 

૭૪ 
‘ટાટ’ ની પરીક્ષા રદ િરિા બાબત 

* ૧૨૯૫૭ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુલાઇ-૨૦૧૮િાં લેવાયેલ ‘ટાટ’ ની પિીક્ષાિાં 
ગેિિીશત થઇ િોવાથી િદ કિવાિાં આવેલ તે િકીકત સાચી છે, 

  (૧) િા. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ઉક્ત 
પિીક્ષાિાં ગેિિીશત કિનાિ કેટલા ઇસિો સાિે િી કાયધવાિી કિી, 
અને 

  (૨) - િોડાસા પોલીસ થટેિન ખાતે તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૮ 
ના િોજ એફ.આઇ.આિ. નોંધાવેલ છે. 
- આ બાબતે ઉક્ત પિીક્ષાિાં ગેિિીશત કિનાિ ઇસિો સાિે 
નીચે િુજબની કાયધવાિી કિવાિાં આવેલ છે. 
- પોલીસ દ્વાિા ત્રણ ઇસિોની તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૮ના િોજ 
અટક કિવાિાં આવેલ છે. જ્યાિે એક આિોપીની અટકાયત 
કિવાની બાકી છે. 
- પોલીસ દ્વાિા આ કાિે આિોપીઓ કોટધ  કથટડીિાં િોઇ, જથેી 

સિયિયાધદાિાં તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૯ના િોજ, તપાસ ચાલુ 
િાખવાની િિતે, આ ગુન્િાનંુ ચાજધિીટ કિવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત પિીક્ષાિાં કુલ કેટલા શવદ્યાથીઓએ ઉિેદવાિી 
નોંધાવી િતી ? 

  (૩) આ પિીક્ષાિાં  ૧,૮૬,૭૪૩ ઉિદેવાિોએ ઉિેદવાિી 
નોંધાવી િતી. 

--------- 
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૭૫ 
આકદજાવત વિિાસ માટે વસવિલ રાઇટ એક્ટ સેલ હેઠળ મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૯૯ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાિોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
શવકાસ િાટે શસશવલ િાઇટ એક્ટ સેલ (એટર ોસીટી) િેઠળ કેન્ર 
સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને વર્ધવાિ કેટલી 
િકિ િળેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
શવકાસ િાટે શસશવલ િાઇટ એક્ટ સેલ (એટર ોસીટી) િેઠળ કેન્ર 
સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને વર્ધવાિ નીચે 
િુજબ િકિ િળેલ છે. 

િર્ટ મળેલ રિમ (ર.લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૭૦.૯૩ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

શથથશતએ) 
૩૪૫.૯૧ 

 

 (૨) ઉક્ત િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિનો ખચધ 
કિેલ છે અને કેટલી િકિ વણવપિાયેલ િિી ? 

  (૨) ઉક્ત િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ થયેલ ખચધ તથા 
વણવપિાયેલ િકિ નીચે િુજબ છે. 

િર્ટ 
થયેલ ખચટ 

(ર.લાખમાું) 
િણિપરાયેલ રિમ 

(ર.લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૭૦.૯૩ ૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

ની શથથશતએ) 

૩૪૫.૯૧ ૦.૦૦ 

 
--------- 

૭૬ 
તાપી વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૨૦૨૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કિંજ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯િાં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ વન શવભાગ દ્વાિા કેટલા 
ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં આવી, અને 

  (૧) ૬ ચેકડેિ અને ૭૭ વન તલાવડી. 

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો ? 

  (૨) રૂ.૧૪૯.૮૧ લાખ. 

--------- 

૭૭ 
સુરત ખાતે નિી આઇ.આઇ.ટી. મુંજૂર િરિા બાબત 

* ૧૩૦૨૦ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (િાંડવી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભાિત સિકાિ 
સિક્ષની ગુજિાતની અગત્યની બાબતો વર્ધ ૨૦૧૫ પૈકી સુિત 
ખાતે નવી આઇ.આઇ.ટી. િંજુિ કિવા બાબતે િાજ્ય સિકાિ 
દ્વાિા કેન્ર સિકાિ સિક્ષ છેલ્લા બે વર્ધિાં કેટલી િજુઆત 
કિવાિાં આવી, અને 

  (૧) સુિત ખાતે નવી આઇ.આઇ.ટી. િંજ િ કિવા બાબતે 
વર્ધ ૨૦૧૫ કે ત્યાિબાદ કેન્ર સિકાિ સિક્ષ કોઇ િજ આત 
કિવાિાં આવી નથી. 

 (૨) તે અન્વયે કેન્ર સિકાિ તિફથી ક્યાિે િા પ્રશતભાવ 
િળ્યા ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૭૮ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના ઘર 

* ૧૧૯૮૯ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઇડિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ છે, 

  (૧) ૪૫૭ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિ નવા બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં આવી, 
અને  

  (૨) ૮૫ 

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 

આવ્યું ? 

  (૩) રૂ.૧૨,૩૪,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા બાિ કિોડ 

ચોત્રીસ લાખ પુિા). 
--------- 

૭૯ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૧૧ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ (િશણનગિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને  
૨૦૧૮-૧૯ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના 
અંતગધત ટેક્નીકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી 
અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી 
િકિની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને  
૨૦૧૮-૧૯ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના 
અંતગધત ટેકશનકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી 
અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ 
રૂ.૧.૦૯ કિોડની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 
શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 
રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ 
લાખ ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૮૦ 
અશોિ િન પ્રોજકે્ટ માટે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૩૦૩૫ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપિાડા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અિોક વન પ્રોજકે્ટ િાટે કેન્ર તિફથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય 
સિકાિને કોઇ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૮૧ 
ખેડા અને િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૭૩ શ્રી િાુંવતભાઈ સોઢા પરમાર (આણંદ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ખેડા અને 
છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ખેડા અને 
છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 
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વજલ્લાનુું નામ 
ભાડાના મિાનોની 

સુંખ્યા 
અન્ય જગ્યાની 

સુંખ્યા 

ખેડા ૧૪૬ ૧૨૩ 

છોટાઉદેપુિ ૩૫ ૧૦૫ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલ છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

ખેડા ૧૬૯૬૮૬ 

છોટાઉદેપુિ ૯૯૧૭૨  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે? 

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 
૮૨ 

મહીસાગર વજલ્લા સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 
* ૧૨૯૮૭ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િિીસાગિ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િિીસાગિ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
એકપણ કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 

િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૮૩ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના  

* ૧૧૯૫૨ શ્રી અભેવસુંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુિ જીલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન 

પ્રસંગે સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 

કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 
 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને  

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂા.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૨૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૦  
--------- 

૮૪ 
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૧૫ શ્રી પ્રેમવસુંહભાઈ િસાિા (નાંદોદ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ દેવભ શિ-
દ્વાિકા શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ કોલેજો 
કેટલી છે, 

  (૧) સિકાિી કોલેજો-િ ન્ય 
             ગ્રાન્ટેડ કોલેજો-િ ન્ય 
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 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 

છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?      (૪)    પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

--------- 

૮૫ 
િડોદરા વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૨૮ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં વડોદિા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

વડોદિા િિેિ(પ વધ) ૩૦૩ 

વડોદિા િિેિ(પશિિ) ૬૨ 

વડોદિા િિેિ(ઉત્તિ) ૮૩ 

વડોદિા િિેિ(દશક્ષણ) ૧૦૦ 

વડોદિા ગ્રામ્ય ૨૧૩ 

પાદિા ૧૩૦ 

કિજણ ૧૧૪ 

સાવલી ૩૨ 

દેસિ ૯૮ 

ડભોઈ ૨૦૦ 

શસનોિ ૨૯ 

વાઘોડીયા ૧૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ 
અને કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો 
મુંજૂર 

અરજીઓ 
નામુંજૂર 

અરજીઓ 

વડોદિા િિેિ(પ વધ) ૨૬૫ ૩૫ 

વડોદિા િિેિ(પશિિ) ૪૫ ૧૨ 

વડોદિા િિેિ(ઉત્તિ) ૭૨ ૪ 

વડોદિા િિેિ(દશક્ષણ) ૮૮ ૫ 

વડોદિા ગ્રામ્ય ૧૫૧ ૫૬ 

પાદિા ૧૨૫ ૫ 

કિજણ ૧૦૫ ૬ 

સાવલી ૩૦ ૨ 

દેસિ ૬૧ ૩૭ 

ડભોઈ ૧૦૩ ૯૫ 

શસનોિ ૨૭ ૨ 

વાઘોડીયા ૧૨૫ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે?    (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી, 

 અિજી ફોિધ સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી, 

 વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 

 રૂબરૂ જવાબ અને પંચક્યાસિાં તલાટીના સિી શસક્કા 
થયેલ ન િોવાથી 

 અિજી દુબાિ િોવાથી 

 અિજદાિનંુ નાિ/અટક અિજીિાં અને િજુ કિેલ 
પુિાવાિાં અલગ િોવાથી 

 અિજી બીજા તાલુકાની િોય અિજી તબદીલ કિવાથી 
--------- 
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૮૬ 
હયાત િેન્ર પુરસ્િૃત યોજનાઓ શર િરિા 

* ૧૨૯૨૭ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જાિજોધપુિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ ભાિત સિકાિ 
સિક્ષની ગુજિાતની અગત્યની બાબતો વર્ધ ૨૦૧૫ પૈકી િયાત 
કેન્ર પુિથકૃત યોજનાઓ સબંધિાં સ ચનો(એસએસએ ની કેન્ર 
પુિથકૃત યોજનાઓ િરૂ થયા પિેલા િાજ્ય સિકાિે િાથ ધિેલી 
પ્રવૃશત્તઓ િાટે ફંડ બાબત)નો પ્રશ્ન પડતો િ કેલ છે તે િકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) િા, 

 (૨) જો િા તો ઉક્ત પ્રશ્ન પડતો િ કવાના િા કાિણો છે?   (૨) સદિ પ્રશ્ન વિીવટી કાિણોસિ પડતો િ કેલ છે. 
--------- 

૮૭ 
આુંગણિાડી બાુંધિામ અને મરામત માટે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૮૨ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનગિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નિુનારૂપ આંગણવાડીના બાંધકાિ અને 
આંગણવાડીની િિાિત િાટે કેન્ર સિકાિ તિફથી તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ 
િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને  

  (૧) ભાિત સિકાિશ્રીના તા.૧૭-૦૨-૨૦૧૬ના 
ઠિાવથી િનિેગા કન્વઝધનથી બનાવવાનંુ નક્કી થયેલ િોઈ, 
ભાિત સિકાિશ્રી તિફથી ગ્રાન્ટ આપવાનો પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો 
નથી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૮૮ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૬૦ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અિવલ્લી શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 

સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 
  (૧) િા, 

  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 
 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને  

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂા.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧  
--------- 

૮૯ 
િલસાડ વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના  

* ૧૧૯૫૦ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પાિડી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 
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 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 

િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને  

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂા.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વલસાડ શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૭૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૩૮  
--------- 

૯૦ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૦૫ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છોટાઉદેપુિ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છોટાઉદેપુિ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
એક પણ કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૯૧ 
‘ટાટ’ની પરીક્ષા રદ િરિા બાબત 

* ૧૨૯૭૫ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) જુલાઈ-૨૦૧૮િાં લેવાયેલ ‘ટાટ’ની પિીક્ષાિાં 
ગેિિીશત થઈ િોવાથી િદ કિવાિાં આવેલ તે િકીકત સાચી છે, 

  (૧) િા, 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ઉક્ત 
પિીક્ષાિાં ગેિિીશત કિનાિ કેટલા ઇસિો સાિે િી કાયધવાિી કિી, 
અને 

  (૨) -િોડાસા પોલીસ થટેિન ખાતે  
તા.૦૯-૧૦-૨૦૧૮ ના િોજ એફ.આઈ.આિ. નોંધાવેલ છે. 
-આ બાબતે ઉક્ત પિીક્ષાિાં ગેિિીશત કિનાિ ઇસિો સાિે નીચે 
િુજબની કાયધવાિી કિવાિાં આવેલ છે. 

-પોલીસ દ્વાિા ત્રણ ઇસિોની તા.૨૨-૧૧-૨૦૧૮ના િોજ 
અટક કિવાિાં આવેલ છે. જ્યાિે એક આિોપીની અટકાયત 
કિવાની બાકી છે. 
-પોલીસ દ્વાિા આ કાિે આિોપીઓ કોટધ  કથટડીિાં િોઈ, જથેી 
સિયિયાધદાિાં તા.૨૦-૦૧-૨૦૧૯ના િોજ તપાસ ચાલુ 
િાખવાની િિતે આ ગુન્િાનંુ ચાજધિીટ કિવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત પિીક્ષાિાં કુલ કેટલા શવદ્યાથીઓએ ઉિેદવાિી 
નોંધાવી િતી? 

  (૩) આ પિીક્ષાિાં ૧,૮૬,૭૪૩ ઉિદેવાિોએ ઉિેદવાિી 
નોંધાવી િતી. 

--------- 
૯૨ 

સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના ઘર 
* ૧૧૯૯૦ શ્રી રાજને્રવસુંહ ચાિડા (રિંિતનગિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ છે, 

  (૧) ૪૫૭ 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 

પંચાયતના ઘિ નવા બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં આવી, 
અને 

  (૨) ૮૫ 

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 
આવ્યું ? 

  (૩) રૂ. ૧૨,૩૪,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા બાિ કિોડ 
ચોત્રીસ લાખ પુિા) 

--------- 

૯૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૧૯૮૮ શ્રી ઋવર્િેશ પટેલ (શવસનગિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
થવચ્છ-ગાિ થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને 
સફાઈ કિની વસુલાતના પ્રિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે છે 
તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 
બે વર્ધિાં િિેસાણા શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતોને આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી? 

  (૨)  

૧ િિેસાણા ૧૦૨ 

૨ શવજાપુિ ૬૫ 

૩ શવસનગિ ૬૫ 

૪ ખેિાલુ ૪૨ 

૫ વડનગિ ૩૩ 

૬ સતલાસણા ૩૭ 

૭ ઉંઝા ૩૩ 

૮ બેચિાજી ૫૩ 

૯ જોટાણા ૩૫ 

૧૦ કડી ૯૩ 

િુલ ૫૫૮  
--------- 

૯૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૬૧ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસાિવા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અિવલ્લી શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧  
--------- 
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૯૫ 
પિાત વિસ્તાર અનુદાન વનવધ પેટે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૦૦ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પછાત શવથતાિ 
અનુદાન શનશધ (પંચાયત શવભાગ) પેટે કેન્ર સિકાિ તિફથી 
છેલ્લાં બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૯૬ 
સાબરમતી નદીમાું પ્રદુવર્ત પાણી િોડિા બાબત 

* ૧૨૮૮૮ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જિાલપુિ-ખાડીયા) : માનનીય પયાટિરણ મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિિાં સાબિિતી નદીિાં વટવા ઔદ્યોશગક 
વસાિતના ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા પ્રદુશર્ત પાણી છોડવાિાં 
આવે છે તેવા કયા ઔદ્યોશગક એકિો સાિે િા પગલાં ભિવાિાં 

આવ્યા, અને 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિિાં સાબિિતી નદીિાં વટવા ઔદ્યોશગક 
વસાિતના ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા પ્રદુશર્ત પાણી છોડવાિાં 
આવે છે તેવા કોઇ એકિો ધ્યાને આવેલ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉદ્યોગગૃિો દ્વાિા સાબિિતી નદીિાં 
પ્રદુશર્ત પાણી ન છોડવાિાં આવે તે િાટે િું આયોજન કિવાિાં 
આવ્યું? 

  (૨) અિદાવાદ િિેિના વટવા શવથતાિના ઉદ્યોગોિાંથી 
નીકળતા ઔદ્યોશગક ગંદા પાણીના િુશદ્ધકિણ િાટે સંયુક્ત 
િુશદ્ધકિણ પ્લાન્ટ કાયધિત કિવાિાં આવેલ છે. ગુજિાત પ્રદ ર્ણ 
શનયંત્રણ બોડધની પ્રાદેશિક કચેિી વટવા તથા તકેદાિી િાખા દ્વાિા 
આ શવથતાિનંુ વખતોવખત િોનીટિીંગ પણ કિવાિાં આવે છે. 

--------- 

૯૭ 
બનાસિાુંઠા અને અમદાિાદ વજલ્લામાું આર.ટી.ઈ એક્ટ હેઠળ મધ્યાહન ભોજનનો લાભ 

* ૧૩૦૭૨ શ્રી વજજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગાિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા અને અિદાવાદ શજલ્લાિાં આિ.ટી.ઈ 
એક્ટ-૨૦૦૯ અન્વયે પ્રવિે િેળવનાિ ગિીબ અને 
બી.પી.એલ. પરિવાિના શવદ્યાથીઓને િધ્યાિન ભોજન 
યોજનાના લાભ ૩૧ ડીસેમ્બિ-૨૦૧૮ની શથથશતએ પ િો 
પાડવાિાં આવતો નથી તે ગંભીિ ફિીયાદથી િાજ્ય સિકાિ 
વાકેફ છે કે કેિ, 

  (૧) આવી કોઈ ફિીયાદ િળેલ નથી. 

 (૨) જો િા, તો તેના િાં કાિણો છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) આિ.ટી.ઈ એક્ટ ૨૦૦૯ અન્વયે દાખલ થયેલા 
ગિીબ શવદ્યાથીઓને િધ્યાિન ભોજનનો લાભ િળી િિે તે િાટે 
સિકાિે િાં પગલાં લીધા ? 

  (૩) િાજ્યિાં િધ્યાિન ભોજન યોજના િેઠળ સિકાિી 
અને ગ્રાન્ટેડ િાળાઓિાં ભણતા શવદ્યાથીઓને િધ્યાિન 
ભોજન યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવે છે. 

--------- 
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૯૮ 
નિસારી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૧૯૪૮ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નવસાિી શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન 
પ્રસંગે સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ 
  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 
         એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 
  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

         પ્રત્યેક નવયુગલને રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 
 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
નવસાિી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૨૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦૭ 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૨  
--------- 

૯૯ 
જામનગર વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતના ઘર 

* ૧૧૯૭૭ શ્રી ધમેન્રવસુંહ જાડેજા (જાિનગિ ઉત્તિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
જાિનગિ શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ છે, 

  (૧) ૪૧૪ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિ નવા બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં આવી, 
અને 

  (૨)  

ક્રમ િર્ટ સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૫ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૯ 

િુલ ૬૪  
 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 
આવ્યું ? 

  (૩) રૂ. ૬,૮૫,૮૦,૦૦૦/- (રૂપીયા છ કિોડ પંચ્યાસી 
લાખ એંિી િજાિ પુિા) 

--------- 

૧૦૦ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૧૯૭૯ શ્રી કિવતટવસુંહ િાધેલા (કાંકિેજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
બનાસકાંઠા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૧(એક) 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ સુઈગાિ ૧ 

િુલ ૧ 
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 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 

આવેલ છે, અને 

  (૨) ૧(એક) 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 
શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી? 

  (૩) ૦(િ ન્ય) 

--------- 

૧૦૧ 
રાજપીપળા ખાતે એરપોટટ  બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૧૯૬૬ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સિકાિનંુ 

િાજપીપળા ખાતે એિપોટધ  બનાવવાનંુ આયોજન છે કે કેિ,  

  (૧) િા, જી 

  િાજપીપળા ખાતે નાના શવિાનો ઉતિી િકે તેવી 
િવાઇપટ્ટી (એિથટર ીપ) બનાવવાનંુ આયોજન છે. 

 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાનંુ 
આયોજન છે, અને 

  (૨) Code - "B" typeનંુ નાના શવિાનો ઉતિી િકે 
તેવી એિથટર ીપ બનાવવાનંુ આયોજન છે. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી કયા તબકે્ક છે? 

  (૩) એિથટર ીપ બનાવવા િાટે િે.૪૭.૨૪.૭૪ ચો.િી. 
જિીન ફાળવવાિાં આવેલ છે. એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ 
ઇન્ડીયાને પ્રોફીઝીબીલીટી થટડી કિવાની કાિગીિી સોંપવાિાં 
આવેલ છે. 

--------- 

૧૦૨ 
િેન્ર સરિારે બહાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 

* ૧૧૯૬૦ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એશલસશબ્રજ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેન્ર સિકાિ 
દ્વાિા બિાિ પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ ગુજિાતને િળેલ છે 
કે કેિ, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો િાજ્યિાં ક્યા ક્યા થથળોએ આ સેવા િરૂ 
કિવાિાં આવેલ છે?  

  (૨) િાજ્યિાં નીચે જણાવેલ થથળોએ સેવા િરૂ કિવાિાં 
આવેલ છે. 
  (૧) અિદાવાદ-પોિબંદિ-અિદાવાદ 
  (૨) જસેલિેિ-સુિત- જસેલિેિ 

  (૩) જસેલિેિ-અિદાવાદ-જસેલિેિ 
  (૪) િુંબઇ-પોિબંદિ-િુંબઇ 
  (૫) િુંબઇ-કંડલા-િુંબઇ 
  (૩) િુબલી-અિદાવાદ- િુબલી 

--------- 

૧૦૩ 
ઇન્ડીયન ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટીચસટ એજ્યુિેશનના િેમ્પસમાું સાુંદીપની સ્િુલ ઓફ એક્સલન્સ બાબત 

* ૧૩૦૪૭ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ઇન્ડીયન 
ઇન્થટીટ્યુટ ઓફ ટીચસધ એજ્યુકેિનના કેમ્પસિાં સાંદીપની થકુલ 
ઓફ એક્સલન્સ િરૂ કિવાિાં આવેલ છે તે િકીકત સાચી છે, 

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો સદિ થક લ યુશનવશસધટીની એક્ટની કઈ 
જોગવાઇ િુજબ િરૂ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) સાંદીપની થકુલ ઓફ એક્સલન્સ યુશનવશસધટી 
એક્ટની ૫(૩), ૫(૪), ૫(૯), ૫(૧૦), ૫(૧૩) અને 
૫(૧૫) ની જોગવાઈ િુજબ િરૂ કિવાિાં આવેલ છે.  
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 (૩) સદિ િાળાિાં ફીનંુ ધોિણ િું છે, અને સદિ 

િાળાને થવશનભધિ િાળા બાબતના (એફ.આિ.સી.) ના 
શનયિો બંધનકતાધ છે કે કેિ?  

  (૩) સત્ર દીઠ રૂ. ૭૦૦૦/- 

  ના, જી.  

--------- 

૧૦૪ 
દેિભૂવમ-દ્વારિા વજલ્લા સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૨૧ શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દેવભ શિ-
દ્વાિકા શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી 

અભ્યાસક્રિની કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દેવભ શિ-દ્વાિકા 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની 

એક પણ કોલેજ નથી. 
 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે,   

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૦૫ 
ગીર વસુંહ અભ્યારણ્ય અને નેશનલ પાિટમાું વસુંહોના મૃત્યુ 

* ૧૩૧૬૩ શ્રી પ્રતાપભાઈ દૂધાત (સાવિકંુડલા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯ની શથથશતએ ગીિ શસંિ 
અભ્યાિણ્ય અને નેિનલ પાકધિાં છેલ્લા એક વર્ધિાં કેટલાં શસંિો 
કયા િોગચાળાને કાિણે િૃત્યુ પામ્યા,   

  (૧) તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯ની શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ધિાં 
કુલ ૩૪ શસંિો િૃત્યુ પામ્યા છે. જ ે સી.ડી.વી., બબેસીયા, 
થટરે પ્ટોકોક્સ બેક્ટેિીયા, ગ્રાિ નેગેટીવ બેસીલાઈ જવેા 
િોગચાળાને કાિણે િૃત્યુ પાિેલ છે. 

 (૨) આવા િોગચાળા સાિે િાજ્ય સિકાિ તિફથી કોઈ 
આગોતરૂ આયોજન કિવાિાં આવ્યું ન િતું તે ગંભીિ ફરિયાદ 
સાચી છે, અને  

  (૨) ના, જી.  

 (૩) જો િા, તો આવી ઘટનાનંુ પુનિાવતધન ન થાય તે 
િાટે ઉચ્ચકક્ષાએ િા પગલાં લેવાયા છે?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૦૬ 
િછિ વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૧૯૮૭ ડૉ. નીમાબેન આચાયટ (ભુજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
થવચ્છ-ગાિ થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને 
સફાઇ કિની વસુલાતના પ્રિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે છે 
તે િકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 

બે વર્ધિાં કચ્છ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને 
આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી?  

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુું 

નામ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િેલ્લા 
બે િર્ટમાું નીચેની વિગતે ગ્રાન્ટ આપેલ 

ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

૧ અબડાસા ૪૩ 

૨ અંજાિ ૩૨ 

૩ ભચાઉ ૩૭ 
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૪ ભુજ ૭૨ 

૫ ગાંધીધાિ ૦૭ 

૬ લખપત ૨૧ 

૭ િાંડવી ૨૫ 

૮ િુન્રા ૪૫ 

૯ નખત્રાણા ૧૪ 

૧૦ િાપિ ૨૨ 

િુલઃ- ૩૧૮  
--------- 

૧૦૭ 
સુરત વજલ્લામાું સમરસ ગ્રામ પુંચાયતો 

* ૧૧૯૯૩ શ્રી મોહનભાઇ ઢોડીયા (િિુવા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુિત શજલ્લાિાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા એક વર્ધિાં યોજાયેલ ગ્રાિ પંચાયતોની ચ ંટણીિાં કેટલી 
ગ્રાિ પંચાયતો સિિસ થઇ,  

  (૧) ૪ (ચાિ).  

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતો પિેલી, બીજી, ત્રીજી 
અને ચોથીવાિ સિિસ થઇ, અને   

  (૨) પ્રથિવાિ - ૧ 
  બીજીવાિ - ૦ 
  ત્રીજીવાિ - ૧  
  ચોથીવાિ - ૨ 

 (૩) સિિસ ગ્રાિ પંચાયતોને પ્રોત્સાિક ગ્રાન્ટ પેટે 
કેટલી િકિ ચુકવવાિાં આવે છે ? 

  (૩) સાિાન્ય સિિસ ગ્રામ્ય પંચાયતના શકથસાિાં. 
િસ્તી પ્રથમ 

િખત રા. 
સતત બીજી 
િખત રા. 

સતત ત્રીજી 
િખત રા. 

સતત ચોથી 
િખત રા. 

૫૦૦૦ સુધી ૨,૦૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૬,૧૨,૫૦૦ ૬,૫૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ થી 

૨૫૦૦૦ 
૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

િરિલા સિિસ ગ્રાિ પંચાયતના શકથસાિાં 

િસ્તી 
પ્રથમ 

િખત રા. 

સતત બીજી 

િખત રા. 

સતત ત્રીજી 

િખત રા. 

સતત ચોથી 

િખત રા. 

૫૦૦૦ સુધી ૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ થી 

૨૫૦૦૦ 
૫,૦૦,૦૦૦ ૮,૨૫,૦૦૦ ૧૦,૮૧,૨૫૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

 
--------- 
૧૦૮ 

તાપી અને સુરત વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોની વિભાજનની માુંગણી 
* ૧૩૦૨૬ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (શનઝિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી અને સુિત 
જીલ્લાની કેટલી ગ્રાિપંચાયતોના શવભાજનની િાંગણીઓ 
સિકાિિાં પડતિ છે,  

  (૧) ૦ (િુન્ય)  

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત પડતિ િાંગણીઓ પૈકી 
ગાિની દિખાથત એક વર્ધ, બે વર્ધ અને ત્રણ વર્ધ કિતાં વધુ 
સિયથી પડતિ છે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) પડતિ િાંગણીઓ પૈકી સિકાિે ઉક્ત શથથશતએ 
છેલ્લા બે વર્ધિાં કઇ ગ્રાિ પંચાયતના શવભાજનની િંજુિી આપી, 
અને   

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) ઉક્ત પડતિ િાંગણીઓ નો ક્યા સુધીિાં શનકાલ 
કિવાિાં આવિે?  

  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૧૦૯ 
આકદજાવત વિિાસ માટે િન્યા સાક્ષરતા વનિાસી શાળા હેઠળ (એન.જી.ઓ) ગ્રાન્ટ હેઠળ મળેલ રિમ  

* ૧૩૦૨૯ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (ડાંગ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
શવકાસ િાટે કન્યા સાક્ષિતા શનવાસી િાળા (એનજીઓ ગ્રાન્ટ) 
િેઠળ કેન્ર સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિા િાજ્ય સિકાિને 
વર્ધવાિ કેટલી િકિ િળેલ છે, અને 

  (૧)  

ક્રમ િર્ટ મળેલ ગ્રાન્ટ 
(ર. િરોડમાું) 

૧ ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ થી ૩૦-૧૨-
૨૦૧૭ 

૧૪.૭૫ 

૨ ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ થી ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ 

િુન્ય 

 

 (૨) ઉક્ત િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિનો ખચધ 
કિેલ છે અને કેટલી િકિ વણવપિાયેલ િિી?  

  (૨)  
ક્રમ િર્ટ ખચટ 

(ર. િરોડમાું) 

િણિપરાયેલ 

૧ ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ થી 

૩૦-૧૨-૨૦૧૭ 

૧૪.૭૫ િુન્ય 

૨ ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

િુન્ય િુન્ય 

 
--------- 

૧૧૦ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૮૬૮ શ્રી રાજને્રવસુંહ ઠાિોર (િોડાસા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિવલ્લી 
શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે,  

  (૧) િુન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજોિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૧૧ 
િન્ય પ્રાણીજીિનના વનિાસોના સુંિવલત વિિાસ માટે મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૩૬ શ્રી હર્ટદિુમાર રીબડીયા (શવસાવદિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વન્ય પ્રાણીજીવનના શનવાસોના સંકશલત શવકાસ 
િાટે કેન્ર તિફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે 
વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે? 

  (૨)  

િર્ટ મળેલ રિમ 
(ર. લાખમાું) 

૨૦૧૭ ૫૫૮.૫૨ 

૨૦૧૮ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ) 

૪૩૯.૨૭ 

 
--------- 
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૧૧૨ 
ગાુંધીનગર વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૦૫૦ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દિેગાિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગાંધીનગિ 
શજલ્લાિાં િુખ્ય સેશવકાનંુ િંજ િ િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૧) ૪૬. 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત શથથશતએ કેટલી જગ્યાઓ ભિાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ભિાયેલ જગ્યા ૨૭ ખાલી જગ્યા ૧૯. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભિવા િી કાયધવાિી કિી ?   (૩) ૭ જગ્યા સીધી ભિતીથી ભિવાની કાયધવાિી 
પ ણધતાના આિે છે. ૪ જગ્યા આંતિ શજલ્લા ફેિબદલીથી અને ૮ 
જગ્યા બઢતીથી ભિવા પસંદગી સશિશતની બેઠક બોલાવી 
પસંદગી યાદી તૈયાિ કિવાની કાયધવાિી કિવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૧૩ 
ખેડા વજલ્લામાું સરિારી ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૮૫ શ્રી િાુંવતભાઈ પરમાર (ઠાસિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ ખેડા શજલ્લાિાં 

સિકાિી ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ ખેડા શજલ્લાિાં 

સિકાિી ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની એકપણ કોલેજ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૧૪ 
િેન્ર સરિારે બહાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 

* ૧૧૯૬૧ શ્રી જીતેન્ર સુખકડયા (સયાજીગંજ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેન્ર સિકાિ 
દ્વાિા બિાિ પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ ગુજિાતને િળેલ છે 
કે કેિ, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો િાજ્યિાં ક્યા ક્યા થથળોએ આ સેવા િરૂ 
કિવાિાં આવેલ છે?  

  (૨) િાજ્યિાં નીચે જણાવેલ થથળોએ સેવા િરૂ કિવાિાં 
આવેલ છે. 
  (૧) અિદાવાદ-પોિબંદિ-અિદાવાદ 

  (૨) જસેલિેિ-સુિત- જસેલિેિ 
  (૩) જસેલિેિ-અિદાવાદ-જસેલિેિ 
  (૪) િુંબઇ-પોિબંદિ-િુંબઇ 
  (૫) િુંબઇ-કંડલા-િુંબઇ 
  (૩) િુબલી-અિદાવાદ- િુબલી 

--------- 
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૧૧૫ 
ડીગ્રી ઈજનેરી અભ્યાસક્રમની સરિારી, અનુદાવનત અને સ્િવનભટર િોલેજોમાું બેઠિ 

* ૧૨૯૪૩ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોિનાથ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ડીગ્રી ઈજનેિી 
અભ્યાસક્રિની સિકાિી, અનુદાશનત અને થવશનભધિ કોલેજોિાં 
કુલ િંજ િ કેટલી બેઠકો છે, અને  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સિકાિી ડીગ્રી 
ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની ૮૯૭૦, અનુદાશનત ડીગ્રી ઈજનેિી 
અભ્યાસક્રિની ૧૨૯૪, અને થવશનભધિ ડીગ્રી ઈજનેિી 
અભ્યાસક્રિની કુલ ૫૩૫૮૨ બેઠકો છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
સિકાિી, અનુદાશનત અને થવશનભધિ કોલેજોિાં કેટલી બેઠકો 

ભિાયેલ અને કેટલી ખાલી િિી? 

  (૨) 
િર્ટ સરિારી બેઠિો 

મુંજુર ભરાયેલ ખાલી 

૨૦૧૮-૧૯ ૮૯૭૦ ૮૦૧૫ ૯૫૫ 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૯૭૦ ૮૩૧૮ ૬૫૨ 

િર્ટ અનુદાવનત બેઠિો 

મુંજુર ભરાયેલ ખાલી 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૯૪ ૧૨૮૦ ૧૪ 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૨૫૪ ૧૨૩૫ ૧૯ 

િર્ટ સ્િવનભટર બેઠિો 

મુંજુર ભરાયેલ ખાલી 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૩૫૮૨ ૨૧૨૯૬ ૩૨૨૮૬ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૭૮૮૯ ૨૪૮૫૬ ૩૩૦૩૩  
--------- 

૧૧૬ 
પોરબુંદર વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૦૬ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ પોિબંદિ 
શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે. 

  (૧) િ ન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૧૭ 
સાબરમતી નદીમાું પ્રદુવર્ત પાણી િોડિા બાબત. 

 

* ૧૨૮૮૫ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરિયાપુિ) : માનનીય પયાટિરણ મુંત્રીશ્રી (િાજય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિિાં સાબિિતી નદીિાં વટવા ઔદ્યોશગક 
વસાિતના ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા પ્રદુશર્ત પાણી છોડવાિાં 
આવે છે તેવા ક્યા ઔદ્યોશગક એકિો સાિે િા પગલાં ભિવાિાં 
આવ્યા, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિિાં સાબિિતી નદીિાં વટવા ઔદ્યોશગક 
વસાિતના ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા પ્રદુશર્ત પાણી છોડવાિાં 
આવે છે તેવા કોઈ એકિો ધ્યાને આવેલ નથી. 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ઉદ્યોગગૃિો દ્વાિા સાબિિતી નદીિાં 

પ્રદુશર્ત પાણી ન છોડવાિાં આવે તે િાટે િું આયોજન કિવાિાં 
આવ્યું ? 

  (૨) અિદાવાદ િિેિના વટવા શવથતાિના ઉદ્યોગોિાંથી 

નીકળતા ઔદ્યોશગક ગંદાપાણી ના  િુશદ્ધકિણ િાટે સંયુક્ત 
િુશદ્ધકિણ પ્લાન્ટ કાયધિત કિવાિાં આવેલ છે. ગુજિાત પ્રદ ર્ણ 
શનયંત્રણ બોડધની પ્રાદેશિક કચેિી વટવા તથા તકેદાિી િાખા 
દ્વાિા આ શવથતાિનું વખતોવખત િોનીટિીંગ પણ કિવાિાં આવે 
છે. 

--------- 

૧૧૮ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોના જજટકરત ઘર 

* ૧૨૩૩૪ શ્રી બાબભુાઈ બોખીરીયા (પોિબંદિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
ગીિ સોિનાથ શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ 
જજધરિત છે.  

  (૧) ૭૪. 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિને નવીન બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં 
આવી, અને 

  (૨) ૨૬. 

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 
આવ્યું? 

  (૩) રૂ.૩,૬૮,૦૦,૦૦૦/- (રૂશપયા ત્રણ કિોડ અડસઠ 
લાખ પુિા) 

--------- 

૧૧૯ 
પ્રાયોજના િચેરી, િોટાઉદેપુરનુું સુંિગટિાર મુંજુર મહેિમ 

* ૧૩૦૫૯ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૦-૧-૨૦૧૯ની શથથશતએ પ્રાયોજના કચેિી, 
છોટા ઉદેપુિનંુ સંવગધવાિ િંજુિ થયેલ િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૧)  
અ.નું. જગ્યાનુું નામ મુંજૂર 

જગ્યા 

૧ પ્રાયોજના વિીવટદાિ ૧ 

૨ િદદનીિ કશિશ્નિ, વગધ-૧ ૧ 

૩ િદદનીિ પ્રાયોજના વિીવટદાિ (ખતેી) ૧ 

૪ નાયબ કાયધપાલક ઈજનેિ (શસંચાઈ) ૧ 

૫ રિસાબી અશધકાિી ૧ 

૬ િદદનીિ પ્રાયોજના વિીવટદાિ (સિકાિ) ૧ 

૭ િદદનીિ પ્રાયોજના વિીવટદાિ (વન) ૧ 

૮ આરદજાશત શવકાસ અશધકાિી (ચીટનીિ) ૧ 

૯ નાયબ િાિલતદાિ ૧ 

૧૦ િદદનીિ આરદજાશત શવકાસ અશધકાિી ૧ 

૧૧ સંિોધન િદદનીિ ૨ 

૧૨ નાયબ રિસાબનીિ ૧ 

૧૩ સીનીયિ ક્લાકધ  ૧ 

૧૪ જુનીયિ કલાકધ  ૬ 

 િુલઃ- ૨૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ સંવગધવાિ કેટલી જગ્યાઓ ભિાયેલ 
છે અને કેટલી ખાલી છે, અને 

  (૨)  
અ.નું. જગ્યાનુું નામ મુંજૂર 

જગ્યા 
ભરાયેલ 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

૧ પ્રાયોજના વિીવટદાિ ૧ ૧ - 

૨ િદદનીિ કશિશ્નિ, વગધ-૧ ૧ - ૧ 
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૩ િદદનીિ પ્રાયોજના 
વિીવટદાિ (ખેતી) 

૧ - ૧ 

૪ નાયબ કાયધપાલક ઈજનેિ 

(શસંચાઈ) 

૧ - ૧ 

૫ રિસાબી અશધકાિી ૧ - ૧ 

૬ િદદનીિ પ્રાયોજના 

વિીવટદાિ (સિકાિ) 

૧ ૧ - 

૭ િદદનીિ પ્રાયોજના 
વિીવટદાિ (વન) 

૧ - ૧ 

૮ આરદજાશત શવકાસ અશધકાિી 

(ચીટનીિ) 

૧ - ૧ 

૯ નાયબ િાિલતદાિ ૧ - ૧ 

૧૦ િદદનીિ આરદજાશત શવકાસ 

અશધકાિી 

૧ ૧ - 

૧૧ સંિોધન િદદનીિ ૨ - ૨ 

૧૨ નાયબ રિસાબનીિ ૧ ૧ - 

૧૩ સીનીયિ ક્લાકધ  ૧ ૧ - 

૧૪ જુનીયિ કલાકધ  ૬ ૨ ૪ 

 િુલઃ- ૨૦ ૦૭ ૧૩  
 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધી ભિવાિાં આવિે ?   (૩)  

 ૧૦ વશર્ધય ભિતી કેલેન્ડિ અનુસાિ ખાલી જગ્યાઓ 
ભિવાની કાયધવાિી ગશતિાં છે. 

 ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ જિે બને તેિ વિેલી તકે 
ભિવાિાં આવિે. 

--------- 

૧૨૦ 
પુંચમહાલ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૧૯૮૧ શ્રીમવત સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્ય કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
પંચિિાલ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી,  

  (૧) કુલઃ ૬ (છ). 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં પંચિિાલ 
શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ ગોધિા ૪ 

૨ િાલોલ ૨ 

 િુલઃ ૬ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૦ (િ ન્ય). 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 
શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી ? 

  (૩) નાિંજ િઃ ૦(િ ન્ય). 
  કુલ-૬ દિખાથતો પ તધતા િેઠળ છે. 

--------- 

૧૨૧ 
આકદજાવતના વિિાસ માટે બજટેમાું જોગિાઈ 

* ૧૨૮૬૪ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નાણાકીય વર્ધ 
૨૦૧૭-૧૮િાં આરદવાસીઓના શવકાસ િાટે શવભાગ દ્વાિા 
બજટેિાં કેટલી જોગવાઈ કિવાિાં આવી, 

  (૧) રૂ.૨૦૦૦.૦૦ કિોડ 
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 (૨) ઉક્ત જોગવાઈિાંથી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી િકિ 

વપિાઈ અને કેટલી વણવપિાયેલી િિી, અને 

  (૨) વપિાયેલ િકિ-રૂ.૧૯૪૪.૨૦ કિોડ.  

સુધાિેલા અંદાજો અને ગ્રાન્ટ ફાળવણીને ધ્યાને લેતા રૂ.૨.૨૨ 
કિોડની િકિ વણવપિાયેલ િિેલ છે. 

 (૩) ઉક્ત જોગવાઈ અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત 
ફાળવેલ િકિના કાિોની કેટલી સિીક્ષા બેઠક યોજાઈ? 

  (૩) ૩૧ 

--------- 
૧૨૨ 

સુરત વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 
* ૧૧૯૪૪ શ્રી અરવિુંદભાઈ રાણા (સુિત-પુવધ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુિત શજલ્લાિાં દુધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૪ થી. 

 (૨) દુધ સંજીવની યોજના અંતગધત સુિત શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૭૬૯.૫૬ લાખ. 

 (૩) તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 
આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ ઉિિપાડા ૧૧૩૩૪ 

૨ િાંગિોળ ૧૮૨૫૬ 

૩ િાંડવી ૧૭૧૪૬ 

૪ િિુવા ૧૦૮૦૮ 

૫ બાિડોલી ૧૪૨૫૩ 

 િુલ ૭૧,૭૯૭  
--------- 

૧૨૩ 
આવથટિ ઉત્િર્ટ યોજનામાું િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૪૬ િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાંતા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
લોકોના શવકાસ િાટે આશથધક ઉત્કર્ધ યોજનાિાં કેન્ર સિકાિ 
તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે, અને 

  (૧) િા 

 (૨) જો િા, તો ક્યાિે કેટલી િકિ િળેલ ?   (૨)  
િર્ટ મળેલ રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૯૪૪૫.૧૫ લાખ 

૨૦૧૮-૧૯ રૂ.૬૫૯૬.૧૯ લાખ  
--------- 

૧૨૪ 
રાજ્યના યુિાનોને ઉડ્ડયનની તાલીમ આપિાનુું આયોજન 

* ૧૧૯૬૯ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં િાજ્યના યુવાનોને ઉડ્ડયનની તાલીિ િાજ્યિાં િળે તે 
િાટે િાજ્ય સિકાિે કોઇ આયોજન કિેલ છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી. 
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 (૨) જો િા, તો કઇ જગ્યાએથી અને કઇ કંપની િાિફત 

તાલીિ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતેથી લલ્યુ-િે એવીએિન 

િાિફતે તાલીિ આપવાિાં આવે છે. 
 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાલીિ 
આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કઇ સગવડ પ િી 
પાડવાિાં આવે છે? 

  (૩) તાલીિ આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા 
િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતે ૧૫૦૦ થક્વેિ િીટિ જગ્યા કિાિથી 
ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૨૫ 
જુનાગઢ વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાનુું મુંજુર મહેિમ 

* ૧૨૦૪૮ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જ નાગઢ 
શજલ્લાિાં િુખ્ય સેશવકાનંુ િંજ િ િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૧) ૬૩ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત શથથશતએ કેટલી જગ્યાઓ ભિાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ભિાયલે જગ્યા ૪૭ ખાલી ૧૬ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભિવા િી કાયધવાિી કિી ?   (૩) સીધી ભિતીથી ૧૫ જગ્યા િાટેની ભિતી પ્રરક્રયા 
પ ણધતાના આિે છે ટ ં ક સિયિાં શનિણંક આપવાિાં આવિે, ૧ 
જગ્યા નોિીનેિનથી ભિવાની પ્રરક્રયા િાલ ચાલુ છે. 

--------- 

૧૨૬ 
પ્રાથવમિ શાળાના બાળિોને પાયાની ભૌવતિ સુવિધા પુણટ િરિા બાબત 

* ૧૨૮૪૩ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વર્ધ ૨૦૧૩ના 
કેન્ર સિકાિ સાિેના પડતિ પ્રશ્ન પૈકી સુશપ્રિ કોટે આપેલ 
ચુકાદા િુજબ િાચધ-૨૦૧૩ સુધીિાં પ્રાથશિક િાળાના 
બાળકોને પાયાની તિાિ ભૌશતક સુશવધા પ ણધ કિવાની થાય 
છે, જ ે અંતગધત એસએસએ ગુજિાત દ્વાિા રૂ. ૩૨૫૫ કિોડની 
કેન્રને દિખાથત િોકલેલ, તે િકીકત સાચી છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો સદિ બાબતે િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કેન્ર 
સિકાિને છેલ્લા બે વર્ધિાં કેટલી વખત િજ આત કિવાિાં આવી, 

અને 

  (૨) દિખાથત પડતિ િિેલ નથી તેથી િજુઆત કિવાનો 
પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે અન્વયે કેન્ર સિકાિે ક્યાિે િું પ્રશતભાવ આપ્યો?   (૩) કેન્ર સિકાિ દ્વાિા િાજ્યની પ્રાથશિક િાળાના 
બાળકોને પાયાની તિાિ ભૌશતક સુશવધા તબક્કાવાિ પ ણધ 
કિવા નીચે િુજબની િકિ િાજ્યને િંજુિ કિવાિાં આવેલ છે. 
વર્ધ ૨૦૧૬-૧૭િાં રૂ. ૪૨૩૪૩.૬૫ લાખ 
વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં રૂ. ૫૦૪૬૦.૯૧ લાખ 

--------- 

૧૨૭ 
િલસાડ વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૧૯૫૧ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વલસાડ શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 
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 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 

વલસાડ શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) 

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૭૪ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૩૮  
--------- 

૧૨૮ 
રાજિોટ ગ્રીન ફીલ્ડ એરપોટટનુું ખાતમુહુટત 

* ૧૨૯૬૦ શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (િાજુલા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ધ ૨૦૧૭િાં વડાપ્રધાને િાજકોટ ગ્રીનફીલ્ડ 

એિપોટધ નંુ ખાતિુિુધત કિેલ તેનંુ કાિ વિેલી તકે પ ણધ થાય તે 
િાટે િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા બે વર્ધિાં કોઈ િજુઆત કે દિખાથત ભાિત સિકાિ કે 
એિપોટધ  ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયાને કિેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ક્યાિે િજુઆત કે દિખાથત કિેલ છે અને 
તે અન્વયે ક્યાિે િા પ્રશતભાવ િળ્યા? 

  (૨) િાન.િંત્રીશ્રી, નાગરિક ઉડ્ડયન, ગુજિાત સિકાિ 
દ્વાિા તા.૧૩-૦૭-૨૦૧૮નાં પત્રથી િાન. િંત્રીશ્રી નાગરિક 
ઉડ્ડયન, ભાિત સિકાિને લીઝ એગ્રીિેન્ટ બાબતે ઝડપી 
કાયધવાિી કિવા િજુઆત કિવાિાં આવેલ છે.તે અન્વયે ગુજિાત 
સિકાિ દ્વાિા એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ ઇન્ડીયા સાથે 
તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૯નાં િોજ MoU કિાિ કિવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૨૯ 
નિસારી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૧૯૪૭ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસાિી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નવસાિી શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન 
પ્રસંગે સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 

  (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

        એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

        પ્રત્યેક નવયુગલને રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
નવસાિી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૬૨૮ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦૭ 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૯૨  
--------- 
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૧૩૦ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૧૯૮૫ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવજાપુિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
થવચ્છ-ગાિ થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને 
સફાઇ કિની વસુલાતના પ્રિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે છે 
તે િકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 
બે વર્ધિાં િિેસાણા શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ 

પંચાયતોને આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી?  

  (૨)  
ક્રમ તાલુિાનુું નામ તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્થવતએ િેલ્લા બે 

િર્ટમાું નીચેની વિગતે ગ્રાન્ટ આપેલ 
ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

૧ િિેસાણા ૧૦૨ 

૨ શવજાપુિ ૬૫ 

૩ શવસનગિ ૬૫ 

૪ ખેિાલ ુ ૪૨ 

૫ વડનગિ ૩૩ 

૬ સતલાસણા ૩૭ 

૭ ઉંઝા ૩૩ 

૮ બેચિાજી ૫૩ 

૯ જોટાણા ૩૫ 

૧૦ કડી ૯૩ 

િુલઃ- ૫૫૮  
--------- 

૧૩૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના  

* ૧૨૦૨૫ શ્રી િલ્લ્ભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કિબાપાનગિ) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

અસાિવા ૫૩૦ 

દેત્રોજ ૪૩ 

સાબિિતી ૨૮૪ 

બાવળા ૯૪ 

વેજલપુિ ૧૧૪ 

વટવા ૧૭૯ 

ધંધુકા ૧૧ 

સાણંદ ૯૦ 

ધોળકા ૧૦૫ 

દથક્રોઈ ૧૪૩ 

િાંડલ ૨૫ 

િશણનગિ ૫૮૯ 

શવિિગાિ ૮૧ 

ધોલેિા ૩ 

ઘાટલોરડયા ૭૮ 
 



57 

 (૨) તે પૈકી ઉકત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 

કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

અસાિવા ૫૨૩ ૭ 

દેત્રોજ ૩૭ ૨ 

સાબિિતી ૨૩૪ ૫૦ 

બાવળા ૫૨ ૮ 

વેજલપુિ ૧૧૩ ૦ 

વટવા ૧૫૦ ૨ 

ધંધુકા ૫ ૩ 

સાણંદ ૮૦ ૨ 

ધોળકા ૯૧ ૧૦ 

દથક્રોઈ ૧૩૪ ૬ 

િાંડલ ૨૫ ૦ 

િશણનગિ ૫૮૬ ૩ 

શવિિગાિ ૬૮ ૫ 

ધોલેિા ૧ ૦ 

ઘાટલોરડયા ૭૩ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે ?   (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી. 

 અિજી સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી. 

 વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 

--------- 
૧૩૨ 

આણુંદ વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓમાું ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૦૩૦ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
આણંદ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 

કનેકિન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ મુંજૂર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

આણંદ ૪૬૭ ૪૬૭ 

ઉિિેઠ ૨૦૪ ૨૦૪ 

બોિસદ ૪૦૫ ૪૦૫ 

આંકલાવ ૧૫૭ ૧૫૭ 

પેટલાદ ૨૭૨ ૨૭૨ 

ખંભાત ૨૭૯ ૨૭૯ 

તાિાપુિ ૧૦૨ ૧૦૨ 

સોજીત્રા ૧૦૭ ૧૦૭ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને 
કેટલા સિયિાં ગેસ કનેકિન આપવાિાં આવિે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૧૩૩ 
દાહોદ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૧૯૪૩ શ્રી શૈલેર્ભાઈ ભાભોર (લીિખેડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાિોદ શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત દાિોદ શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૮૫૯.૧૫ લાખ. 

 (૩) તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ 

આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દાિોદ ૭૫,૧૬૪ 

૨ ગિબાડા ૩૧,૫૦૦ 

૩ ઝાલોદ ૬૮,૯૯૧ 

૪ સંજલેી ૧૫,૨૪૦ 

૫ ફતેપુિા ૩૯,૩૨૭ 

૬ લીિખેડા ૬૮,૯૯૧ 

૭ ધાનપુિા ૨૯,૨૦૯ 

૮ દેવગઢ બારિયા ૪૧,૩૧૧ 

 િુલ ૩,૬૯,૭૩૩  
--------- 

૧૩૪ 
બોટાદ વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૬૬ શ્રી પ્રવિણભાઈ માર (ગઢડા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ બોટાદ શજલ્લાિાં 
શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) સિકાિી કોલેજો-િ ન્ય 
  ગ્રાન્ટેડ કોલેજો-િ ન્ય 

 (૨) ઉકત કોલેજોિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૩૫ 
સુરત વજલ્લામાું સમરસ ગ્રામ પુંચાયતો 

* ૧૧૯૯૫ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કાિિેજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સુિત શજલ્લાિાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

છેલ્લા એક વર્ધિાં યોજાયેલ ગ્રાિ પંચાયતોની ચ ંટણીિાં કેટલી 
ગ્રાિ પંચાયતો સિિસ થઈ, 

  (૧) ૪ (ચાિ). 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતો પિેલી, બીજી, ત્રીજી 
અને ચોથીવાિ સિિસ થઈ, અને 

  (૨) પ્રથિવાિ-૧ 
  બીજીવાિ-૦ 
  ત્રીજીવાિ-૧ 
  ચોથીવાિ-૨ 
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 (૩) સિિસ ગ્રાિ પંચાયતોને પ્રોત્સાિક ગ્રાન્ટ પેટે 

કેટલી િકિ ચુકવવાિાં આવે છે ? 

  (૩) સાિાન્ય સિિસ ગ્રાિ પંચાયતના શકથસાિાં. 
િસ્તી પ્રથમ િખત 

ર. 

સતત બીજી 

િખત ર. 

સતત ત્રીજી 

િખત ર. 

સતત ચોથી 

િખત ર. 

૫૦૦૦ 

સુધી 

૨,૦૦,૦૦૦ ૪,૫૦,૦૦૦ ૬,૧૨,૫૦૦ ૬,૫૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ 

થી 

૨૫૦૦૦ 

૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

મકહલા સમરસ ગ્રામ પુંચાયતના કિસ્સામાું 

િસ્તી પ્રથમ િખત 
ર. 

સતત બીજી 
િખત ર. 

સતત ત્રીજી 
િખત ર. 

સતત ચોથી 
િખત ર. 

૫૦૦૦ 

સુધી 

૩,૦૦,૦૦૦ ૫,૭૫,૦૦૦ ૭,૬૮,૭૫૦ ૮,૦૦,૦૦૦ 

૫૦૦૧ 

થી 
૨૫૦૦૦ 

૫,૦૦,૦૦૦ ૮,૨૫,૦૦૦ ૧૦,૮૧,૨૫૦ ૧૧,૦૦,૦૦૦ 

 
--------- 

૧૩૬ 
બળાત્િારનો ભોગ બનેલ વપકડત મકહલાને સહાય 

* ૧૨૮૪૦ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
બળાત્કાિનો ભોગ બનેલ શપરડત િરિલાઓને કઈ બાબતો િાટે 

કેટલી િકિની સિાય ચ કવવાિાં આવે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
બળાત્કાિનો ભોગ બનેલ શપરડત િરિલાઓને પત્રક-૧ 

િુજબની બાબતો તેિાં દિાધવેલ િકિની સિાય ચ કવવાિાં 
આવેલ છે. 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ િાજ્યિાં 
ઉકત શપરડત િરિલાઓને સિાય ચ કવવા કેટલી િકિની ગ્રાન્ટ 
ફાળવવાિાં આવી, અને 

  (૨)  

ક્રમ િર્ટ રિમની ચુિિણી 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૩,૮૧,૩૫,૦૦૦/- 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

શથથશતએ) 

રૂ.૬,૦૦,૦૦,૦૦૦/- 

 
 (૩) તે અન્વયે ઉકત વર્ધવાિ િાજ્યિાં ઉકત કેટલી 
િરિલાઓને સિાય ચ કવવાિાં આવી અને કેટલી િરિલાઓને 
સિાય ચ કવવાની બાકી છે ? 

  (૩)  

ક્રમ િર્ટ પીકડત મકહલાઓની 
સુંખ્યા 

૧ ૨૦૧૭ ૮૧ 

૨ ૨૦૧૮ 
(તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 

શથથશતએ) 

૨૮૯ 

 વર્ધ ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શથથશતએ) કોઈપણ શપરડત િરિલાઓને સિાય ચ કવવાની 
બાકી િિેલ નથી. 

પ ત્ર િ – ૧ 

ક્રમ બનાિોની બાબત રિમ 

૧ એસીડ એટેક રૂ.૩.૦૦/- લાખ 

૨ બળાત્કાિ રૂ.૩.૦૦/- લાખ 

૩ ફીઝીકલ એલયુઝ ઓફ િાયનોિ રૂ.૨.૦૦/- લાખ 

૪ િીિેબીલીટેિન ઓફ વીકટીિ ઓફ હુ્યિન ટર ાફીકીંગ રૂ.૧.૦૦/- લાખ 

૫ સેક્સચ્યુલ એસોલ્ટ (એકસકલુડીંગ િેપ) રૂ.૫૦.૦૦૦/-  
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ક્રમ બનાિોની બાબત રિમ 

૬ ડેથ રૂ.૨.૦૦/- લાખ 

૭ પિિેનેન્ટ ડીસએબીલીટી (૮૦ ટકા અથવા વધાિે) રૂ.૨.૦૦/- લાખ 

૮ પાસીયલ ડીસએબીલીટી (૪૦ ટકા થી ૮૦ ટકા) રૂ.૧.૦૦/- લાખ 

૯ બનધ અફેકટીંગ િિીિના ૨૫ ટકા કિતાં વધાિે (એકસકલુડીંગ એશસડ એટેક 
કેસો) 

રૂ.૨.૦૦/- લાખ 

૧૦ ફોએટસના નુકિાન િાટે રૂ.૫૦.૦૦૦/- 

૧૧ ફટીલીટીના નુકિાન િાટે રૂ.૧.૫૦/- લાખ 

૧૨ વુિન વીકટીિસ ઓફ ક્રોસ બોડધ િ ફાયિીંગ (એ) ડેથ અથવા પિિેનેન્ટ 
ડીસએબીલીટી (૮૦ ટકા અથવા વધાિે) 
(બી) પાસીયલ ડીસએબીલીટી (૪૦ ટકા થી ૮૦ ટકા) 

રૂ.૨.૦૦/- લાખ 
 

રૂ.૧.૦૦/- લાખ 

નોંધઃ જો વીકટીિ ૧૪ વર્ધ કિતાં નાનો િોય તો વળતિિાં ઉપિ દિાધવેલ િકિના ૫૦% વધાિો કિી ચ કવવાિાં આવિે. 
--------- 

૧૩૭ 
ગીર િન વિસ્તાર માટે ફાળિેલ રિમ 

* ૧૨૯૫૧ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ કેન્ર અને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા ગીિ વન શવથતાિ િાટે 
કેટલી િકિ ફાળવવાિાં આવી, 

  (૧)  
(ર.લાખમાું) 

િર્ટ િેન્ર સરિાર રાજ્ય સરિાર 

૨૦૧૭ ૧૯૨.૦૧ ૨૧૯૬.૭૪ 

૨૦૧૮ ૧૦૬.૨૫ ૨૭૮૯.૦૭ 
 

 (૨) ફાળવવાિાં આવેલ િકિ પૈકી ક્યા કાિો િાટે કેટલી 
િકિ ક્યા િેડે વાપિવાિાં આવી, અને 

  (૨) ફાળવવાિાં આવેલ િકિ પૈકી િેડવાિ કિવાિાં 
આવેલ ખચધની શવગત દિાધવતું પત્રક આ સાથે સાિેલ છે. 

 (૩) કેટલી િકિ વણવપિાયેલ િિી અને તેના કાિણો િું 
છે ? 

  (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ રૂ.૧૨૧.૫૩ 
લાખની િકિ વણવપિાયેલ િિેલ છે. જ ેચાલુ નાણાંકીય વર્ધના 
અંત સુધીિાં વાપિવાનંુ આયોજન છે. 

પ ત્ર િ 
 

   (રૂ.લાખિાં)  

અ.નું. િર્ટ બજટે હેડ િેન્ર સરિાર દ્વારા 

ફાળિિામાું 
આિેલ રિમ 

સામેલ થયેલ ખચટ 

રાજ્ય સરિાર દ્વરા 

ફાળિિામાું 
આિેલ રિમ 

સામેલ થયેલ ખચટ 

િુલ િામગીરીની વિગત 

૧ ૧/૧/૨૦૧૭ થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૨૪૦૬/૨૬ િેવન્યુ ૦.૦૦ ૧૩૪૧.૪૮ ૧૩૪૧.૪૮ કચેિી ખચધ, વાિન ખચધ, િાિણ વળતિ ખચધ, 
િેથકયુ ખચધ, ફાયિ લાઈન, શ્રિયોગી/િજુિ 
ખચધ, શિક્ષણ, શિબીિ, કુવા પેિાપીટ વોલ, 
કવાટધિ િીપેિીંગ, ચેકડેિ રડથલટીંગ, વોચ 
ટાવિ િીપેિીંગ, ચેકડેિ, કોઝ-વે, થકુલ રૂિ, 
પાણીની સુશવધા, િવાડા કિ ચબુતિા, 
આિસીસી િોડ,િયુિ પાઈપકલ્વટધ, લલેક 
કોટન સોઈલ પેચીંગ િોડ, થકુલિાં સાઉન્ડ 
સીથટિ, થકુલિાં કમ્પાઉન્ડ વોલ, સોલાિ 
લાઈટ, િદબાણ, િેથકયુ સેન્ટિ જાળવણી િોડ, 
િીપેિીંગ, આંબિડી સફાિી પાકધ  જાળવણી 
શવગેિે કાિગીિીઓ કિવાિાં આવેલ છે. 
વાયિલેસ નેટવકધ, વોકીટોકી, પાટધસ, 
િીપેિીંગ, વન્યપ્રાણીઓનો ખોિાક, દેવળીયા 
સફાિી પાકધની જાળવણી, વાિન િીપેિીંગ, 
પ્રાકૃશતક શિક્ષણ શિશબિ, વાઈલ્ડ લાઈફ 
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   (રૂ.લાખિાં)  

અ.નું. િર્ટ બજટે હેડ િેન્ર સરિાર દ્વારા 

ફાળિિામાું 
આિેલ રિમ 

સામેલ થયેલ ખચટ 

રાજ્ય સરિાર દ્વરા 

ફાળિિામાું 
આિેલ રિમ 

સામેલ થયેલ ખચટ 

િુલ િામગીરીની વિગત 

િેથકયુ, તાલીિ, વકધિોપ. 

૨૪૦૬/૨૬ િેવન્યુ ઈંટીગે્રટેડ 

ડેવ. ઓફ વા.લા.િેબીટાટ 

૭૧.૬૭ ૫૩.૭૦ ૧૨૫.૩૭ કચેિી ખચધ, વાિન જાળવણી તથા લેન્ટેના 

િીિુવલની કાિગીિી કિવાિાં આવેલ છે. 

૪૪૦૬/૨૬ પ્લાન ઈંટીગે્રટેડ 

ફોિેથટ પ્રો.થકીિ 

૨.૭૮ ૧.૬૯ ૪.૪૭ ફાયિ વોચિ ખચધ તથા ફાયિ લાઈનની 

કાિગીિી કિવાિાં આવેલ છે. 

૪૪૦૬/૨૬ કેપીટલ ૪૦.૩૧ ૭૦૨.૩૪ ૭૪૨.૬૫ ઘાસ વાવેંતિના િોડલ િુજબની કાિગીિી, 

ઘાસ એકત્રીકિણ, વાિન ખચધ, વન્યપ્રાણી 

િાટે દવા, વોચ ટાવિ/ચેક પોથટ િીપેિીંગ તથા 

લેન્ટેના િીિુવલની કાિગીિી કિવાિાં આવેલ 
છે. 

  કુલ ૧૧૪.૭૬ ૨૦૯૯.૨૧ ૨૨૧૩.૯૭  

૨ ૧/૧/૨૦૧૮ થી 

૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૨૪૦૬/૨૬ િેવન્યુ ૦.૦૦ ૨૧૨૨.૯૦ ૨૧૨૨.૯૦ કચેિી ખચધ, વાિન ખચધ, િાિણ વળતિ ખચધ, 

િેથકયુ ખચધ, ફાયિ લાઈન, શ્રિયોગી/િજુિ 

ખચધ, શિક્ષણ, શિબીિ, કુવા પેિાપીટ વોલ, 

કવાટધિ િીપેિીંગ, ચેકડેિ રડથલટીંગ, વોચ 

ટાવિ િીપેિીંગ, ચેકડેિ, કોઝ-વે, થકુલ રૂિ, 

પાણીની સુશવધા, િવાડા કિ ચબુતિા, 
આિસીસી િોડ,િયુિ પાઈપકલ્વટધ, લલેક 

કોટન સોઈલ પેચીંગ િોડ, થકુલિાં સાઉન્ડ 

સીથટિ, થકુલિાં કમ્પાઉન્ડ વોલ, સોલાિ 

લાઈટ, િદબાણ, િેથકયુ સેન્ટિ જાળવણી િોડ, 

િીપેિીંગ, આંબિડી સફાિી પાકધ  જાળવણી 

શવગેિે કાિગીિીઓ કિવાિાં આવેલ છે. 

વાયિલેસ નેટવકધ, વોકીટોકી, પાટધસ, 
િીપેિીંગ, વન્યપ્રાણીઓનો ખોિાક, દેવળીયા 

સફાિી પાકધની જાળવણી, વાિન િીપેિીંગ, 

પ્રાકૃશતક શિક્ષણ શિશબિ, વાઈલ્ડ લાઈફ 

િેથકયુ, તાલીિ, વકધિોપ. 

૨૪૦૬/૨૬ િેવન્યુ ઈંટીગે્રટેડ 

ડેવ. ઓફ વા.લા.િેબીટાટ 

૧૧૯.૦૫ ૬૯.૨૭ ૧૮૮.૩૨ કચેિી ખચધ, વાિન જાળવણી તથા લેન્ટેના 

િીિુવલની કાિગીિી કિવાિાં આવેલ છે. 

૪૪૦૬/૨૬ પ્લાન ઈંટીગે્રટેડ 

ફોિેથટ પ્રો.થકીિ 

૦.૯૯ ૦.૮૩ ૧.૮૨ ફાયિ વોચિ ખચધ તથા ફાયિ લાઈનની 

કાિગીિી કિવાિાં આવેલ છે. 

૪૪૦૬/૨૬ કેપીટલ ૧૬.૫૦ ૬૧૯.૦૩ ૬૩૫.૫૩ ઘાસ વાવેતિના િોડલ િુજબની કાિગીિી, ઘાસ 
એકત્રીકિણ, વાિન ખચધ, વન્યપ્રાણી િાટે દવા, 

વોચ ટાવિ/ચેક પોથટ િીપેિીંગ તથા લેન્ટેના 

િીિુવલની કાિગીિી કિવાિાં આવેલ છે. 

િુલ ૧૩૬.૫૪ ૨૮૧૨.૦૩ ૨૯૪૮.૫૭  

એિુંદર િુલ ૨૫૧.૩૦ ૪૯૧૧.૨૪ ૫૧૬૨.૫૪  

--------- 

૧૩૮ 
સાબરમતી નદીમાું ઔદ્યોવગિ એિમો દ્વારા િોડિામાું આિતુું ગુંદુ પાણી 

* ૧૨૮૮૦ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (શવિિગાિ) : માનનીય પયાટિરણ મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અિદાવાદ િિેિ અને આસપાસના શવથતાિોિાંથી 
કેિીકલવાળું ગંદુ પાણી ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા સાબિિતી 
નદીિાં છોડવાિાં આવે છે તેવી કેટલી ફરિયાદો તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ સિકાિને િળી, 
અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિ અને આસપાસના શવથતાિોિાંથી કેશિકલ વાળું 
ગંદુ પાણી ઔદ્યોશગક એકિો દ્વાિા સાબિિતી નદીિાં છોડવાિાં 
આવે છે, તેવી કોઈ ફરિયાદ િળેલ નથી. 
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 (૨) િળેલ ફરિયાદો અન્વયે િાજ્ય સિકાિે ક્યાિે િા 

પગલાં લીધાં ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૩૯ 
અરિલ્લી અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૮૭૨ શ્રી ધિલવસુંહ ઝાલા (બાયડ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિવલ્લી અને 
સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

અરિલ્લી વજલ્લો સાબરિાુંઠા વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૨૪ ૧૩ ૨૬૦ ૧૫ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ અરિલ્લી વજલ્લો સાબરિાુંઠા વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૦ ૦ ૫ ૦ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦  
 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ નથી. 

--------- 

૧૪૦ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૧૯૭૮ શ્રી શશીિાુંત પુંડયા (ડીસા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 

બનાસકાંઠા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલ ૧ (એક) 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ સુઈગાિ ૧ 

િુલ ૧ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૧ (એક) 

 (૩) તે પૈકી ઉકત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 
શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી ? 

  (૩) ૦ (િ ન્ય) 

--------- 

૧૪૧ 
પોરબુંદર વજલ્લા સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૨૫ શ્રી િલ્લભભાઇ ધારવિયા (જાિનગિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પોિબંદિ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પોિબંદિ શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની એક પણ 
કોલેજ નથી. 



63 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 

િિેકિ કેટલંુ છે,   

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
૧૪૨ 

અમદાિાદ અને િડોદરા વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 
* ૧૨૮૯૬ શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધંધુકા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિદાવાદ અને 
વડોદિા શજલ્લાિાં જીલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧) 

અમદાિાદ જીલ્લો િડોદરા જીલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૬૮ ૬૭૬ ૨૮૫ ૧૩ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યાં, અને 

  (૨) એક પણ નિીં.  

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 

િિતગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે?  

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી.  

--------- 

૧૪૩ 
રાજ્યમાું ઉછચ ટેિનીિલ વશક્ષણ અભ્યાસક્રમોમાું ફી િધારા બાબત 

* ૧૨૮૫૫ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િાજ્યિાં ઉચ્ચ ટેકનીકલ શિક્ષણ અભ્યાસક્રિોિાં ક્યાિે કેટલી 

િકિનો ફી વધાિો સિકાિ દ્વાિા િાન્ય કિવાિાં આવ્યો, અને 

  (૧) ટેકનીકલ શિક્ષણ અભ્યાસક્રિોિાં સિકાિી તેિજ 
અનુદાશનત સંથથાઓિાં ફી વધાિો કિવાિાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉચ્ચ શિક્ષણિાં ફી વધાિો કિવાના િાં કાિણો છે?   (૨) લાગુ પડતું નથી. 

--------- 

૧૪૪ 
તાપી વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૨૦૨૧ શ્રી મુિેશ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-

૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વન શવભાગ દ્વાિા 
કેટલા ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં આવી, અને 

  (૧) ૬ ચેકડેિ અને ૭૭ વન તલાવડી  

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો?  

  (૨) રૂ.૧૪૯.૮૧ લાખ  

--------- 
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૧૪૫ 
ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોના જજટકરત ઘર 

* ૧૨૩૨૯ શ્રી અરવિુંદ રૈયાણી (િાજકોટ-પ વધ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
ગીિ સોિનાથ શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ 
જજધરિત છે,  

  (૧) ૭૪  

 (૨) ઉક્ત થથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિને નવીન બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં 
આવી, અને 

  (૨) ૨૬  

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 
આવ્યું ?  

  (૩) રૂા. ૩,૬૮,૦૦,૦૦૦/– (રૂપીયા ત્રણ કિોડ 
અડસઠ લાખ પુિા)  

--------- 

૧૪૬ 
મહીસાગર વજલ્લામાું આટટસ અને િોમસટ પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૯૨ શ્રી અજીતવસુંહ ચૌહાણ (બાલાશસનોિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િિીસાગિ 
શજલ્લાિાં આટધસ અને કોિસધ પ્રવાિની સિકાિી કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય  

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ ઉક્ત 
શથથશતએ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૪૭ 
એિલવ્ય મોડેલ સ્િુલ બાુંધિા માટે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ  

* ૧૩૦૩૩ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એકલવ્ય િોડેલ 
થકુલ બાંધવા િાટે કેન્ર સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય 
સિકાિને કોઇ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને  

  (૧) િા,  

 (૨) જો િા, તો ક્યાિે કેટલી િકિ િળી?    (૨) 
િર્ટ મળેલ રિમ 

ર. (લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૪૦૦.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ) 

૧૮૦૦.૦૦ 

  
--------- 
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૧૪૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાું ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાું િગટ િધારા આપિા બાબત 

* ૧૨૩૩૩ શ્રી િરશનભાઈ સોલુંિી (કડી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િિેસાણા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં ગ્રાન્ટેડ 
િાળાઓના શવથતાિ અથે િાધ્યશિક અને ઉચ્ચ િાધ્યશિક 
િાળાઓિાં કેટલા વગધનો વધાિો આપવાિાં આવ્યા? 

  (૧) િાધ્યશિક - ૧૭ 
  ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક - ૨૭  

--------- 

૧૪૯ 
પુંચમહાલ અને તાપી વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૯૪ શ્રી ભુપેન્રવસુંહ ખાુંટ (િોિવાિડફ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પંચિિાલ અને 

તાપી શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પંચિિાલ અને 

તાપી શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ  
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લો ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

પંચિિાલ ૨૧૭ ૯ 

તાપી ૫ ૪૮ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લો નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

પંચિિાલ ૧૫૨૮૨૯ 

તાપી ૫૨૫૪૫  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી.  

--------- 

૧૫૦ 
ખેડબ્રહ્મા તાલુિામાું કે્ષવત્રય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૭ શ્રી ગજને્રવસુંહ પરમાર (પ્રાંશતજ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબિકાંઠા શજલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય 
વનીકિણ કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 

િેક્ટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૩૮૫ િેક્ટિ.  

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૧૮૮.૬૮ લાખ.  

--------- 
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૧૫૧ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૨૩૬૮ શ્રી િનુભાઈ પટેલ (સાણંદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્કક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી,  

  (૧) કુલઃ ૯ (નવ). 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તાલુકાવાિ 
નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ દસક્રોઈ ૨ 

૨ બાવળા ૧ 

૩ સાણદં ૬ 

 િુલઃ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૪ (ચાિ). 

 (૩) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના શવભાજનની 
દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી ? 

  (૩) ૦(િ ન્ય) નાિંજ િ. 
  કુલ-૯ દિખાથતો પૈકી ૫ ગ્રાિ પંચાયતોની 
દિખાથતો પ તધતા િેઠળ છે. 

--------- 
૧૫૨ 

રાજ્યમાું આિેલ યુવનિવસટટીઓના સત્તામુંડળોમાું એસ.સી./એસ.ટી માટે અનામત પ્રથા 
* ૧૨૮૯૩ શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીિડા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાજ્યિાં આવેલ યુશનવશસધટીઓના સત્તાિંડળો 
(સેનેટ, શસન્ડીકેટ અને એકેડેશિક કાઉશન્સલ)િાં 
એસસી/એસટી િાટે અનાિત પ્રથા લાગુ કિવાની થાય છે તેવો 
યુજીસીએ આપેલ આદેિ િાજ્ય સિકાિને  

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ક્યાિે િળેલ છે, 

  (૧) ઓગષ્ટ્-૨૦૦૭િાં િાજ્ય સિકાિના ધ્યાને આવેલ 
છે. 

 (૨) િાજ્યની તિાિ યુશનવશસધટીઓના સક્ષિ 

સત્તાિંડળોની ભલાિણ િેળવવા સિકાિે ઉક્ત શથથશતએ ક્યાિે 
યુશનવશસધટીઓને જાણ કિી કે પત્ર લખ્યા, 

  (૨) તા. ૦૪-૦૮-૨૦૦૭, તા. ૨૪-૦૭-૨૦૧૨ અને 

તા. ૧૧-૦૩-૨૦૧૬ના િોજ સવે યુશનવશસધટીઓને પત્ર 
લખ્યા. 

 (૩) તે અન્વયે કઈ યુશનવશસધટીઓના સક્ષિ સત્તાિંડળો 
દ્વાિા િાજ્ય સિકાિને ભલાિણ િળી અને કઈ યુશનવશસધટીઓની 
ભલાિણ િળવાની બાકી છે, અને 

  (૩) સૌિાષ્ટ્ર  યુશનવશસધટી, િાજકોટ, વીિ નિધદ દશક્ષણ 
ગુજિાત યુશનવશસધટી, સુિત, િિાિાજા સયાજીિાવ યુશનવશસધટી, 
વડોદિા, સિદાિ પટેલ યુશનવશસધટી, વલ્લભ શવદ્યાનગિ, 
ગુજિાત યુશનવશસધટી, અિદાવાદ, િિાિાજા કૃષ્ણકુિાિશસંિજી 
ભાવનગિ યુશનવશસધટી, ભાવનગિ, ક્રાશતગુરૂ શ્યાિજીકૃષ્ણવિાધ 
કચ્છ યુશનવશસધટી, કચ્છ, ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ ઈન્રાથ્રક્ચિ 
ટેકનોલોજી િીસચધ એન્ડ િેનેજિેન્ટ, અિદાવાદ, ઈન્ડીયન 
ઈન્થટીટ્યુટ ઓફ ટીચિ એજ્યુકેિન, ગાંધીનગિ, ગુજિાત 
ટેકનોલોજીકલ યુશનવશસધટી, અિદાવાદ તિફથી અિેવાલ િળ્યા 
છે.  

 જ્યાિે િેિચંરાચાયધ ઉત્તિ ગુજિાત યુશનવશસધટી, પાટણ ડૉ. 
બાબા સાિેબ આંબેડકિ ઓપન યુશનવશસધટી, અિદાવાદ, શ્રી 
સોિનાથ સંથકૃત યુશનવશસધટી, વેિાવળ, શચલ્ડરન યુશનવશસધટી, 
ગાંધીનગિ, શ્રી ગોશવંદ ગુરૂ યુશનવશસધટી, ગોધિા અને ભક્તકશવ 
નિશસંિ િિેતા યુશનવશસધટી, જુનાગઢ તિફથી અિેવાલ િળેલ 
નથી.  
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 (૪) જ ે યુશનવશસધટીના સક્ષિ સત્તાિંડળ ભલાિણ 

િોકલતા ન િોય તો તેની સાિે િાં પગલા લીધા ? 

  (૪) સંબંશધત યુશનવશસધટીઓના િળેલ અિેવાલો અને 

નાિદાિ ગુજિાત િાઈકોટધિાં દાખલ થયેલી SCA No. 
5034/2011 િાં નાિદાિ ગુજિાત િાઈકોટધના તા.૩૧-૦૧-
૨૦૧૫ ના જજિેન્ટને ધ્યાનિાં લઈને, પુખ્ત શવચાિણા કિીને, 
તા.૨૯-૦૧-૨૦૧૯ ના ઠિાવથી યુજીસીની પ્રથતુત 
િાગધદશિધકાિાંની ભલાિણો/સ ચનાઓનો અભ્યાસ કિીને, 
શવગતવાિ અિેવાલ િજુ કિવા િાટે, ઉચ્ચ કક્ષાની સશિશતની 
િચના કિવાિાં આવી છે. કોઈ યુશનવશસધટી શવરૂધ્ધ િાલના 
તબકે્ક પગલા લેવાનો પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી.  

--------- 

૧૫૩ 
આકદજાવત વિિાસ માટે વપ્ર-મેટર ીિ અને પોસ્ટ મેટર ીિ 

* ૧૨૯૯૭ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) આરદજાશત શવકાસ િાટે શપ્ર-િેટર ીક અને પોથટ 
િેટર ીક થકોલિિીપ યોજના િેઠળ કેન્ર સિકાિ તિફથી  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય 
સિકાિને વર્ધવાિ કેટલી િકિ િળેલ છે, 

  (૧) જ ેતે વર્ધ િાટે િળેલ િકિની શવગતો નીચે િુજબ છે. 
   (ર. િરોડમાું) 

િર્ટ વપ્ર-મેકટરિ પોસ્ટ-મેટર ીિ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૩૪.૫૧ રૂ. ૨૨૪.૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

રૂ. ૧૦.૩૧ રૂ. ૧૫૧.૮૮ 

 

 (૨) ઉક્ત િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિનો ખચધ 
કિેલ છે અને કેટલી િકિ વણવપિાયેલ િિી ?  

  (૨) જ ે તે વર્ધિાં થયેલ ખચધ અને વણવપિાયેલ િકિની 
શવગતો નીચે િુજબ છે.  

   (ર. િરોડમાું) 
િર્ટ વપ્ર-મેટર ીિ પોસ્ટ-મેટર ીિ 

ખચટ ર. િણિપરાયેલ 
રિમ 

ખચટ ર. િણિપરાયેલ 
રિમ 

૨૦૧૭-૧૮ ૩૪.૫૧ ૦૦ ૨૨૪.૦૦ ૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની 
શથથશતએ 

૧૦.૩૧ ૦૦ ૫૬.૮૧ ૯૫.૦૭ 

(ઉક્ત 

િકિના 
ખચધની 

કાયધવાિી 

ચાલુ છે)  
--------- 

૧૫૪ 
ઉછિલ તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૮ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુિત-ઉત્તિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શજલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને  

૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 
િેક્ટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૭૭૫ િેક્ટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ. ૩૯૦.૦૭ લાખ 

--------- 
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૧૫૫ 
આણુંદ અને નમટદા વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૮૦ શ્રી પૂનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ આણંદ અને 
નિધદા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ નીચે િુજબ 
આંગણવાડીઓ ભાડાના િકાનિાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ ભાડાના 
મિાનોની સુંખ્યા 

અન્ય જગ્યાની 
સુંખ્યા 

આણંદ ૩૪૮ ૧૫૭ 

નિધદા ૧૨ ૧૮ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલ છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલ છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

આણંદ ૧૫૬૮૪૪ 

નિધદા ૪૮૪૧૬  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ? 

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 
૧૫૬ 

ઈિો વસસ્ટમ અને િુદરતી સુંશાધનના સુંરક્ષણ માટે ગ્રાન્ટ 
* ૧૨૯૫૫ શ્રી જ.ે િી. િાિડીયા (ધાિી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ઈકો શસથટિ અને કુદિતી સંિાધનના સંિક્ષણ િાટે 
કેન્ર સિકાિ તિફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં 
બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે, અને િળેલ િકિ પૈકી 
વર્ધવાિ કેટલી િકિ ખચધ કિવાિાં આવેલ છે ?  

  (૨)  
િર્ટ મળેલ રિમ 

(ર.લાખમાું) 
થયેલ ખચટ 

(ર. લાખમાું) 

૨૦૧૭ ૯૧૭.૦૪ ૮૨૮.૧૧ 

૨૦૧૮ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 

૪૦૬.૩૨ ૧૯૯.૦૯ 

 
--------- 

૧૫૭ 
રાજ્ય િક્ષાના વિજ્ઞાન મેળાનુું આયોજન બાબત  

* ૧૨૩૨૫ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબિિતી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્ય કક્ષાના 
શવજ્ઞાન િેળાનંુ શનયશિત આયોજન દિ વર્ે કિવાિાં આવે છે. 
તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા 

 (૨) જો િા તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 

૨ વર્ધ દિમ્યાન કઈ કઈ જગ્યાએ િાજ્ય કક્ષાના શવજ્ઞાનિેળા/ 
પ્રદિધનો યોજાયા િતા ?  

  (૨) નીચે િુજબ િાજ્ય કક્ષાના શવજ્ઞાનિેળા/પ્રદિધનો 
યોજ્યા િતા. 

િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ 
તા. ૨૭ થી ૩૦ નવેમ્બિ 
થથળ-જય જલાિાિ થક લ, ગોધિા 
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િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ 
તા. ૨૦-૨૩ જાન્યુઆિી ૨૦૧૮ 
થથળ-શવશવધલક્ષી શવદ્યાિંરદિ, પાલનપુિ. 

--------- 

૧૫૮ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૧૫ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ સને  
૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના 
અંતગધત ટેકશનકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી 
અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી 
િકિની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ સને  
૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના 
અંતગધત ટેકશનકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી 
અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ 
રૂ.૧.૦૯ કિોડની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 
શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 
રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ 
લાખ ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૯ 
પુંચાયતી રાજ સુંસ્થાઓને સુંગીન બનાિિા િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૮૭૮ શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (િાણસા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નાણાપંચની 
ભલાિણ અનુસાિ પંચાયતી િાજ સંથથાઓને સંગીન બનાવવા 
કેન્ર તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ 
છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ? 

  (૨) નાણાુંિીય િર્ટ મળેલ રિમ (ર. િરોડમાું)  
  ૨૦૧૭૧૮   ૧૫૬૦.૪૯ 
  ૨૦૧૮-૧૯    ૨૬૬૨.૭૧ 

--------- 

૧૬૦ 
વનરું તર વશક્ષણ યોજના અન્િયે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૧૬ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) શનિંતિ શિક્ષણ યોજના અન્વયે કેન્ર સિકાિ 

તિફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) ના. 

  - શનિંતિ શિક્ષણ યોજના કેન્ર સિકાિ ધ્વાિા સને 
૨૦૦૮-૦૯ થી બંધ કિવાિાં આવેલ છે. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

---------
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૧૬૧ 

દાહોદ અને સુરત વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 
* ૧૩૦૦૪ શ્રીમતી ચુંકરિાબેન બારીયા (ગિબાડા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ દાિોદ અને 
સુિત શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ નીચે િુજબ 
આંગણવાડીઓ ભાડાના િકાનિાં કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય જગ્યાની 
સુંખ્યા 

દાિોદ ૩૨૭ ૨૨ 

સુિત ૪૬ ૬૩ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલ છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

દાિોદ ૩૨૨૭૨૭ 

સુિત ૨૧૪૬૪૩  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ? 

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 
૧૬૨ 

િડોદરા વજલ્લામાું આટટસ અને િોમસટ પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 
* ૧૩૦૧૨ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કિજણ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વડોદિા 
શજલ્લાિાં આટધસ અને કોિસધ પ્રવાિની સિકાિી કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય  

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ ઉક્ત 
શથથશતએ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૬૩ 
િડોદરા વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૩૭ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વડોદિા િિેિ) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં વડોદિા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

વડોદિા િિેિ(પ વધ) ૩૦૩ 

વડોદિા િિેિ(પશિિ) ૬૨ 

વડોદિા િિેિ(ઉત્તિ) ૮૩ 

વડોદિા િિેિ(દશક્ષણ) ૧૦૦ 

વડોદિા ગ્રામ્ય ૨૧૩ 
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પાદિા ૧૩૦ 

કિજણ ૧૧૪ 

સાવલી ૩૨ 

દેસિ ૯૮ 

ડભોઈ ૨૦૦ 

શસનોિ ૨૯ 

વાઘોડીયા ૧૨૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી એિજીઓ નાિંજ િ થઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર 
અરજીઓ 

નામુંજૂર 
અરજીઓ 

વડોદિા િિેિ(પ વધ) ૨૬૫ ૩૫ 

વડોદિા િિેિ(પશિિ) ૪૫ ૧૨ 

વડોદિા િિેિ(ઉત્તિ) ૭૨ ૪ 

વડોદિા િિેિ(દશક્ષણ) ૮૮ ૫ 

વડોદિા ગ્રામ્ય ૧૫૧ ૫૬ 

પાદિા ૧૨૫ ૫ 

કિજણ ૧૦૫ ૬ 

સાવલી ૩૦ ૨ 

દેસિ ૬૧ ૩૭ 

ડભોઈ ૧૦૩ ૯૫ 

શસનોિ ૨૭ ૨ 

વાઘોડીયા ૧૨૫ ૧  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે?    (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી, 

 અિજી ફોિધ સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી, 

 વાશર્િંક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 

 રૂબરૂ જવાબ અને પંચક્યાસિાં તલાટીના સિી 
શસક્કા થયેલ ન િોવાથી 

 અિજી દુબાિ િોવાથી 

 અિજદાિનંુ નાિ/અટક અિજીિાં અને િજુ કિેલ 
પુિાવાિાં અલગ િોવાથી 

 અિજી બીજા તાલુકાની િોય અિજી તબદીલ કિવાથી 
--------- 

૧૬૪ 
તાપી વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૨૦૨૨ શ્રી હર્ટ સુંઘિી (િજ િા) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વન શવભાગ 

દ્વાિા કેટલા ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં આવી, 
અને 

  (૧) ૬ ચેકડેિ અને ૭૭ વન તલાવડી  

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો?  

  (૨) રૂ.૧૪૯.૮૧ લાખ  

--------- 



72 

૧૬૫ 
રાજ્યમાું હળપવતઓના નિા મિાનોનો સિે 

* ૧૩૦૨૪ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યાિા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 
િળપશતઓના ૨૦ વર્ધ પિેલાના જજધિીત આવાસોના બદલે 
નવા િકાનોનો સવે છેલે્લ ક્યાિે કિવાિાં આવ્યો, અને 

  (૧) પંચાયત શવભાગ દ્વાિા તા.૨૯-૦૮-૨૦૧૨ના 
ઠિાવથી િળપશત આવાસ યોજના પ િતી યુશનટ કોથટિાં ફેિફાિ 
કિવા બાબતે થયેલ શવચાિણાના ભાગરૂપે િેં-૨૦૧૨િાં 
સવેની કાિગીિી િાથ ધિાયેલ િતી. 

 (૨) તે અન્વયે છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ નવા આવાસો 
િાટે આવાસદીઠ કેટલી િકિ ફાળવી અને કેટલા આવાસો ઉક્ત 

શથથશતએ નવા તૈયાિ થયા? 

  (૨) ઉક્ત સવે પંચાયત શવભાગ દ્વાિા કિાયેલ િતો. જ્યાિે 
ગુજિાત જિીન શવિોણા િજ િો અને િળપશત ગૃિ શનિાધણ 

બોડધ , વર્ધ ૨૦૧૫થી આરદજાશત શવકાસ શવભાગ િેઠળ 
િ કવાિાં આવેલ છે. ગુજિાત જિીન શવિોણા િજ િો અને 
િળપશત ગૃિ શનિાધણ બોડધ ને ૨૦ વર્ધ પિેલાના જજધરિત 
િળપશત આવાસોના બદલે નવા આવાસોના બાંધકાિની 
કાિગીિી વર્ધ ૨૦૧૬-૧૭થી સુપ્રત કિવાિાં આવેલ છે.તે 
સંદભધિાં િંજ િ કિવાિાં આવેલ આવાસો, િંજ િ કિવાિાં 
આવેલ સિાય તથા પ ણધ કિવાિાં આવેલ આવાસોની શવગતો 

આ સાથેના પત્રકિાં સાિેલ છે. 

પ  ત્ર  િ 
વજલ્લો મુંજૂર િરિામાું આિેલ આિાસો મુંજૂર િરિામાું આિેલ સહાય (ર.લાખમાું) પૂણટ િરિામાું આિેલ આિાસો 

૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

વલસાડ ૧૭૨ ૩૬૫ ૦૧ ૧૨૦.૪૦ ૨૫૫.૫૦ ૦.૭૦ ૯૬ ૩૮૮ ૧૭ 

નવસાિી ૩૦૩ ૩૮૫ ૧૫ ૨૧૨.૧૦ ૨૬૯.૫૦ ૧૦.૫૦ ૧૭૧ ૪૦૪ ૨૦ 

સુિત ૮૦૧ ૧૩૫૧ ૦૧ ૫૬૦.૭૦ ૯૪૫.૭૦ ૦.૭૦ ૨૯૧ ૧૩૭૧ ૩૬૩ 

વડોદિા ૧૪૮ ૧૬૬ - ૧૦૩.૬૦ ૧૧૬.૨૦ - ૬૩ ૧૮૯ ૫૦ 

છોટાઉદેપુિ ૪૮ ૦૮ - ૩૩.૬૦ ૫.૬૦ - - - ૪૩ 

ભરૂચ ૬૧ ૨૦૮ - ૪૨.૭૦ ૧૪૫.૬૦ - ૫૧ ૧૭૭ ૨૬ 

તાપી ૧૯ - - ૧૩.૩૦ - - - ૧૧ ૦૩ 

િુલ ૧૫૫૨ ૨૪૮૩ ૧૭ ૧૦૮૬.૪૦ ૧૭૩૮.૧૦ ૧૧.૯૦ ૬૭૨ ૨૫૪૦ ૫૨૨ 

--------- 

૧૬૬ 
િછિ અને નિસારી વજલ્લામાું પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૮૩૫ શ્રી પ્રધુમનવસુંહ જાડેજા (અબડાસા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કચ્છ અને 
નવસાિી શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

િછિ નિસારી 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

અબડાસા ૩૪ ચીખલી ૯૦ 

અંજાિ ૨૪ ગણદેવી ૫૧ 

ભચાઉ ૮૫ જલાલપોિ ૯૮ 

ભુજ ૧૬૬ ખેિગાિ ૩૬ 

ગાંધીધાિ ૮૧ નવસાિી ૨૭ 

લખપત ૨૦ વાંસદા ૮૨ 

િાંડવી ૫૮   
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િુંરા ૫૯   

નખત્રાણા ૪૨   

િાપિ ૯૭   

િુલ ૬૬૬ િુલ ૩૮૪ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૧૬૭ 
ઉછિલ તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૨૦ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટેલ (ધિિપુિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંકીય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯ 
િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા િેકટિિાં િોપાનંુ 
વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૭૭૫ િેકટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૩૯૦.૦૭ લાખ 

--------- 

૧૬૮ 
તાપી વજલ્લામાું વિવિધલક્ષી મકહલા િલ્યાણ યોજનાના િેન્રો 

* ૧૨૦૪૬ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (શલંબાયત) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
શવશવધલક્ષી િરિલા કલ્યાણ યોજનાના કેન્રો કેટલી થવૈશચ્છક 
સંથથાઓ ચલાવે છે, અને 

  (૧) ૫ (પાંચ) 

 (૨) તે અન્વયે ઉકત શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ધિાં તાપી 
શજલ્લાિાં કેટલા લાભાથીને લાભ આપવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૧,૫૦૮ 

--------- 

૧૬૯ 
િાયબ્રન્ટ સમીટ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭માું વસવિલ એવિએશન ક્ષેતે્ર એમ.ઓ.યુ. 

* ૧૨૮૫૦ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુિ) : માનનીય મુંત્રીશ્રી, નાગકરિ ઉડ્ડયન જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્ટ ગુજિાત ગ્લોબલ ઈન્વેથટિેન્ટ સશિટ-
૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭િાં શસશવલ એશવએિન કે્ષત્રે સશિટવાિ કુલ 
કેટલા એિ.ઓ.યુ. કેટલી િકિના થયા િતા, અને 

  (૧)  

િર્ટ સુંખ્યા રિમ (રવપયા િરોડમાું) 

૨૦૧૫ ૧૦ ૫,૪૨૬.૫૦/- 

૨૦૧૭ ૧૨ આ સશિટિાં ઈન્વેથટિેન્ટ ઈન્ટેન્િન 
િાટે િ ડીિોકાણ ધ્યાને લેવાિાં આવેલ 

નથી. 
 

 (૨) તે પૈકી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સશિટવાિ 
થયેલ એિ.ઓ.યુ. પૈકી કેટલા અિલ િેઠળ, કેટલા પ્રાિંશભક 
તબક્કાિાં અને કેટલા િદ થયેલ છે ? 

  (૨) વર્ધ ૨૦૧૫ના ૧૦ એિ.ઓ.યુ. િદ થયેલ છે. વર્ધ 
૨૦૧૭ના ૨ અિલ િેઠળ અને ૧૦ એિ.ઓ.યુ. િદ થયેલ છે. 

--------- 
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૧૭૦ 
વિવિધ અભ્યારણ્યો અને રાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યાનો માટે ફાળિેલ રિમ 

* ૧૨૯૪૬ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાજ્યિાં આવેલ અભ્યાિણ્ય અને િાષ્ટ્ર ીય ઉદ્યાનો 
િાટે કેન્ર તિફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે 
વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉકત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ? 

  (૨)  

િર્ટ મળેલ રિમ 
(ર.લાખમાું) 

૨૦૧૭ ૫૫૮.૫૨ 

૨૦૧૮ (તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ) ૪૩૯.૨૭  
--------- 

૧૭૧ 
બોટાદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોના જજટકરત ઘર 

* ૧૨૩૬૭ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
બોટાદ શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના ઘિ જજધરિત છે, 

  (૧) ૪૮. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિને નવીન બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં 
આવી, અને 

  (૨) ૨૩. 

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 
આવ્યું ? 

  (૩) રૂ.૩,૪૬,૦૦,૦૦૦/- (રૂશપયા ત્રણ કિોડ 
છેતાલીસ લાખ પુિા). 

--------- 
૧૭૨ 

મકહસાગર વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓમાું ગેસ િનેક્શન 
* ૧૨૦૩૨ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સંતિાિપુિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િરિસાગિ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું 
નામ 

મુંજુર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની સુવિધા 
ધરાિતા આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

લુણાવાડા ૩૧૭ ૩૧૭ 

સંતિાિપુિ ૩૮૪ ૩૮૪ 

કડાણા ૨૦૬ ૨૦૬ 

ખાનપુિ ૧૪૬ ૧૪૬ 

બાલાશસનોિ ૧૬૩ ૧૬૩ 

શવિપુિ ૧૦૦ ૧૦૦ 
 

 (૨) બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને કેટલા સિયિાં ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવિે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૧૭૩ 
િછિ અને મોરબી વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૧૨૮૩૯ શ્રીમવત સુંતોિબેન આરેઠીયા (િાપિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ કચ્છ અને 
િોિબી શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતના િેદાન નથી, 

  (૧)  

િછિ વજલ્લો મોરબી વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૬૨ ૩૨ ૩૩ ૨૧ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતના િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ િછિ વજલ્લો મોરબી વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮ ૦ ૩૩ ૦ ૦  
 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિતગિતના િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૧૭૪ 
દાહોદ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૩ શ્રી સી. િે. રાઉલજી (ગોધિા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાિોદ શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 

ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી. 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત દાિોદ શજલ્લાિાં વર્ધ 

૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ કેટલો 
ખચધ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૮૫૯.૧૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દાિોદ ૭૫,૧૬૪ 

૨ ગિબાડા ૩૧,૫૦૦ 

૩ ઝાલોદ ૬૮,૯૯૧ 

૪ સંજલેી ૧૫,૨૪૦ 

૫ ફતેપુિા ૩૯,૩૨૭ 

૬ લીિખેડા ૬૮,૯૯૧ 

૭ ધાનપુિા ૨૯,૨૦૯ 

૮ દેવગઢ બાિીયા ૪૧,૩૧૧ 

 િુલ ૩,૬૯,૭૩૩  
--------- 
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૧૭૫ 
આણુંદ વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૩૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખંભાશળયા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ આણંદ 
શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય. 

 (૨) ઉક્ત કોલેજોિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૭૬ 
ખેડા વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૪૫ શ્રી અજુટનવસુંહ ચૌહાણ (િિેિદાવાદ) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ધિાં ખેડા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

નડીયાદ િિેિ ૧૫૫ 

નડીયાદ ગ્રામ્ય ૨૬૭ 

વસો ૫૮ 

ખેડા ૯૨ 

િાતિ ૮૧ 

િિેિદાવાદ ૧૮૨ 

િિુધા ૮૫ 

કઠલાલ ૧૭૫ 

કપડવંજ ૨૨૫ 

ઠાસિા ૨૪૬ 

ગળતેશ્વિ ૬૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

નડીયાદ િિેિ ૧૨૬ ૮ 

નડીયાદ ગ્રામ્ય ૨૧૭ ૧૪ 

વસો ૫૬ ૨ 

ખેડા ૬૭ ૨૫ 

િાતિ ૭૮ ૩ 

િિેિદાવાદ ૯૩ ૮૩ 

િિુધા ૭૯ ૬ 

કઠલાલ ૧૨૪ ૧૬ 

કપડવંજ ૨૦૭ ૩ 

ઠાસિા ૨૨૧ ૮ 

ગળતેશ્વિ ૩૬ ૧૮  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે ?   (૩) • ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી 

  • અિજી સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી. 

  • વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 
--------- 
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૧૭૭ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૮૫૯ શ્રી ચુંદનજી ઠાિોર (શસદ્ધપુિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ પાટણ અને 
િિેસાણા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

પાટણ વજલ્લો મહેસાણા વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૯૫ ૩૯ ૮૮ ૯ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એક પણ નિીં.  

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૧૭૮ 
બોટાદ વજલ્લા સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૬૪ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ બોટાદ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ બોટાદ શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઇજનેિી અભ્યાસક્રિની એક પણ 
કોલેજ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે,  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૭૯ 
જૂનાગઢ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૩૪ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ જ નાગઢ અને 
પોિબંદિ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

જૂનાગઢ પોરબુંદર 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

ભેંસાણ ૧૨ પોિબંદિ ૧૪ 

જુનાગઢ ૪૩ િાણાવાવ ૨૦ 

જુનાગઢ િિેિ ૪૮ કુશતયાણા ૭ 

કેિોદ ૫૯   

િાશળયા િાટીના ૪૮   

િાણાવદિ ૩૫   
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િાંગિોળ ૮૫   

િેંદિડા ૨૧   

વંથલી ૫૦   

શવસાવદિ ૪૮   

િુલ ૪૪૯ િુલ ૪૧ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૧૮૦ 
ગીર-સોમનાથ અને રાજિોટ વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૪૯ શ્રી મોહનલાલ િાળા (કોડીનાિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ ગીિ-સોિનાથ 
અને િાજકોટ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

ગીર સોમનાથ રાજિોટ 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

ગીિ ગઢડા ૨૪ ધોિાજી ૩૯ 

કોડીનાિ ૭૯ ગોંડલ ૪૩ 

સુત્રાપાડા ૧૬ જાિકંડોિણા ૧૯ 

તાલાળા ૪૧ જસદણ ૭૯ 

ઉના ૫૦ જતેપુિ ૧૯ 

વેિાવળ ૩૫ કોટડાસાંગાણી ૦૨ 

  લોશધકા ૨૦ 

  પડધિી ૪૭ 

  િાજકોટ ૭૪ 

  ઉપલેટા ૫૮ 

  શવંછીયા ૪૮ 

  િાજકોટ કોપો. ૧૩૬ 

િુલ ૨૪૫ િુલ ૫૮૪ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૧૮૧ 
સોનગઢ તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૭ શ્રી વિનોદભાઈ મોરડીયા (કતાિગાિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શજલ્લાના સોનગઢ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯િાં 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા િેક્ટિિાં િોપાનંુ 

વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૦૭૬.૫૯ િેક્ટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) રૂ. ૬૯૦.૬૪ લાખ 

--------- 
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૧૮૨ 
બોટાદ ખાતે અનુસૂવચત જાવત/જનજાવત માટે ખાસ િોટટ  િાયટરત 

* ૧૨૬૦૯ શ્રી આર. સી. મિિાણા (િિુવા) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં નવિશચત શજલ્લા બોટાદ ખાતે અનુસ શચત જાશત/જન 
જાશત અશધશનયિ-૧૯૮૯ િેઠળ ખાસ કોટધ  કાયધિત કિવાિાં 

આવેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા જી. 

 (૨) જો િા, તો આ કોટધ  ક્યાિે કાયધિત કિવાિાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) નવ િશચત શજલ્લા બોટાદ ખાતે અનુસ શચત જાશત/ જન 
જાશત અશધશનયિ-૧૯૮૯ િેઠળ સિકાિશ્રીના કાયદા શવભાગે 
તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની અશધસ ચના ક્રિાંક: GK/57/2018/ 

SCT/102016/2599/D થી કાયધિત કિવાિાં આવેલ છે. 
--------- 

૧૮૩ 
સુરેન્રનગર વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૦૪૯ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિેન્રનગિ 
શજલ્લાિાં િુખ્ય સેશવકાનંુ િંજ િ િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૧) ૫૭ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત શથથશતએ કેટલી જગ્યાઓ ભિાયેલ છે 
અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ૪૭ જગ્યા ભિાયેલ છે અને ૧૦ જગ્યા ખાલી છે. 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભિવા િી કાયધવાિી કિી ?    (૩) સીધી ભિતીથી ૦૯ જગ્યા િાટેની ભિતી પ્રરક્રયા 
પ ણધતાના આિે છે ટ ં ક સિયિાં શનિણંક આપવાિાં આવિે,  
૧ જગ્યા િાટે આંતિ શજલ્લા ફેિબદલીથી સિાવવા સંિશત 
આપેલ છે. 

--------- 

૧૮૪ 
િેન્ર સરિારે બહાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 

* ૧૨૩૯૭ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (િાજકોટ-દશક્ષણ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેન્ર સિકાિ 
દ્વાિા બિાિ પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ ગુજિાતને િળેલ છે 
કે કેિ, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો િાજ્યિાં ક્યા ક્યા થથળોએ આ સેવા િરૂ 
કિવાિાં આવેલ છે?  

  (૨) િાજ્યિાં નીચે જણાવેલ થથળોએ સેવા િરૂ કિવાિાં 
આવેલ છે. 
  (૧) અિદાવાદ-પોિબંદિ-અિદાવાદ 
  (૨) જસેલિેિ-સુિત- જસેલિેિ 
  (૩) જસેલિેિ-અિદાવાદ-જસેલિેિ 
  (૪) િુંબઇ-પોિબંદિ-િુંબઇ 
  (૫) િુંબઇ-કંડલા-િુંબઇ 
  (૩) િુબલી-અિદાવાદ- િુબલી 

--------- 
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૧૮૫ 
િડોદરા વજલ્લામાું સરિારી ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૦૯ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વડોદિા 
શજલ્લાિાં સિકાિી ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની કોલેજ કેટલી 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વડોદિા શજલ્લાિાં 
સિકાિી ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની એકપણ કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

--------- 

૧૮૬ 
રાજ્યના યુિાનોને ઉડ્ડયનની તાલીમ આપિાનુું આયોજન 

* ૧૨૩૯૪ શ્રી બલરામ થાિાણી (નિોડા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં િાજ્યના યુવાનોને ઉડ્ડયનની તાલીિ િાજ્યિાં િળે તે 
િાટે િાજ્ય સિકાિે કોઇ આયોજન કિેલ છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો કઇ જગ્યાએથી અને કઇ કંપની િાિફત 
તાલીિ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતેથી લલ્યુ-િે એવીએિન 
િાિફતે તાલીિ આપવાિાં આવે છે. 

 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાલીિ 
આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કઇ સગવડ પ િી 
પાડવાિાં આવે છે? 

  (૩) તાલીિ આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા 
િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતે ૧૫૦૦ થક્વેિ િીટિ જગ્યા કિાિથી 
ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૭ 
મોરબી અને રાજિોટ વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૧૪ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટંકાિા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િોિબી અને 
િાજકોટ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િોિબી અને 
િાજકોટ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

િોિબી ૧૧૫ ૭૩ 

િાજકોટ ૧૬૮ ૪૨ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

િોિબી ૬૩૮૧૨ 

િાજકોટ ૧૩૩૬૬૪  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 
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૧૮૮ 
નમટદા વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓના પોતાના મિાનો 

* ૧૨૦૪૧ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નિધદા શજલ્લાિાં 
કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના િકાનો છે, અને 

  (૧) ૯૨૨ 

 (૨) બાકી િિેતા િકાનો ક્યાિે બનાવવાિાં આવિે ?    (૨) જિે બને તેિ જલ્દી. 
--------- 

૧૮૯ 
સુબીર તાલુિાના ક્ષેવત્રય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૨ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ડાંગ શજલ્લાના સુબીિ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ની અને ૨૦૧૮-૧૯ની 
શથથશતએ કેટલા િેક્ટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) ૨૬૮૦ િેક્ટિ  

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ?  

  (૨) કુલ રૂ. ૭૫૫.૪૫ લાખ 

--------- 

૧૯૦ 
મકહસાગર વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૩૭૬ શ્રી જગકદશ પુંચાલ (શનકોલ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિ ેકે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િરિસાગિ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું 
નામ 

મુંજુર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની સુવિધા 
ધરાિતા આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

લુણાવાડા ૩૧૭ ૩૧૭ 

સંતિાિપુિ ૩૮૪ ૩૮૪ 

કડાણા ૨૦૬ ૨૦૬ 

ખાનપુિ ૧૪૬ ૧૪૬ 

બાલાશસનોિ ૧૬૩ ૧૬૩ 

શવિપુિ ૧૦૦ ૧૦૦ 
 

 (૨) બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને કેટલા સિયિાં ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવિે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૧૯૧ 
િાયબ્રન્ટ સવમટ – ૨૦૧૩ના પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદન 

* ૧૩૦૧૮ શ્રી સુંજયભાઈ સોલુંિી (જબંુસિ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વાયબ્રન્ટ ગુજિાત ઈન્વેથટસધ સિીટ-૨૦૧૩િાં 
શસવીલ એવીએિન ક્ષેત્રે ૧૦ એિ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટની સંખ્યા 
થયેલી િતી, તે પૈકી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 
પ્રોજકે્ટ કાયધિત થયા, 

  (૧) િ ન્ય 
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 (૨) ઉક્ત કાયધિત થયેલ પ્રોજકે્ટ કોના દ્વાિા કયા થથળે 

થથાપવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કોના દ્વાિા કિવાિાં આવેલ 
એિ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટ પડતા િુકવાિાં આવ્યા ?  

  (૩) ૧૦ એિ.ઓ.યુ. પડતા િ કવાિાં આવેલ છે.  

--------- 
૧૯૨ 

આણુંદ અને ભરચ વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 
* ૧૨૯૭૧ શ્રી રાજને્રવસુંહ પરમાર (બોિસદ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આણંદ અને 
ભરૂચ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં કેટલા 

ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

આણુંદ ભરચ 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

આણંદ ૧૬૧ આિોદ ૫૦ 

અંકલાવ ૯૪ અંકલેશ્વિ ૮૫ 

બોિસદ ૨૧૩ ભરૂચ ૧૩૬ 

ખંભાત ૧૨૯ િાંસોટ ૬૦ 

પેટલાદ ૧૧૩ જબંુસિ ૧૧૧ 

સોજીત્રા ૩૭ નેત્રંગ ૭૪ 

તાિાપુિ ૨૮ વાગિા ૩૦ 

ઉિિેઠ ૯૭ વાશલયા ૪૫ 

  ઝઘડીયા ૧૦૦ 

િુલ ૮૭૨ િુલ ૬૯૧ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ કયાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૧૯૩ 
“તાપી વજલ્લામાું વિવિધલક્ષી િલ્યાણ યોજનાના િેન્રો” 

* ૧૨૦૩૫ શ્રીમતી ઝુંખનાબેન પટેલ (ચોયાધસી) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
શવશવધલક્ષી િરિલા કલ્યાણ યોજનાના કેન્રો કેટલી થવૈશચ્છક 
સંથથાઓ ચલાવે છે, અને 

  (૧) ૫ (પાંચ) 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ધિાં તાપી 
શજલ્લાિાં કેટલા લાભાથીને લાભ આપવાિાં આવેલ છે ?  

  (૨) ૧૧,૫૦૮  

--------- 

૧૯૪ 
ગાુંધીનગર અને સુરેન્રનગર વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૮૭૫ ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા (ગાંધીનગિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ ગાંધીનગિ અને 
સુિેન્રનગિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતના િેદાન નથી, 

  (૧)  
ગાુંધીનગર વજલ્લો સુરેન્રનગર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

૧૪૩ ૯ ૨૭૨ ૨૧ 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 

શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતના િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ 

ગાુંધીનગર વજલ્લો સુરેન્રનગર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૧ ૦ ૬ ૦ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦  
 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિતગિતના િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૧૯૫ 
રાજ્યમાું સરિારી પોલીટેિનીિ િોલેજોમાું ફીડર િેડરમાું વ્યાખ્યાતાની જગ્યા 

* ૧૨૩૦૭ શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ (અિિાઈવાડી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યની 
પોલીટેકનીક કોલેજોિાં ફીડિ કેડિિાં વ્યાખ્યાતાની કેટલી 
જગ્યાઓ ભિેલી છે, 

  (૧) ૨૨૩૨ 

 (૨) કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૨) ૨૯૪ 
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાિે ભિવાિાં આવિે ?    (૩) સત્વિે 

--------- 

૧૯૬ 
રાજિોટ વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૨૩૨૮ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં થવચ્છ 
ગાિ-થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને સફાઇ 
કિની વસુલાતના પ્રિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે છે ત ે
િકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 
બે વર્ધિાં કચ્છ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને 
આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી?  

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 

િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ 
િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 
તા. ૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ અુંવતત 

ગ્રાન્ટ આપેલ 
ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

ગ્રાન્ટ આપેલ 
ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

૧ ધોિાજી ૮ ૭ 

૨ ગોંડલ ૩૩ ૩૭ 

૩ જાિકંડોિણા ૧૩ ૨૫ 

૪ જતેપુિ ૧૧ ૧૦ 

૫ 
કોટડા-
સાંગાણી 

૧૨ ૨૬ 

૬ લોશધકા ૨૨ ૨૪ 

૭ પડધિી ૩૧ ૩૮ 

૮ િાજકોટ ૨૧ ૨૦ 

૯ ઉપલેટા ૧૪ ૧૨ 

૧૦ જસદણ ૧૯ ૩૮ 

૧૧ શવંછીયા ૮ ૬ 

 િુલઃ- ૧૯૨ ૨૪૩  
--------- 
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૧૯૭ 
િછિ વજલ્લામાું ચેરનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૨ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાંધીધાિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ શજલ્લાિાં વન શવભાગ દ્વાિા નાણાંશકય વર્ધ 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શથથશતએ કેટલા િેક્ટિિાં ચેિનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧)  

િર્ટ િાિેતર (હેક્ટરમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૫૫૦ 

૨૦૧૮-૧૯િાં 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં 

૩૦૦ 
 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ?  

  (૨) કુલ ખચધ રૂ. ૫૪૬.૩૮ લાખ. 

--------- 

૧૯૮ 
દાહોદ વજલ્લામાું સ્મશાન સગડી વિના મૂલ્યે આપિા બાબત 

* ૧૧૯૯૮ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુિા) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં દાિોદ શજલ્લાિાં બળતણ 
બચાવવા સારૂ ગ્રાિ પંચાયતોને સુધાિેલ થિિાન સગડી શવના 
િ લ્યે પ િી પાડવાની કેટલી અિજીઓ િંજ િ કિી, અને 

  (૧) ૨૪ 

 (૨) તે અંગે ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવેલ 
છે ?  

  (૨) રૂ. ૮.૨૦ લાખ 

--------- 

૧૯૯ 
રાજિોટ વજલ્લામાું સ્િછિ ગામ સ્િસ્થ ગામ યોજના 

* ૧૨૩૨૭ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (િાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં થવચ્છ 
ગાિ-થવથથ ગાિ યોજના અંતગધત ગ્રાિ પંચાયતોને સફાઇ 
કિની વસુલાતના પ્રાિાણિાં િાજ્ય સિકાિ ગ્રાન્ટ આપે છે ત ે
િકીકત સાચી છે, અને  

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા તો, તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 
બે વર્ધિાં િાજકોટ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને 
આવી ગ્રાન્ટ આપવાિાં આવી?  

  (૨)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 

િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ 
િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

અુંવતત 

ગ્રાન્ટ આપેલ 

ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

ગ્રાન્ટ આપેલ 

ગ્રા.પું.ની સુંખ્યા 

૧ ધોિાજી ૮ ૭ 

૨ ગોંડલ ૩૩ ૩૭ 

૩ જાિકંડોિણા ૧૩ ૨૫ 

૪ જતેપુિ ૧૧ ૧૦ 

૫ કોટડા-સાંગાણી ૧૨ ૨૬ 

૬ લોશધકા ૨૨ ૨૪ 

૭ પડધિી ૩૧ ૩૮ 

૮ િાજકોટ ૨૧ ૨૦ 

૯ ઉપલેટા ૧૪ ૧૨ 

૧૦ જસદણ ૧૯ ૩૮ 

૧૧ શવંછીયા ૮ ૬ 

 િુલઃ- ૧૯૨ ૨૪૩  
--------- 
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૨૦૦ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૨૩૩૭ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ગાંધીનગિ-દશક્ષણ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૯ (નવ) 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ શભલોડા ૨ 

૨ િોડાસા ૧ 

૩ બાયડ ૧ 

૪ ધનસુિા ૨ 

૫ િાલપુિ ૨ 

૬ િેઘિજ ૧ 

િુલ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૩ (ત્રણ) 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 
શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી? 

  (૩) નાિંજ િઃ ૦ (િ ન્ય) 
કુલ-૯ દિખાથતો પૈકી ૬ ગ્રાિ પંચાયતોની દિખાથતો પ તધતા 
િેઠળ છે. 

--------- 

૨૦૧ 
નમટદા વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓના પોતાના મિાનો 

* ૧૨૦૪૨ શ્રી શૈલેશભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નિધદા શજલ્લાિાં 
કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના િકાનો છે, અને 

  (૧) ૯૨૨ 

 (૨) બાકી િિેતા િકાનો ક્યાિે બનાવવાિાં આવિે ?    (૨) જિે બને તેિ જલ્દી 
--------- 
૨૦૨ 

િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 
* ૧૨૩૩૯ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉિિેઠ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન 
પ્રસંગે સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને  

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૨૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૬૦  
--------- 
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૨૦૩ 
િછિ વજલ્લામાું વિદ્યાથી પહેલ યોજના હેઠળ સહાય 

* ૧૨૩૨૨ શ્રી વિરેન્રવસુંહ જાડેજા (િાંડવી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 કચ્છ શજલ્લાિાં સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક 
િાળાઓને શવદ્યાથી પિેલ યોજના અંતગધત વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં કેટલી સિાય આપવાિાં આવી ?  

  રૂ. ૩૯,૬૦,૦૦૦/- 
(અંકે રૂશપયા ઓગણચાલીસ લાખ સાંઈઠ િજાિ પુિા)  

--------- 

૨૦૪ 
“ખેડા વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના” 

* ૧૨૦૪૪ શ્રી િેસરીવસુંહ સોલુંિી (િાતિ) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં ખેડા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

નડીયાદ િિેિ ૧૫૫ 

નડીયાદ ગ્રામ્ય ૨૬૭ 

વસો ૫૮ 

ખેડા ૯૨ 

િાતિ ૮૧ 

િિેિદાવાદ ૧૮૨ 

િિુધા ૮૫ 

કઠલાલ ૧૭૫ 

કપડવંજ ૨૨૫ 

ઠાસિા ૨૪૬ 

ગળતેશ્વિ ૬૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઇ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

નડીયાદ િિેિ ૧૨૬ ૮ 

નડીયાદ ગ્રામ્ય ૨૧૭ ૧૪ 

વસો ૫૬ ૨ 

ખેડા ૬૭ ૨૫ 

િાતિ ૭૮ ૩ 

િિેિદાવાદ ૯૩ ૮૩ 

િિુધા ૭૯ ૬ 

કઠલાલ ૧૨૪ ૧૬ 

કપડવંજ ૨૦૭ ૩ 

ઠાસિા ૨૨૧ ૮ 

ગળતેશ્વિ ૩૬ ૧૮  
 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે ?   (૩) • ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી 

  • અિજી સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી. 

  • વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 
--------- 
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૨૦૫ 
આણુંદ વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૩૭૫ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
આણંદ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેક્િન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ મુંજુર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

આણંદ ૪૬૭ ૪૬૭ 

ઉિિેઠ ૨૦૪ ૨૦૪ 

બોિસદ ૪૦૫ ૪૦૫ 

આંકલાવ ૧૫૭ ૧૫૭ 

પેટલાદ ૨૭૨ ૨૭૨ 

ખંભાત ૨૭૯ ૨૭૯ 

તાિાપુિ ૧૦૨ ૧૦૨ 

સોજીત્રા ૧૦૭ ૧૦૭ 
 

 (૨) બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને કેટલા સિયિાં ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવિે. 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૦૬ 
બનાસિાુંઠા અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૮૫૪ શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (રદયોદિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ બનાસકાંઠા 
અને સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

બનાસિાુંઠા સાબરિાુંઠા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

અિીિગઢ ૪૬ રિંિતનગિ ૧૪૦ 

ભાભિ ૨૨ ઈડિ ૭૪ 

દાંતા ૧૪૧ ખેડબ્રહ્મા ૧૦૪ 

દાંતીવાડા ૫૩ પોિીના ૧૧૫ 

ડીસા ૨૩૧ પ્રાંશતજ ૧૨૭ 

રદયોદિ ૭૧ તલોદ ૯૭ 

ધાનેિા ૫૩ વડાલી ૨૫ 

કાંકિેજ ૧૭૮ શવજયનગિ ૬૩ 

લાખણી ૬૬   

પાલનપુિ ૪૭   

સુઈગાિ ૧૦   

થિાદ ૮૪   

વડગાિ ૩૯   

વાવ ૩૦   

િુલ ૧૦૭૧ િુલ ૭૪૫ 
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 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 

બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૦૭ 
“રાજ્ય સરિાર દ્વારા રાજિોટને હાઈિોટટ  બેંચ આપિા બાબત” 

* ૧૨૯૧૯ શ્રી લવલત િસોયા (ધોિાજી) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્ય સિકાિે 
િાજ્યિાં િાજકોટ ખાતે િાઈકોટધ  બેંચ આપવા ક્યાિે કેન્ર 
સિકાિને દિખાથત િોકલી, અને 

  (૧) કોઈ દિખાથત િોકલવાિાં આવેલ નથી. 

 (૨) તે અન્વયે કેન્ર સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાં 
પ્રશતભાવ આપ્યા ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૦૮ 
રાષ્ટ્ર ીય ઉછચતર વશક્ષા અવભયાન અુંતગટત િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૧૦ શ્રી વબ્રજશે મેરજા (િોિબી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાષ્ટ્ર ીય ઉચ્ચતિ શિક્ષા અશભયાન અંતગધત કેન્ર 
સિકાિ તિફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે 
વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ?  

  (૨)  

ક્રમ િર્ટ અનુદાન (ર.માું) 

૧. ૨૦૧૬-૧૭ રૂ. ૪૦,૧૧,૮૧,૭૦૦.૦૦  

૨. ૨૦૧૭-૧૮ રૂ. ૨૭,૫૪,૬૧,૧૬૪.૦૦ 

૩. ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા. ૩૧-૧૨-૧૮ સુધી) 

રૂ. ૨૭,૭૦,૬૮,૪૧૬.૦૦ 

 
--------- 

૨૦૯ 
મકહસાગર વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓમાું ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૦૩૯ શ્રી રતનવસુંહ રાઠોડ (લુણાવાડા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િરિસાગિ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેક્િન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ મુંજુર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

લુણાવાડા ૩૧૭ ૩૧૭ 

સંતિાિપુિ ૩૮૪ ૩૮૪ 

કડાણા ૨૦૬ ૨૦૬ 

ખાનપુિ ૧૪૬ ૧૪૬ 

બાલાશસનોિ ૧૬૩ ૧૬૩ 

શવિપુિ ૧૦૦ ૧૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને 
કેટલા સિયિાં ગેસ કનેકિન આપવાિાં આવિે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૧૦ 
ટુરીઝમ સપોટટ  ડેિલોપમેન્ટ અને ડેિલોપમેન્ટ ઓફ ટુરીઝમ પ્રોજકે્ટ અન્િયે મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૦૫ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ટુિીઝિ સપોટધ  ડેવલોપિેન્ટ અને ડેવલોપિેન્ટ ઓફ 
ટુિીઝિ પ્રોજકે્ટ અન્વયે કેન્ર સિકાિ તિફથી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ 
િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે, અને િળેલ િકિ પૈકી 
વર્ધવાિ કેટલી િકિ ખચધ કિવાિાં આવેલ છે ?  

  (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ િાજ્ય 
સિકાિને નીચેની િકિ િળેલ છે. અને િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ 
થયેલ ખચધની િકિ નીચે િુજબ છે.  

િર્ટ મળેલ રિમ 
(રવપયા લાખમાું) 

થયેલ ખચટ 
(રવપયા લાખમાું) 

૨૦૧૭ ૫૯૪૯.૯૧ ૨૬૪૦.૮૩ 

૨૦૧૮ ૭૭૭૫.૧૩ ૭૧૫૫.૭૦  
--------- 

૨૧૧ 
ઉછિલ તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૯ શ્રી પૂણેશ મોદી (સુિત-પશિિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંકીય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮- 
૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા િેકટિિાં 
િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૭૭૫ િેકટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૩૯૦.૦૭ લાખ. 

--------- 
૨૧૨ 

અમરેલી વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૫૮ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિિેલી 
શજલ્લાિાં શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) િ ન્ય 

 (૨) ઉક્ત કોલેજોિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 

છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૧૩ 
દાહોદ અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૩૦૦૧ શ્રી િજવેસુંગભાઈ પણદા (દાિોદ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દાિોદ અને 
પંચિિાલ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

દાહોદ પુંચમહાલ 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

દાિોદ ૩૨૯ ઘોઘંબા ૧૩૬ 

દેવગઢબારિયા ૨૧૪ ગોધિા ૨૪૧ 

ધાનપુિ ૧૦૩ િાલોલ ૧૩૫ 

ફતેપુિા ૨૩૨ કાલોલ ૯૧ 

ગિબાડા ૧૯૭ જાંબુઘોડા ૧૭ 

લીિખેડા ૨૧૩ િોિવા(િ) ૧૪૧ 

સંજલેી ૧૧૯ િિેિા ૩૧૮ 

ઝાલોદ ૩૦૨   

િુલ ૧૭૦૯ િુલ ૧૦૭૯ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૧૪ 
તાપી વજલ્લામાું આકદજાવત િુમાર અને િન્યા માટે િાયટરત સરિારી િાત્રાલયો 

* ૧૨૩૬૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ ઘોઘારી (કિંજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિ અને કન્યા િાટે કેટલાં 
સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિો િાટે ૪ અને કન્યાઓ 
િાટે ૧૧ િળી કુલ ૧૫ સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે. 

 (૨) ઉકત છાત્રાલયોિાં ઉકત શથથશતએ કેટલા કુિાિ 

અને કન્યાઓ અભ્યાસ કિે છે, અને 

  (૨) ઉકત છાત્રાલયોિાં ઉકત શથથશતએ ૨૩૨ કુિાિ અને 

૬૬૧ કન્યાઓ િળી કુલ ૮૯૩ છાત્રો અભ્યાસ કિે છે. 
 (૩) ઉકત છાત્રાલયોિાં ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
કેટલી સંખ્યા વધાિો કિવાિાં આવી ? 

  (૩) ઉકત છાત્રાલયોિાં ઉકત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
૮૫ કન્યાઓ અને ૮ કુિાિ એિ કુલ ૯૩ નો સંખ્યા વધાિો 
કિવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૧૫ 
આકદજાવત વિિાસ માટે આકદમ જુથ વિિાસ માટેની યોજના હેઠળ મળેલ રિમ 

* ૧૩૦૨૧ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (િાંડવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
શવકાસ િાટે આરદિજુથ શવકાસ િાટેની યોજના (સી.સી.ડી.) 
િેઠળ કેન્ર સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને 
વર્ધવાિ કેટલી િકિ િળેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
શવકાસ િાટે આરદિજુથ શવકાસ િાટેની યોજના (સી.સી.ડી.) 
િેઠળ કેન્ર સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને 
વર્ધવાિ િળેલ ગ્રાન્ટ નીચે િુજબ છે. 
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િર્ટ િેન્ર સરિાર તરફથી 
મળેલ ગ્રાન્ટ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૩૯૦.૬૭ લાખ 

૨૦૧૮-૧૯  
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ) 

રૂ.૪૨૦.૨૫ લાખ 

 

 (૨) ઉકત િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિનો ખચધ 
કિેલ છે અને કેટલી િકિ વણવપિાયેલ િિી ? 

  (૨) ઉકત િળેલ ગ્રાન્ટ પૈકી નીચે િુજબ વર્ધવાિ ખચધ 
થયલે છે. 

િર્ટ થયેલ ખચટ કરમાિસટ 

૨૦૧૭-૧૮ રૂ.૩૬૪.૩૩ લાખ રૂ.૨૬.૩૪ લાખ 

વણવપિાયેલ છે.જ ેખચધ 

થવાની પ્રક્રીયા િરૂ છે. 

૨૦૧૮-૧૯  

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

શથથશતએ) 

રૂ.૧૮૬.૪૦ લાખ બાકીની િકિ 

રૂ.૨૩૩.૮૫ લાખ ખચધ 

થવાની પ્રક્રીયા િરૂ છે.  
--------- 

૨૧૬ 
ખેડબ્રહ્મા તાલુિામાું કે્ષવત્રય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૬ શ્રી કહતુ િનોકડયા (ઈડિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબિકાંઠા શજલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય 

વનીકિણ કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંકીય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 
િેકટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૩૮૫ િેકટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૧૮૮.૬૮ લાખ. 

--------- 

૨૧૭ 
િલસાડ અને ડાુંગ વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૩૦૩૭ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપિાડા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વલસાડ અને 
ડાંગ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

િલસાડ વજલ્લો ડાુંગ વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૫૯ ૨૮ ૨૬૫ ૫ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 

શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નિીં. 

 

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં  
િિત ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 
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૨૧૮ 
રાજ્ય સરિાર દ્વારા પ્લેન અને હેલીિોપ્ટરના મેઈન્ટેનન્સ અને અન્ય ખચટ 

* ૧૨૯૮૮ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા સિકાિની િાશલકીના પ્લેન અને 
િેશલકોપ્ટિના િેઈન્ટેનન્સ, પાઈલોટ અને અન્ય થટાફ િાટે 
કેટલો ખચધ કયો, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા સિકાિની િાશલકીના પ્લેન અને 
િેશલકોપ્ટિના િેઈન્ટેનન્સ, પાઈલોટ અને અન્ય થટાફ િાટે 
કિવાિાં આવેલ ખચધની શવગત નીચે િુજબ છે. 

પ્લેન માટેનો ખચટ 

વર્ધ ૨૦૧૭ કુલ રૂશપયા ૨,૩૫,૨૩,૮૦૦/- 

વર્ધ ૨૦૧૮ કુલ રૂશપયા ૩,૧૪,૮૨,૪૧૪/- 

હેવલિોપ્ટર માટેનો ખચટ 

વર્ધ ૨૦૧૭ કુલ રૂશપયા ૩,૨૩,૪૦,૦૦૦/- 

વર્ધ ૨૦૧૮ કુલ રૂશપયા ૩,૪૩,૩૯,૯૦૦/- 
 

 (૨) ઉકત ખચધ બજટેના ક્યા િેડ િેઠળ ઉધાિવાિાં 
આવ્યો ? 

  (૨) ઉકત ખચધ િુખ્ય સદિ-૨૦૭૦, ગૌણ સદિ- 
વાિનોની ખિીદી અને તેનો શનભાવ, પેટા સદિ-સીવીએલ-૩ 
૦૨ િવાઈ જિાજનો શનભાવ િેડ િેઠળ ઉધાિવાિાં આવ્યો. 

--------- 

૨૧૯ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓના પોતાના મિાનો 

* ૧૨૦૪૦ શ્રી અભેવસુંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છોટાઉદેપુિ 
શજલ્લાિાં કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના િકાનો છે, 

  (૧) ૧૦૪૨ 

 (૨) ઉકત શથથશતએ કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના 
િકાનો નથી, અને 

  (૨) ૧૪૦ 

 (૩) બાકી િિેતા િકાનો કયાિે બનાવવાિાં આવિે ?   (૩) જિે બને તેિ જલ્દી. 

--------- 

૨૨૦ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓના પોતાના મિાનો 

* ૧૨૦૩૪ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોડીયા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છોટાઉદેપુિ 
શજલ્લાિાં કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના િકાનો છે, 

  (૧) ૧૦૪૨ 

 (૨) ઉકત શથથશતએ કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના 
િકાનો નથી, અને 

  (૨) ૧૪૦ 

 (૩) બાકી િિેતા િકાનો કયાિે બનાવવાિાં આવિે ?   (૩) જિે બને તેિ જલ્દી. 

--------- 
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૨૨૧ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૯૨૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જાિજોધપુિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જાિનગિ અને 
દેવભ શિ દ્વાિકા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

જામનગર વજલ્લો દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 

િાળાઓ 

૫૯ ૫૦ ૧૧૫ ૧૦ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ જામનગર વજલ્લો દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮ ૦૮ ૨૬ ૨૪ ૦૪ 
 

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 
૨૨૨ 

પ્રાથવમિ શાળાઓેને મફત પાઠયપુસ્તિો માટે રિમ 

* ૧૨૮૮૩ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનગિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) પ્રાથશિક િાળાઓને િફત પાઠયપુથતકો આપવા 
િાટે ભાિત સિકાિ તિફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે, અને 

  (૨)  

િર્ટ મળેલ રિમ (ર.લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૭૧.૮૩ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૯૮.૭૦ 
 

 (૩) િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિ ખચધ કિવાિાં 
આવેલ છે ? 

  (૩)  

િર્ટ ખચટ િરેલ રિમ (ર.લાખમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૮૫૮.૭૦ 

૨૦૧૮-૧૯ ૧૮૬૩.૯૯ 
 

--------- 
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૨૨૩ 
મકહસાગર વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૩૭૪ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િરિસાગિ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ મુંજૂર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

લુણાવાડા ૩૧૭ ૩૧૭ 

સંતિાિપુિ ૩૮૪ ૩૮૪ 

કડાણા ૨૦૬ ૨૦૬ 

ખાનપુિ ૧૪૬ ૧૪૬ 

બાલાશસનોિ ૧૬૩ ૧૬૩ 

શવિપુિ ૧૦૦ ૧૦૦ 
 

 (૨) બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને કેટલા સિયિાં ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવિે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૨૪ 
સુબીર તાલુિાના ક્ષેવત્રય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૦ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પાિડી) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ડાંગ શજલ્લાના સુબીિ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંકીય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ની અને ૨૦૧૮-૧૯ની 
શથથશતએ કેટલા િેકટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧) ૨૬૮૦ િેકટિ. 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 

કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૭૫૫.૪૫ લાખ. 

--------- 

૨૨૫ 
ગુગળ પ્રોજિેટ માટે િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૩૦૦૬ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ગુગળ પ્રોજકેટ િાટે કેન્ર તિફથી તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ 

િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ? 

  (૨) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં રૂ.૧૯૭.૯૬ લાખ, 
  વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં 
  રૂ.૮૬૦.૪૧ લાખ. 

--------- 
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૨૨૬ 
આણુંદ વજલ્લામાું સરિારી ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૭૬ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આણંદ શજલ્લાિાં 
ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આણંદ શજલ્લાિાં 
સિકાિી ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની એકપણ કોલેજ નથી. 

 (૨) ઉકત શથથશતએ કોલેજવાિ સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પકૈી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૨૭ 
ખેડબ્રહ્મા તાલુિામાું કે્ષવત્રય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૫ શ્રી રાજને્રવસુંહ ચાિડા (રિંિતનગિ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબિકાંઠા શજલ્લાના ખેડબ્રહ્મા તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય 
વનીકિણ કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંકીય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 
િેકટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૩૮૫ િેકટિ. 

 (૨) તેની પાછળ ઉકત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૧૮૮.૬૮ લાખ. 

--------- 

૨૨૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાું ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાું િગટ િધારા આપિા બાબત 

* ૧૨૩૩૨ શ્રી ઋવર્િેશભાઈ પટેલ (શવસનગિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 િિેસાણા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં ગ્રાન્ટેડ િાળાઓના 
શવથતાિ અથે િાધ્યશિક અને ઉચ્ચ િાધ્યશિક િાળાઓિાં 

કેટલા વગધનો વધાિો આપવાિાં આવ્યા ? 

  િાધ્યશિક-૧૭ 
 ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક-૨૭  

--------- 

૨૨૯ 
સુરેન્રનગર અને િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૦૧ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિેન્રનગિ અને 
છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
સુરેન્રનગર િોટાઉદેપુર 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 
ચોટીલા ૫૧ છોટાઉદેપુિ ૧૪૧ 
ચુડા ૧૩ બોડેલી ૧૨૨ 
ધ્ાંગધ્ા ૩૦ જતેપુિ પાવી ૪૨ 
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સુરેન્રનગર િોટાઉદેપુર 
તાલુિા ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 
લખતિ ૨૫ કવાંટ ૬૮ 
લીંબડી ૪૪ નસવાડી ૭૭ 
િુળી ૩૫ સંખેડા ૫૫ 
પાટડી ૫૦   
સાયલા ૬૪   
થાનગઢ ૧૬   
વઢવાણ ૭૭   

િુલ ૪૦૫ િુલ ૫૦૫ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૩૦ 
અમદાિાદ શહેર અને વજલ્લામાું લઘુમતી નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાને ગ્રાન્ટેડમાું ફેરિિા બાબત 

* ૧૩૧૭૪ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જિાલપુિ-ખાડીયા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૧૯ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ િિેિ અને શજલ્લાિાંથી કેટલી લઘુિતી નોન ગ્રાન્ટેડ 
િાળાિાંથી ગ્રાન્ટેડિાં ફેિવવા િાટેની અિજી આવી, 

  (૧) નોન-ગ્રાન્ટેડ િાળાઓને ગ્રાન્ટેડ િાળા તિીકે 
તબદીલ કિવાની િાલિાં સિકાિશ્રીની નીશત અિલિાં ન િોઈ, 
પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૨) ઉકત શથથશતએ કેટલી લઘુિતી િાળાઓને ગ્રાન્ટેડ 
કિવાની િંજુિી આપવાિાં આવી, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) કેટલી બાકી િિી ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
--------- 

૨૩૧ 
િડગામ અને પાલનપુર તાલુિામાું ગ્રામ સડિો બનાિિા બાબત 

* ૧૩૦૭૪ શ્રી જીજે્ઞશિુમાર મેિાણી (વડગાિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા શજલ્લાિાં વડગાિ અને પાલનપુિ 
તાલુકાિાં રડસેમ્બિ-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા ગાિોિાં ગ્રાિ 
સડકો બનાવવાની બાકી છે, 

  (૧) ૦ (િ ન્ય) 

 (૨) આ કાિગીિી ન થવાના િા કાિણો છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 
 (૩) બાકી િિેલ ગ્રાિ સડકો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં 
આવનાિ છે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
૨૩૨ 

સુબીર તાલુિાના ક્ષેવત્રય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 
* ૧૨૦૧૧ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડાંગ શજલ્લાના સુબીિ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ની અને ૨૦૧૮-
૧૯ની શથથશતએ કેટલા િેકટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૬૮૦ િેક્ટિ 
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 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 

કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૭૫૫.૪૫ લાખ 

--------- 

૨૩૩ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાું મુખ્ય સેવિિાનુું મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૩૭૨ શ્રી ધમેન્રવસુંહ જાડેજા (જાિનગિ-ઉત્તિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જ નાગઢ શજલ્લાિાં 
િુખ્ય સેશવકાનંુ િંજ િ િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૧) ૬૩ 

 (૨) તે પૈકી, ઉક્ત શથથશતએ કેટલી જગ્યાઓ ભિાયેલ છે 

અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને 

  (૨) ભિાયેલ જગ્યા ૪૭ ખાલી જગ્યા ૧૬ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ભિવા િી કાયધવાિી કિી ?   (૩) સીધી ભિતીથી ૧૫ જગ્યા િાટેની ભિતી પ્રરક્રયા 
પ ણધતાના આિે છે ટ ં ક સિયિાં શનિણ ંક આપવાિાં આવિે,  
૧ જગ્યા નોિીનેિનથી ભિવાની પ્રરક્રયા િાલ ચાલુ છે. 

--------- 

૨૩૪ 
દાુંતા તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૪ શ્રી કિતીવસુંહ િાઘેલા (કાંકિેજ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા શજલ્લાના દાંતા તાલુકાિાં ક્ષેત્રીય 
વનીકિણ કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 
િેકટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૨૬૬ િેક્ટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ.૧૦૮૯.૦૬ લાખ 

--------- 

૨૩૫ 
રાજ્યમાું સરિારી પોલીટેિનીિ િોલેજોમાું ફીડર િેડરમાું વ્યાખ્યાતાની જગ્યા 

* ૧૨૩૦૬ શ્રી દુષ્યુંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યની 
પોલીટેકનીક કોલેજોિાં ફીડિ કેડિિાં વ્યાખ્યાતાની કેટલી 
જગ્યાઓ ભિેલી છે, 

  (૧) ૨૨૩૨ 

 (૨) કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૨) ૨૯૪ 
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાિે ભિવાિાં આવિે ?   (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભિવાની પ્રરક્રયા ચાલુ છે. 

--------- 

૨૩૬ 
રાજ્ય િક્ષાના વિજ્ઞાન મેળાનુું આયોજન બાબત 

* ૧૨૩૨૪ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એશલસશબ્રજ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્ય કક્ષાના 
શવજ્ઞાન િેળાનંુ શનયશિત આયોજન દિ વર્ે કિવાિાં આવે છે. 
તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા 
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 (૨) જો િા તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 

૨ વર્ધ દિમ્યાન કઈ કઈ જગ્યાએ િાજ્ય કક્ષાના શવજ્ઞાનિેળા/ 
પ્રદિધનો યોજાયા િતા ? 

  (૨) નીચે િુજબ િાજ્ય કક્ષાના શવજ્ઞાનિેળા/પ્રદિધનો 

યોજ્યા િતા. 

િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ 
તા.૨૭ થી ૩૦ નવેમ્બિ 
થથળ : જય જલાિાિ થક લ, ગોધિા 
િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ 
તા.૨૦-૨૩ જાન્યુઆિી ૨૦૧૮ 
થથળ : શવશવધલક્ષી શવદ્યાિંરદિ, પાલનપુિ. 

--------- 

૨૩૭ 
મધ્યાહન ભોજન માટે રાજ્ય સરિારને મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૨૨ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ િધ્યાિન ભોજન િાટે કેન્ર સિકાિ તિફથી િાજ્ય 
સિકાિને કેટલી ગ્રાન્ટ િળી, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
વર્ધવાિ િધ્યાિન ભોજન િાટે કેન્ર સિકાિ તિફથી નીચે 
દિાધવ્યા િુજબની ગ્રાન્ટ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે. 

ક્રમ નાણાિીય િર્ટ રિમ 
(ર.લાખમાું) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૦૪૨૯.૮૭ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ) 
૨૩૪૧૭.૨૬ 

 

 (૨) ઉક્ત દિેક વર્ધના અંતે કેટલી ગ્રાન્ટ વણવપિાયેલી 
િિી, અને 

  (૨) ઉક્ત દિેક વર્ધના અંતે નીચે દિાધવ્યા િુજબની ગ્રાન્ટ 
વણવપિાયેલ િિેલ છે. 
 

ક્રમ નાણાિીય િર્ટ રિમ 
(ર.લાખમાું) 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૯૬૯૫.૫૪ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ) 

૧૯૧૨૬.૫૯ 

 
 (૩) બાળકોના ભોજન િાટેની ગ્રાન્ટ વણવપિાયેલી 

િિેવાના િા કાિણો છે ? 

  (૩) નોંધાયેલ બાળકો કિતાં ઓછા બાળકોએ િધ્યાિન 

ભોજન યોજનાનો લાભ લેવાને કાિણે બાળકોના ભોજન િાટેની 
ગ્રાન્ટ વણવપિાયેલ િિે છે. 

--------- 

૨૩૮ 
િછિ વજલ્લામાું ચેરનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૧ ડૉ. નીમાબેન આચાયટ (ભુજ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) કચ્છ શજલ્લાિાં વન શવભાગ દ્વાિા નાણાંશકય વર્ધ 
૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

શથથશતએ કેટલા િેકટિિાં ચેિનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, 
અને 

  (૧)  

િર્ટ િાિેતર (હેક્ટરમાું) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૫૫૦ 

૨૦૧૮-૧૯િાં 
(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં) 

૩૦૦ 
 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ ખચધ રૂ.૫૪૬.૩૮ લાખ. 

--------- 
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૨૩૯ 
તાપી વજલ્લામાું વિવિધલક્ષી મકહલા ક્લ્યાણ યોજનાના િેન્રો 

* ૧૨૦૩૬ શ્રી મોહનભાઈ ઢોડીયા (િિુવા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
શવશવધલક્ષી િરિલા ક્લ્યાણ યોજનાના કેન્રો કેટલી થવૈશચ્છક 
સંથથાઓ ચલાવે છે, અને 

  (૧) ૫ (પાંચ) 

 (૨) ત ેઅન્વયે ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા એક વર્ધિાં તાપી 
શજલ્લાિાં કેટલા લાભાથીને લાભ આપવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ૧૧,૫૦૮ 

--------- 

૨૪૦ 
રાજ્યમાું અનુસૂવચત જનજાવતઓના િસવતના પ્રમાણમા અુંદાજપત્રની ફાળિણી 

* ૧૩૦૨૭ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આરદજાશત 
શવથતાિ પેટા યોજના િેઠળ િાજ્યિાં અનુસ શચત જનજાશતઓની 
વસતીના પ્રિાણિાં જ અંદાજપત્રની ફાળવણી અંશકત કિવાની 
િોય છે, 

  (૧) િા,  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ િાજ્યિાં અનુસ શચત 
જનજાશતની વસતી કેટલા ટકા છે, અને  

  (૨) ૧૪.૭૫ ટકા (સને ૨૦૧૧ની વસતી ગણતિી િુજબ) 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અનુસ શચત 
જનજાશત િાટે અંદાજપત્રિાં કેટલા ટકા નાણાની ફાળવણી 
કિવાિાં આવી ? 

  (૩) છેલ્લાં બે વર્ધિાં અનુસ શચત જનજાશત િાટે 
અંદાજપત્રની ફાળવણી                                 (ર.િરોડમાું) 

િર્ટ 
રાજ્યના બજટેમાું 

વિિાસ લક્ષી 

જોગિાઇ 

આકદજાવત વિસ્તાર 
પેટા યોજના હેઠળ 

જોગિાઇ 

ટિાિારી 

૨૦૧૭-૧૮ ૮૫૧૪૩.૭૧ ૧૨૫૫૯.૩૪ ૧૪.૭૫ 

૨૦૧૮-૧૯ ૯૨૧૦૨.૨૯ ૧૩૨૭૭.૮૭ ૧૪.૪૨ 
 

--------- 

૨૪૧ 
ડાુંગ વજલ્લામાું સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૩૦ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (ડાંગ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ડાંગ શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની કોલેજ 
કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ડાંગ શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની એક પણ 
કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 

િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૪૨ 
જૂનાગઢ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૧૨૯૩૭ શ્રી હર્ટદિુમાર રીબડીયા (શવસાવદિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જ નાગઢ અને 
પોિબંદિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતના િેદાન નથી, 

  (૧)  

જૂનાગઢ વજલ્લો પોરબુંદર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૦૫ ૩૨ ૬૫ ૦૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતના િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ જૂનાગઢ વજલ્લો પોરબુંદર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦૧ ૦૩  
 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિતગિતના િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૨૪૩ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૫૯ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દિેગાિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અિવલ્લી જીલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને  

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩)  
િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૯૩ 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૧  

--------- 

૨૪૪ 
નમટદા વજલ્લામાું વિજ્ઞાન પ્રિાહની સરિારી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૮૬ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નિધદા શજલ્લાિાં 
શવજ્ઞાન પ્રવાિની સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ કોલેજો કેટલી છે, 

  (૧) સિકાિી કોલેજો – િ ન્ય 
  ગ્રાન્ટેડ કોલેજો – ૦૧(એક) 

 (૨) ઉક્ત કોલેજિાં સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ િિેકિ કેટલંુ 
છે, 

  (૨) ગ્રાન્ટેડ કોલેજની િારિતી પત્રિ-અ અને પત્રિ-બ 
િુજબ 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) ગ્રાન્ટેડ કોલેજની િારિતી પત્રિ-અ અને પત્રિ-બ 
િુજબ 

(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) બનતી ત્વિાએ. 
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પત્રિ-અ 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ની વસ્થવતએ નમટદા જીલ્લામાું ગ્રાન્ટેડ સાયન્સ પ્રિાહની િોલેજોમાું િોલેજિાર શૈક્ષવણિ િમટચારીઓની સુંિગટિાર મુંજુર મહેિમ, ભરાયેલ જગ્યાઓ અને  
ખાલી જગ્યાઓની માકહતી 

ક્રમ િોલેજનુું 

નામ 

તાલુિો વજલ્લો ચાલતો 

પ્રિાહ 

મુંજુર મહેિમ ભરાયેલ જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાઓ 

આચાયટ અધ્યાપિ/ 
અધ્યાપિ 
સહાયિ 

ખુંડ સમય 
અધ્યાપિ 

લાયબ્રેકરયન િુલ 

૧ એિ.આિ. 

આટધસ 
એન્ડ 

સાયન્સ 
કોલજે 

નાંદોદ નિધદા આટધસ, 

સાયન્સ 

ગ્રાન્ટેડ કોલેજો િાટે કોઈ 

થથાયી િંજુિ િિેકિ િોતું 
નથી. કોલેજિાં જ ે તે વરે્ 

શવદ્યાથીની સંખ્યા પ્રિાણ ે
િંજુિ થતા ં ડીવીઝન સંખ્યા 

પ્રિાણે શવર્યવાિ કાયધભાિ 
નક્કી થાય છે. જ ે સતત 

બદલાતી પરિશથથશત છે.  

૧ ૨૧ ૦ ૧ ૨૩ ગ્રાન્ટેડ કોલેજોિાં ખાલી જગ્યા કાયધભાિ આધાિે નક્કી 

થાય છે. કાયધભાિ આધાિે ફાજલ થતાં અધ્યાપકન ે
બીજી કોલજેિાં જ્યા ં કાયધભાિ િોય ત્યા ં સિાવવાિાં 

આવે છે. આ ફાજલ અધ્યાપકોન ે સિાવ્યા બાદ 
કાયધભાિ ચકાસણી બાદ ખાલી િિેતી જગ્યા િાટે 

એન.ઓ.સી. આપવાિાં આવે છે. િાલિાં ખંડ સિય 
અને ફાજલ અધ્યાપકોન ેસિાવવાની કાિગીિી ચાલુિા ં

છે તે આખિી થયથેી બાકી િિેતા કાયધભાિને ધ્યાને લઈ 
ખાલી િિેતી જગ્યા ભિવા કાયધવાિી િાથ ધિવાિા ં
આવિે.  

પત્રિ-બ 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ની વસ્થવતએ નમટદા જીલ્લામાું ગ્રાન્ટેડ વિજ્ઞાન પ્રિાહ િોલેજોમાું િોલેજિાર વબન શૈક્ષવણિ િમટચારીઓ િગટ-૩ અને િગટ-૪ ની સુંિગટિાર મુંજુર 

મહેિમ, ભરાયેલ જગ્યાઓ અને ખાલી જગ્યાઓની માકહતી 
ક્રમ િોલેજનુું 

નામ 
તાલુિો વજલ્લો વબન શૈક્ષવણિ િગટ-૩ મહેિમ  

મહેિમની 
વિગતો 

િોમ્પ્યુટર 
પ્રોગ્રામર 

ઓ.એસ. હેડ 
ક્લાિટ  

હેડ ક્લાિટ  
(એિાઉન્ટન્ટ) 

ગેસ 
વમિેવનિ 

એિાઉન્ટ 
િલાિટ  

વસવન. 
ક્લાિટ  

સ્ટોર 
િીપર 

લેબ.આસી. 
ગ્રેડ પે 
૧૯૦૦ 

લેબ.આસી. 
ગ્રેડ પે 
૨૮૦૦ 

જુવન. 
ક્લાિટ  

ઈલેક્ટર ીશીયન િગટ-
૩ િુલ 

િગટ-
૪ િુલ 

૧ એિ.આિ. 
આટધસ  

એન્ડ 
સાયન્સ 
કોલેજ, 
િાજપીપળા 

નાંદોદ નિધદા િંજુિ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ ૦ ૫ ૧ ૧૫ ૯ 

ભિાયેલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૫ ૨ 

ખાલી ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૩ ૦ ૨ ૧ ૧૦ ૭ 

--------- 

૨૪૫ 
નમટદા વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓના પોતાના મિાનો 

* ૧૨૦૪૩ શ્રી જીતેન્રભાઈ સુખડીયા (સયાજીગંજ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નિધદા શજલ્લાિાં 

કેટલી આંગણવાડીઓને પોતાના િકાનો છે, અને 

  (૧) ૯૨૨ 

 (૨) બાકી િિેતા િકાનો ક્યાિે બનાવવાિાં આવિે?   (૨) જિે બને તેિ જલ્દી. 
--------- 

૨૪૬ 
ગીર-સોમનાથ વજલ્લા સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૯૪૪ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોિનાથ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગીિ-સોિનાથ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગીિ-સોિનાથ 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
એક પણ કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૪૭ 
પોર્ણ િાયટક્રમ સશવક્તિરણ હેઠળ િેન્ર તરફથી મળેલ રિમ 

* ૧૨૯૦૭ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધાંગ્રધ્ા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િિેિી શવથતાિિાં પોર્ણ કાયધક્રિ સિશક્તકિણ 
(નાણાં પંચ) અન્વયે કેન્ર સિકાિ તિફથી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 
શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે 
કેિ, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૪૮ 
રાજ્યમાું રણોત્સિ, પતુંગોત્સિ અને નિરાવત્ર મહોત્સિમાું િરેલ ખચટ 

* ૧૨૮૮૭ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન શેખ (દરિયાપુિ) : માનનીય પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િાજ્યિાં િણોત્સવ, પતંગોત્સવ અને નવિાશત્ર િિોત્સવિાં કુલ 
કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો, અને 

  (૧) રૂશપયા ૪૩૦૧.૬૫ લાખ 

 (૨) ઉક્ત િિોત્સવિાં િોિોત્સવવાિ િાજ્ય બિાિના 
અને શવદેિી િિેિાનોની સિભિા િાટે કુલ કેટલો ખચધ કિવાિાં 
આવ્યો? 

  (૨)  
િર્ટ રાજ્ય બહારના અને વિદેશી 

મહેમાનોની સરભરા પાિળ થયેલ ખચટ 
(રવપયા લાખમાું) 

રણોત્સિ પતુંગોત્સિ નિરાવત્ર 
મહોત્સિ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૭  
થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

૭.૭૭ ૧૪૪.૨૧ ૧૦.૮૨ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮  
થી  

૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦ ૧૮૫.૭૯ ૬૦.૯૬ 

 
--------- 

૨૪૯ 
િોટાઉદેપુર તાલુિાના રાયસીંગપુરા ગામના િરઘી ફળીયાને અલગ ગામ બનાિિાની દરખાસ્ત 

* ૧૩૦૬૦ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૦-૧-૨૦૧૯ની શથથશતએ છોટાઉદેપુિ 
તાલુકાના િાયસીંગપુિા ગાિના વિઘી ફળીયાને અલગ ગાિ 
બનાવવાની દિખાથત સિકાિને િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો િા, તો આ દિખાથત ઉક્ત શથથશતએ ક્યાિથી 
પડતિ છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ ઉક્ત દિખાથત અંગે િી કાયધવાિી 
કિી? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૫૦ 
દાહોદ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૪ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) દાિોદ શજલ્લાિાં દુધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી 

 (૨) દુધ સંજીવની યોજના અંતગધત દાિોદ શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૧૮૫૯.૧૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 

યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દાિોદ ૭૫,૧૬૪ 

૨ ગિબાડા ૩૧,૫૦૦ 

૩ ઝાલોદ ૬૮,૯૯૧ 

૪ સંજલેી ૧૫,૨૪૦ 

૫ ફતેપુિા ૩૯,૩૨૭ 

૬ લીિખેડા ૬૮,૯૯૧ 

૭ ધાનપુિા ૨૯,૨૦૯ 

૮ દેવગઢ બારિયા ૪૧,૩૧૧ 

 િુલ ૩,૬૯,૭૩૩  
--------- 

૨૫૧ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૨૮૬૬ શ્રી અવશ્વનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સાબિકાંઠા 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
કોલેજ કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સાબિકાંઠા 
શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની 
એક પણ કોલેજ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને    (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી 
(૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?  (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૫૨ 
તાપી વજલ્લામાું આકદજાવત િુમાર અને િન્યા માટે િાયટરત સરિારી િાત્રાલયો 

* ૧૨૩૬૨ શ્રી અરવિુંદ રાણા (સુિત પ વધ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિ અને કન્યા િાટે કેટલાં 
સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિો િાટે ૪ અને કન્યાઓ 
િાટે ૧૧ િળી કુલ ૧૫ સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, 

 (૨) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ કેટલા કુિાિ 
અને કન્યાઓ અભ્યાસ કિે છે, અને 

  (૨) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ ૨૩૨ કુિાિ અને 
૬૬૧ કન્યાઓ િળી કુલ ૮૯૩ છાત્રો અભ્યાસ કિે છે, 
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 (૩) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 

કેટલી સંખ્યા વધાિો કિવાિાં આવી ?  

  (૩) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 

૮૫ કન્યાઓ અને ૮ કુિાિ એિ કુલ ૯૩ નો સંખ્યા વધાિો 
કિવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૫૩ 
િડોદરા વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના 

* ૧૨૦૩૮ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં વડોદિા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  
તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

વડોદિા િિેિ (પ વધ) ૩૦૩ 
વડોદિા િિેિ (પશિિ) ૬૨ 
વડોદિા િિેિ (ઉત્તિ) ૮૩ 
વડોદિા િિેિ (દશક્ષણ) ૧૦૦ 
વડોદિા ગ્રામ્ય ૨૧૩ 
પાદિા ૧૩૦ 
કિજણ ૧૧૪ 
સાવલી ૩૨ 
દેસિ ૯૮ 
ડભોઈ ૨૦૦ 
શસનોિ ૨૯ 
વાઘોડીયા ૧૨૬ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઈ, અને 

  (૨)  
તાલુિો મુંજુર 

અરજીઓ 
નામુંજુર 

અરજીઓ 
વડોદિા િિેિ (પ વધ) ૨૬૫ ૩૫ 
વડોદિા િિેિ (પશિિ) ૪૫ ૧૨ 
વડોદિા િિેિ (ઉત્તિ) ૭૨ ૪ 
વડોદિા િિેિ (દશક્ષણ) ૮૮ ૫ 
વડોદિા ગ્રામ્ય ૧૫૧ ૫૬ 
પાદિા ૧૨૫ ૫ 
કિજણ ૧૦૫ ૬ 
સાવલી ૩૦ ૨ 
દેસિ ૬૧ ૩૭ 
ડભોઈ ૧૦૩ ૯૫ 
શસનોિ ૨૭ ૨ 
વાઘોડીયા ૧૨૫ ૧  

 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે ?    (૩)  
 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી, 
 અિજી ફોિધ સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી, 
 વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી, 
 રૂબરૂ જવાબ અને પંચક્યાસિાં તલાટીના સિી 

શસક્કા થયેલ ન િોવાથી, 
 અિજી દુબાિ િોવાથી, 
 અિજદાિનંુ નાિ/અટક અિજીિાં અને િજુ કિેલ 

પુિાવાિાં અલગ િોવાથી 
 અિજી બીજા તાલુકાની િોય અિજી તબદીલ 

કિવાથી. 
--------- 
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૨૫૪ 
ગીર સોમનાથ જીલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોના જજટકરત ઘર 

* ૧૨૩૩૫ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
ગીિ સોિનાથ શજલ્લાિાં કેટલી ગ્રાિ પંચાયતના પંચાયત ઘિ 
જજધરિત છે, 

  (૧) ૭૪ 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ 
પંચાયતના ઘિને નવીન બનાવવા િાટે િંજ િી આપવાિાં 
આવી, અને 

  (૨) ૨૬ 

 (૩) તે િાટે સિકાિ દ્વાિા કેટલંુ અનુદાન િંજ િ કિવાિાં 
આવ્યું ?  

  (૩) રૂા.૩,૬૮,૦૦,૦૦૦/- (રૂપીયા ત્રણ કિોડ અડસઠ 
લાખ પુિા) 

--------- 

૨૫૫ 
બનાસિાુંઠા અને પુંચમહાલ વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૮૪૪ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ બનાસકાંઠા 
અને પંચિિાલ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 

પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

બનાસિાુંઠા વજલ્લો પુંચમહાલ વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૮ ૧ ૬૬૨ ૨૯ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ બનાસિાુંઠા વજલ્લો પુંચમહાલ વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૫ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮ ૭ ૨૦ ૦ ૦  
 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૨૫૬ 
ડાુંગ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૧૯૮૨ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિ ેકે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ૧૪િાં નાણાપંચ અંતગધત નાણાકીય વર્ધ ૨૦૧૭-
૧૮િાં ડાંગ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને કુલ 
કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવાિાં આવી, અને 

  (૧)  
તાલુિાનુું 

નામ 
ગ્રામ પુંચાયતની 

સુંખ્યા 
ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  
(ર. લાખમાું) 

આિવા ૨૭ ૬૩૧.૬૪ 
વઘઈ ૨૩ ૪૫૫.૩૯ 
સુશબિ ૨૦ ૩૬૯.૩૫ 

િુલ ૭૦ ૧૪૫૬.૩૮ 
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 (૨) તે પૈકી ૨૦૧૭-૧૮ના નાણાકીય વર્ધિાં કેટલી 
િકિનો ખચધ થયો ? 

  (૨)  
તાલુિાનુું 

નામ 
ગ્રામ પુંચાયતની 

સુંખ્યા 
થયેલ ખચટ  

(ર. લાખમાું)  
(િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮) 

આિવા ૨૭ ૨૯૪.૦૮ 
વઘઈ ૨૩ ૧૫.૩૭ 
સુશબિ ૨૦ ૨૦૦.૭૫ 

િુલ ૭૦ ૫૧૦.૨૦  
--------- 

૨૫૭ 
અમરેલી અને બોટાદ વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૬૨ શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (િાજુલા) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિિેલી અને 
બોટાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

અમરેલી બોટાદ 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

અિિેલી ૧૯ બિવાળા ૧૫ 

બાબિા ૫૩ બોટાદ ૫૮ 

બગસિા ૩૩ ગઢડા ૬૪ 

ધાિી ૭૯ િાણપુિ ૨૩ 

જાફિાબાદ ૪૨   

ખાંભા ૩૧   

કંુકાવાવ ૦૩   

લાઠી ૨૫   

લીલીયા ૨૧   

િાજુલા ૫૬   

સાવિકંુડલા ૫૮   

િુલ ૪૨૦ િુલ ૧૬૦ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૫૮ 
સોનગઢ તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૬ શ્રી વપયુર્ભાઈ દેસાઈ (નવસાિી) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાના સોનગઢ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 
કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-

૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા િેક્ટિિાં 
િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૦૭૬.૫૯ િેક્ટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ. ૬૯૦.૬૪ લાખ 

--------- 
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૨૫૯ 
મહેસાણા વજલ્લામાું ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાું િગટ િધારા આપિા બાબત 

* ૧૨૩૧૪ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવજાપુિ) : માનનીય વશક્ષણમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િિેસાણા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં ગ્રાન્ટેડ 
િાળાઓના શવથતાિ અથે િાધ્યશિક અને ઉચ્ચ િાધ્યશિક 
િાળાઓિાં કેટલા વગધનો વધાિો આપવાિાં આવ્યા? 

  (૧) િાધ્યશિક - ૧૭ 
  ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક - ૨૭  

--------- 

૨૬૦ 
રાજ્યમાું સરિારી પોલીટેિનીિ િોલેજોમાું ફીડર િેડરમાું વ્યાખ્યાતાની જગ્યા 

* ૧૨૩૧૦ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કિબાપાનગિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યની 
પોલીટેકનીક કોલેજોિાં ફીડિ કેડિિાં વ્યાખ્યાતાની કેટલી 
જગ્યાઓ ભિેલી છે, 

  (૧) ૨૨૩૨ 

 (૨) કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૨) ૨૯૪ 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાિે ભિવાિાં આવિે ?    (૩) સત્વિે 

--------- 

૨૬૧ 
નમટદા વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૪૦ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 

  (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને  

  (૨) (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ :  

        એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્ન : 

         પ્રત્યેક નવયુગલને રૂ. ૧૦,૦૦૦ ની સિાય  

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
નિધદા શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) (૧) કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ : 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૪ 

  (૨) સાતફેિા સિુિ લગ્ન : 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪૫ 
 

--------- 
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૨૬૨ 
દાહોદ વજલ્લામાું સ્મશાન સગડી વિના મૂલ્યે આપિા બાબત 

* ૧૧૯૯૯ શ્રી શૈલેર્ ભાભોર (લીિખેડા) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં દાિોદ શજલ્લાિાં બળતણ 
બચાવવા સારૂ ગ્રાિ પંચાયતોને સુધાિેલ થિિાન સગડી શવના 
િ લ્યે પ િી પાડવાની કેટલી અિજીઓ િંજ િ કિી, અને 

  (૧) ૨૪ 

 (૨) તે અંગે ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવેલ 
છે ?  

  (૨) રૂ. ૮.૨૦ લાખ 

--------- 

૨૬૩ 
બ્લોિ િક્ષાએ આદશટ શાળાઓ ઉભી િરિા બાબત 

* ૧૨૯૬૭ શ્રી પ્રવિણભાઈ માર (ગઢડા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) લલોક કક્ષાએ ૬૦૦૦ આદિધ િાળાઓ ઉભી કિવા 

િાટે ભાિત સિકાિ તિફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ 
છેલ્લાં બે વર્ધિાં વર્ધવાિ કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે, 
અને  

  (૧) ભાિત સિકાિ તિફથી છેલ્લા બે વર્ધિાં કોઈ પણ િકિ 

િાજ્ય સિકાિને િળેલ નથી. 

 (૨) િળેલ િકિ પૈકી વર્ધવાિ કેટલી િકિ ખચધ કિવાિાં 
આવેલ છે ?   

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૬૪ 
સોનગઢ તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૧૫ શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા (કાિિેજ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાના સોનગઢ તાલુકાિાં ક્ષેશત્રય વનીકિણ 

કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને ૨૦૧૮-
૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા િેક્ટિિાં 

િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૦૭૬.૫૯ િેક્ટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) કુલ રૂ. ૬૯૦.૬૪ લાખ 

--------- 

૨૬૫ 
બનાસિાુંઠા અને િછિ વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૮૪૨ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ બનાસકાંઠા 
અને કચ્છ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ બનાસકાંઠા અને 
કચ્છ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ  
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લો ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

બનાસકાંઠા ૧૮૯ ૪૩ 
કચ્છ ૪૨૧ ૨૫૫ 
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 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લો નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 
બનાસકાંઠા ૩૧૧૭૪૦ 
કચ્છ ૧૮૧૦૧૩  

 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી.  

--------- 

૨૬૬ 
પુંચાયત ઈ-ગ્રામ યોજના હેઠળ િનેક્ટીિીટી ખરીદિાનો િરાર બાબત 

* ૧૨૯૫૨ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યિાં 

પંચાયત ઈ-ગ્રાિ યોજના િેઠળ કનેક્ટીવીટી ખિીદવાનો કેટલી 

એિબીપીએસ થપીડ િાટે કઈ કંપની સાથે કિાિ કે સિજ તી 

કિેલ છે, અને 

  (૧) ૮૧ એિબીપીએસ કનેક્ટીવીટી િાટે િેસસધ ભાિતી 

એિટેલ લી. સાથે કિાિ કિેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ કઈ કંપનીને 

કેટલી િકિ ચુકવવાિાં આવી ?  

  (૨) વર્ધ ૨૦૧૭િાં રૂ. ૧૮.૧૯ કિોડ તથા  

  વર્ધ ૨૦૧૮િાં રૂ. ૧૮.૪૬ કિોડ. 

--------- 

૨૬૭ 
સુંિવલત બાળવિિાસ યોજના માટે મળેલ રિમ  

* ૧૨૮૮૧ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (શવિિગાિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સંકશલત બાળ શવકાસ યોજના અંતગધત કેન્ર સિકાિ 
તિફથી તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િાજ્ય સિકાિને કોઈ િકિ િળેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ 
કેટલી િકિ િાજ્ય સિકાિને િળેલ છે ?  

  (૨) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ : રૂ. ૭૭૬૩૧.૨૩ લાખ 

  વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ : રૂ. ૬૩૨૨૭.૧૫ લાખ 

--------- 

૨૬૮ 
દાુંતા તાલુિામાું કે્ષત્રીય િનીિરણ યોજનામાું રોપાનુું િાિેતર 

* ૧૨૦૦૩ શ્રી શશીિાન્ત પુંડ્યા (ડીસા) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા શજલ્લાના દાંતા તાલુકાિાં ક્ષેત્રીય 
વનીકિણ કાયધક્રિ િેઠળ નાણાંશકય વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા 
િેક્ટિિાં િોપાનંુ વાવેતિ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૧) ૨૨૬૬ િેક્ટિ 

 (૨) તેની પાછળ ઉક્ત સિયગાળાિાં કુલ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે ?  

  (૨) કુલ રૂ. ૧૦૮૯.૦૬ લાખ 

--------- 
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૨૬૯ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ  

* ૧૨૯૨૬ શ્રી િલ્લભભાઈ ધારવિયા : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જાિનગિ અને 
દેવભ શિદ્વાિકા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

જામનગર દેિભૂવમદ્વારિા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

ધ્ોલ ૧૩ ભાણવડ ૪૮ 

જાિજોધપુિ ૪૪ દ્વાિકા ૫૦ 

જાિનગિ ૨૮૮ કલ્યાણપુિ ૭૯ 

જોરડયા ૧૩ ખંભાળીયા ૧૦૬ 

કાલાવાડ ૬૭   

લાલપુિ ૨૮   

િુલ ૪૫૩ િુલ ૨૮૩ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ?  

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૭૦ 
પાટણ અને સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૮૫૬ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પાટણ અને 
સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ પાટણ અને 
સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ  
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

પાટણ ૧૧૮ ૫૩ 
સાબિકાંઠા ૨૩૬ ૮૬ 

 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલ છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િજુબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 
પાટણ ૧૦૪૪૩૬ 
સાબિકાંઠા ૧૧૭૨૦૮  

 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં સુધીિાં 
સિકાિ બનાવવા િાંગે છે?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી.  

--------- 

૨૭૧ 
રાજપીપળા ખાતે એરપોટટ  બનાિિાનુું આયોજન 

* ૧૨૩૯૬ શ્રી મુિેશભાઈ પટેલ (ઓલપાડ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સિકાિનંુ 
િાજપીપળા ખાતે એિપોટધ  બનાવવાનંુ આયોજન છે કે કેિ,  

  (૧) િા, જી 
  િાજપીપળા ખાતે નાના શવિાનો ઉતિી િકે તેવી 
િવાઇપટ્ટી (એિથટર ીપ) બનાવવાનંુ આયોજન છે. 
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 (૨) જો િા, તો ક્યા પ્રકાિનંુ એિપોટધ  બનાવવાનંુ 

આયોજન છે, અને 

  (૨) Code - "B" typeનંુ નાના શવિાનો ઉતિી િકે 

તેવી એિથટર ીપ બનાવવાનંુ આયોજન છે. 
 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ એિપોટધ  
બનાવવા અંગેની કાિગીિી કયા તબકે્ક છે? 

  (૩) એિથટર ીપ બનાવવા િાટે િે.૪૭.૨૪.૭૪ ચો.િી. 
જિીન ફાળવવાિાં આવેલ છે. એિપોટધસ ઓથોિીટી ઓફ 
ઇન્ડીયાને પ્રીફીઝીબીલીટી થટડી કિવાની કાિગીિી સોંપવાિાં 
આવેલ છે. 

--------- 
૨૭૨ 

નિસારી અને િલસાડ વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 
* ૧૩૦૩૪ શ્રી અનુંતિુમાર પટેલ (વાંસદા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નવસાિી અને 
વલસાડ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નવસાિી અને 
વલસાડ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લો ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

નવસાિી ૪૨ ૭૬ 

વલસાડ ૦ ૨૯૮ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લો નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

નવસાિી ૬૮૪૩૫ 

વલસાડ ૧૧૯૫૯૧  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે?  

  (૩) જિે બને તેિ જલ્દી.  

--------- 

૨૭૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્મશાન સગડી વિના મૂલ્યે આપિા બાબત 

* ૧૨૩૭૯ શ્રી િરશનભાઈ સોલુંિી (કડી) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં િિેસાણા શજલ્લાિાં બળતણ 
બચાવવા સારૂ ગ્રાિ પંચાયતોને સુધાિેલ થિિાન સગડી શવના 
િ લ્યે પ િી પાડવાની કેટલી અિજીઓ િંજ િ કિી, અને 

  (૧) ૨૩ 

 (૨) તે અંગે ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવેલ 
છે ?  

  (૨) રૂ. ૬.૬૫ લાખ 

--------- 

૨૭૪ 
અરિલ્લી વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૨૩૩૬ શ્રી ગજને્રવસુંહ પરમાર (પ્રાંશતજ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૯(નવ) 
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 
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ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ શભલોડા ૨ 

૨ િોડાસા ૧ 

૩ બાયડ ૧ 

૪ ધનસુિા ૨ 

૫ િાલપુિ ૨ 

૬ િેઘિજ ૧ 

િુલ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૩ (ત્રણ) 

 (૩) તે પૈકી ઉક્ત શથથશતએ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના 

શવભાજનની દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી? 

  (૩) ના િંજુિઃ ૦ (િ ન્ય) 

  કુલ-૯ દિખાથતો પૈકી ૬ ગ્રાિ પંચાયતોની 
દિખાથતો પ તધતા િેઠળ છે. 

--------- 

૨૭૫ 
દાહોદ અને નિસારી વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૯૯૮ શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દાિોદ અને 
નવસાિી શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 

પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

દાહોદ વજલ્લો નિસારી વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૩૭૨ ૦ ૨૨૫ ૧૪ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
શજલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નિીં. 
 

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં  
િિત ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૨૭૬ 
તાપી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૬૪ શ્રી િાુંવતભાઈ બલર (સુિત ઉત્તિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન. 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય. 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાપી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭ ૫૪૯ 

૨૦૧૮ ૫૮૨  
--------- 
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૨૭૭ 
અમરેલી અને ગીર સોમનાથ વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૫૬ શ્રી જ.ેિી. િાિડીયા (ધાિી) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિિેલી અને 
ગીિ સોિનાથ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે,  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિિેલી અને 
ગીિ સોિનાથ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની 
આંગણવાડીઓ ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

અિિેલી ૨૫૧ ૫૨ 

ગીિ સોિનાથ ૪૧૭ ૭૮ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને  

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં જીલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

અિિેલી ૧૦૧૩૫૦ 

ગીિ સોિનાથ ૯૭૬૨૩  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી.  

--------- 

૨૭૮ 
‘‘અમદાિાદ વજલ્લામાું વનરાધાર વિધિા સહાય યોજના’’ 

* ૧૨૩૭૩ શ્રી અરવિુંદિુમાર પટેલ (સાબિિતી) : માનનીય મકહલા અને બાળિલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ શનિાધાિ શવધવા સિાય 
યોજનાિાં કેટલી અિજીઓ િળી છે, 

  (૧)  

તાલુિો મળેલ અરજીઓની સુંખ્યા 

અસાિવા ૫૩૦ 

દેત્રોજ ૪૩ 

સાબિિતી ૨૮૪ 

બાવળા ૯૪ 

વેજલપુિ ૧૧૪ 

વટવા ૧૭૯ 

ધંધુકા ૧૧ 

સાણંદ ૯૦ 

ધોળકા ૧૦૫ 

દથક્રોઈ ૧૪૩ 

િાંડલ ૨૫ 

િશણનગિ ૫૮૯ 

શવિિગાિ ૮૧ 

ધોલેિા ૩ 

ઘાટલોરડયા ૭૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉકત શથથશતએ કેટલી અિજીઓ િંજ િ અને 
કેટલી અિજીઓ નાિંજ િ થઈ, અને 

  (૨)  

તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

અસાિવા ૫૨૩ ૭ 

દેત્રોજ ૩૭ ૨ 
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તાલુિો મુંજૂર અરજીઓ નામુંજૂર અરજીઓ 

સાબિિતી ૨૩૪ ૫૦ 

બાવળા ૫૨ ૮ 

વેજલપુિ ૧૧૩ ૦ 

વટવા ૧૫૦ ૨ 

ધંધુકા ૫ ૩ 

સાણંદ ૮૦ ૨ 

ધોળકા ૯૧ ૧૦ 

દથક્રોઈ ૧૩૪ ૬ 

િાંડલ ૨૫ ૦ 

િશણનગિ ૫૮૬ ૩ 

શવિિગાિ ૬૮ ૫ 

ધોલેિા ૧ ૦ 

ઘાટલોરડયા ૭૩ ૧ 
 

 (૩) અિજીઓ નાિંજ િ થવાના િુખ્યત્વે કાિણો િું છે?    (૩)  

 ૨૧ વર્ધથી વધુ વયનો પુત્ર િોવાથી, 

 અિજી સાથે પુિાવા/શવગતો અધુિી િોવાથી, 

 વાશર્ધક આવક શનયત િયાધદા કિતા વધુ િોવાથી. 
--------- 

૨૭૯ 
નમટદા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૨ શ્રી ભુપેન્રભાઈ પટેલ (ઘાટલોરડયા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 

ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૦૨-૧૦-૨૦૦૯ થી. 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત નિધદા શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૩૮૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દેરડયાપાડા ૨૩૦૧૦ 

૨ સાગબાિા ૧૮૦૬૫ 

૩ નાંદોદ ૭૨૭૨ 

૪ શતલકવાડા ૧૨૩૦૧ 

૫ ગરૂડેશ્વિ ૧૦૯૪૨ 

 િુલ ૭૧૫૯૦  
--------- 
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૨૮૦ 
મોરબી અને અમદાિાદ વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૧૭ શ્રી મહમદજાિીદ પીરઝાદા (વાંકાનેિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િોિબી અને 
અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

મોરબી અમદાિાદ 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

તાલુિા ખુટતા 
ઓરડાઓની 

સુંખ્યા 

િળવદ ૪૨ બાવળા ૭૯ 

િાળીયા(િીં) ૧૯ સીટી ૨૨ 

િોિબી ૩૪ દસક્રોઈ ૮૫ 

ટંકાિા ૦૪ દેત્રોજ ૫૨ 

વાંકાનેિ ૨૨ ધંધુકા ૨૦ 

  ધોલેિા ૧૭ 

  ધોળકા ૩૧ 

  િાંડલ ૪૬ 

  સાણંદ ૧૩ 

  શવિિગાિ ૫૨ 

િુલ ૧૨૧ િુલ ૪૧૭ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૨૮૧ 
રાજ્ય િક્ષાના વિજ્ઞાન મેળાનુું આયોજન બાબત  

* ૧૨૩૨૩ શ્રીમવત મનીર્ા િિીલ (વડોદિા િિેિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્ય કક્ષાના 
શવજ્ઞાન િેળાનંુ શનયશિત આયોજન દિ વર્ે કિવાિાં આવે છે. 
તે િકીકત સાચી છે, અને 

  (૧) િા 

 (૨) જો િા તો તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા 

૨ વર્ધ દિમ્યાન કઈ કઈ જગ્યાએ િાજ્ય કક્ષાના શવજ્ઞાનિેળા/ 
પ્રદિધનો યોજાયા િતા? 

  (૨) નીચે િુજબ િાજ્ય કક્ષાના શવજ્ઞાનિેળા/પ્રદિધનો 
યોજ્યા િતા. 
િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ 
તા. ૨૭ થી ૩૦ નવેમ્બિ 

થથળ-જય જલાિાિ થક લ, ગોધિા 

િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ 
તા. ૨૦-૨૩ જાન્યુઆિી ૨૦૧૮ 
થથળ-શવશવધલક્ષી શવદ્યાિંરદિ, પાલનપુિ. 

--------- 
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૨૮૨ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૧૨ શ્રી હર્ટ સુંઘિી (િજુિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-૧૯ના 
વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત ટેક્નીકલ 
શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ 
કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી િકિની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય 
આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-૧૯ના 
વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત ટેક્નીકલ 
શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ 
કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ રૂ.૧.૦૯ કિોડની ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 

શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 

રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ લાખ 
ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૩ 
તાપી વજલ્લામાું સરિારી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેરી િોલેજો/મુંજૂર મહેિમ 

* ૧૩૦૨૫ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યાિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની કોલેજ 
કેટલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
સિકાિી અને ગ્રાન્ટેડ ડીગ્રી ઈજનેિી અભ્યાસક્રિની એકપણ 
કોલેજ નથી, 

 (૨) ઉકત શથથશતએ કોલેજવાિ, સંવગધવાિ િંજ િ થયેલ 
િિેકિ કેટલંુ છે, 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૩) તે પૈકી કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

 (૪) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાં સુધીિાં ભિવાિાં આવિે?   (૪) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૨૮૪ 
તાપી વજલ્લામાું આકદજાવત િુમાર અને િન્યા માટે િાયટરત સરિારી િાત્રાલયો 

* ૧૨૩૫૩ શ્રી અરવિુંદભાઈ પટેલ (ધિિપુિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિ અને કન્યા િાટે કેટલાં 
સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી શજલ્લાિાં 
ઉચ્ચ અભ્યાસ કિતાં આરદજાશત કુિાિો િાટે ૪ અને કન્યાઓ 
િાટે ૧૧ િળી કુલ ૧૫ સિકાિી છાત્રાલયો કાયધિત છે, 

 (૨) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ કેટલા કુિાિ 
અને કન્યાઓ અભ્યાસ કિે છે, અને 

  (૨) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ ૨૩૨ કુિાિ અને 
૬૬૧ કન્યાઓ િળી કુલ ૮૯૩ છાત્રો અભ્યાસ કિે છે, 

 (૩) ઉક્ત છાત્રાલયોિાં ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
કેટલી સંખ્યા વધાિો કિવાિાં આવી ? 

  (૩) ઉકત છાત્રાલયોિાં ઉકત શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
૮૫ કન્યાઓ અને ૮ કુિાિ એિ કુલ ૯૩ નો સંખ્યા વધાિો 
કિવાિાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૮૫ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૧૭ શ્રીમતી સુંગીતાબેન પાટીલ (શલંબાયત) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-૧૯ના 
વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત ટેકનીકલ 
શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ 
કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી િકિની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય 
આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-૧૯ના 
વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત ટેકનીકલ 
શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ 
કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ રૂ.૧.૦૯ કિોડની ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 
શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 
રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ લાખ 
ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૬ 
રાજ્યમાું ઉછચ ટેિનીિલ વશક્ષણ અભ્યાસક્રમોમાું ફી િધારા બાબત 

* ૧૨૮૫૧ શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િાજ્યિાં ઉચ્ચ ટેકનીકલ શિક્ષણ અભ્યાસક્રિોિાં ક્યાિે કેટલી 
િકિનો ફી વધાિો સિકાિ દ્વાિા િાન્ય કિવાિાં આવ્યો, અને 

  (૧) ટેકનીકલ શિક્ષણ અભ્યાસક્રિોિાં સિકાિી તેિજ 
અનુદાશનત સંથથાઓિાં ફી વધાિો કિવાિાં આવેલ નથી. 

 (૨) ઉચ્ચ શિક્ષણિાં ફી વધાિો કિવાના િાં કાિણો છે?   (૨) લાગુ પડતું નથી. 
--------- 

૨૮૭ 
રાજ્યના યુિાનોને ઉડ્ડયનની તાલીમ આપિાનુું આયોજન 

* ૧૨૩૯૩ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ગોધિા) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં િાજ્યના યુવાનોને ઉડ્ડયનની તાલીિ િાજ્યિાં િળે તે 
િાટે િાજ્ય સિકાિે કોઇ આયોજન કિેલ છે કે કેિ, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો કઇ જગ્યાએથી અને કઇ કંપની િાિફત 
તાલીિ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતેથી લલ્યુ-િે એવીએિન 
િાિફતે તાલીિ આપવાિાં આવે છે. 

 (૩) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાલીિ 
આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા કઇ સગવડ પ િી 
પાડવાિાં આવે છે? 

  (૩) તાલીિ આપનાિ કંપનીને િાજ્ય સિકાિ દ્વાિા 
િિેસાણા િવાઇપટ્ટી ખાતે ૧૫૦૦ થક્વેિ િીટિ જગ્યા કિાિથી 
ફાળવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૮૮ 
ખેડા વજલ્લામાું સરિારી/ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ માધ્યવમિ અને ઉછચતર માધ્યવમિ શાળામાું મફત પાઠ્યપુસ્તિોનો લાભ 

* ૧૨૩૧૮ શ્રી અજુટનવસુંહ ચૌહાણ (િિેિદાવાદ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 ખેડા શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ િાધ્યશિક 
અને ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક િાળાિાં િફત પાઠયપુથતક યોજના 
અંતગધત વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં કેટલા શવદ્યાથીઓને લાભ 
આપવાિાં આવ્યો ?  

  સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચત્તિ િાધ્યશિક િાળાના 
શવદ્યાથીઓની સંખ્યા-૧૮૬૧ 
 શબન સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચત્તિ િાધ્યશિક િાળાના 
શવદ્યાથીઓની સંખ્યા-૮૪૨૪૦ 

--------- 
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૨૮૯ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૬૫ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભાવનગિ અને 
બોટાદ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભાવનગિ અને 
બોટાદ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

ભાવનગિ ૨૪૦ ૨૯ 

બોટાદ ૧૧૬ ૭ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

ભાવનગિ ૧૬૯૭૧૨ 

બોટાદ ૫૫૮૨૦  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ? 

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 

૨૯૦ 
જુનાગઢ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૩૫ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જુનાગઢ અને 
પોિબંદિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નીચે િુજબ 
આંગણવાડીઓ ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

જુનાગઢ ૩૮૫ ૫૭ 

પોિબંદિ ૪૯ ૧૯ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

જુનાગઢ ૯૪૪૭૧ 

પોિબંદિ ૩૫૨૬૭  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ? 

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 

૨૯૧ 
તાપી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૫૫ શ્રી વિનોદભાઇ મોરકડયા (કતાિગાિ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તાપી શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 
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 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 

િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાપી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત કન્યાઓને 
લાભ આપવાિાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૪૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૮૨  
--------- 
૨૯૨ 

િેન્ર સરિારે બહાર પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ 
* ૧૨૩૯૮ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ કેન્ર સિકાિ 
દ્વાિા બિાિ પાડેલ ઉડાન યોજનાનો લાભ ગુજિાતને િળેલ છે 
કે કેિ, અને     

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો િાજ્યિાં કયા ક્યા થથળોએ આ સેવા િરૂ 
કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) િાજ્યિાં નીચે જણાવેલ થથળોએ સેવા િરૂ કિવાિાં 
આવેલ છે. 
 (૧) અિદાવાદ-પોિબંદિ-અિદાવાદ 
 (૨) જસેલિેિ-સુિત-જસેલિેિ 
 (૩) જસેલિેિ-અિદાવાદ-જસેલિેિ 
 (૪) િુંબઇ-પોિબંદિ-િુંબઇ 
 (૫) િુંબઇ-કંડલા-િુંબઇ 
 (૬) િુબલી-અિદાવાદ-િુબલી 

--------- 

૨૯૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેક્શન 

* ૧૨૩૯૯ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પટેલ (િાજકોટ-દશક્ષણ) : માનનીય મકહલા અને બાળ ક્લ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
િાજકોટ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેક્િન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ 
મુંજુર 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી િેન્રોની 
સુંખ્યા 

લોધીકા ૫૫ ૫૫ 
જસદણ ૧૫૧ ૧૫૧ 
િાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૬૮ ૧૬૮ 
જાિકંડોિણા ૯૨ ૯૨ 
પડધિી ૯૨ ૯૨ 
ઉપલેટા ૧૫૭ ૧૫૭ 
ગોંડલ ૨૧૫ ૨૧૫ 
જતેપુિ ૧૫૨ ૧૫૨ 
ધોિાજી ૧૨૪ ૧૨૪ 
કોટડાસાંગાણી ૮૯ ૮૯ 
શવછીયા ૭૮ ૭૮ 

 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને 
કેટલા સિયિાં ગેસ કનેકિન આપવાિાં આવિે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૨૯૪ 
રાજ્યની માવલિીની એરસ્ટર ીપ વિિસાિિા બાબત 

* ૧૩૦૧૦ શ્રી જશપાલવસુંહ પકઢયાર (પાદિા) : ૧૩મી ગુ.વિ.સના પ્રથમ સત્રમાું તા.૨૫-૨-૨૦૧૪ના રોજ રજૂ થયેલ *પ્રશ્ન 
ક્રમાુંિ: ૧૧૬૦ (અગ્રતાક્રમ-૧૨૨)ના અનુસુંધાને માનનીય નાગકરિ ઉડ્ડયન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) અંબાજી, દ્વાિકા, િોિબી, દિેજ, પાશલતાણા, 
ધોળાવીિા, િાજકોટ, અંકલેશ્વિ, પિસોલી, િાજપીપળા, 
િાંડવી, વણોદ (બેચિાજી) અને બગોદિા ખાતે િાજ્યની 
િાશલકીની એિથટર ીપ શવકસાવવાનંુ આયોજન િતું પૈકી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલી એિથટર ીપનંુ કાિ પ ણધ 

થયુ, 

  (૧) કાિગીિી પ્રગશતિાં છે. 
િાલના તબકે્ક કોઇ પણ એિથટર ીપનંુ કાિ પ ણધ થયેલ નથી. 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ કઇ એિથટર ીપ શવકસાવવાની બાકી 
છે અને તેની કાિગીિી ક્યાં તબકે્ક છે, 

  (૨) 

 અંબાજી : 
 -  ખાનગી જિીન સંપાદનની કાિગીિી ચાલી િિેલ છે. 

 દ્વાિકા : 
 -  ખાનગી જિીન સંપાદનની કાિગીિી ચાલી િિેલ છે. 

 િોિબી : 
 -  જિીન િેળવવાની કાિગીિી ચાલી િિેલ છે. 

 દિેજ : 
 -  GIDC પાસેથી જિીન િેળવવાની કાિગીિી ચાલી 

  િિેલ છે. 

 પાલીતાણા : 
 -  કન્સલટન્ટ શનિણ ંક કિવા અંગે ટેન્ડિ બિાિ પાડવાિાં 

આવેલ છે. 

 ધોળાવીિા : 
 -  એિથટર ીપ બાંધકાિ િાટે યોગ્ય જિીન ઉપલલધ થઇ 

આવેલ નથી. 

 િાજકોટ : 
 -  એિપોટધ  બાંધકાિ િાટે એિપોટધ  ઓથોિીટી ઓફ 

ઇન્ડીયા દ્વાિા ટેન્ડિ બિાિ પાડવાિાં આવેલ છે. 

 અંકલેશ્વિ : 
 - અથધવકધ  તથા બાઉન્ડર ીવોલ કાિગીિી િાટે ટેન્ડિ 

બિાિ પાડવાની કાિગીિી પ્રગશતિાં છે. 
 - એપ્રોચ િોડ બાંધકાિ િાટે ટેન્ડિ બિાિ પાડવાિાં 

આવેલ છે. 

 પિસોલી : 
 - પિસોલી ખાતે િવાઇપટ્ટી શવકસાવવા િાટે તા.૧૩-

૧૧-૨૦૧૮ના પત્રથી જિીન ઉપલલધ કિાવવા 
બાબતે કલેક્ટિશ્રીને જણાવવાિાં આવેલ છે. 

 િાજપીપળા: 

 - જગ્યા ચોખ્ખી કિવા િાટે ટેન્ડિ બિાિ પાડવાની 
કાિગીિી પ્રગશતિાં છે. 

 િાંડવી: 

 - િાંડવી િવાઇપટ્ટીનાં શવથતિણ િાટે વધાિાની જિીન 
િેળવવાની કાિગીિી ચાલી િિેલ છે. 
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 વણોદ (બેચિાજી) : 

 - વણોદ ખાતે િવાઇપટ્ટી બાંધકાિની કાિગીિી પડતી 
િુકવા સિકાિશ્રી દ્વાિા શનણધય લેવાિાં આવેલ છે. 
તેથી િવે ત્યાં િવાઇપટ્ટી બાંધકાિની કાિગીિી 
કિવાની િિેતી નથી. 

 બગોદિા : 
 - જિીન િેળવવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) બાકી એિથટર ીપને ક્યાં સુધીિાં શવકસાવવાિાં 
આવિે, અને 

  (૩) જિીન સંપાદનને લગતી કાિગીિી િોય તેિજ ભાિત 
સિકાિના શવશવધ િંત્રાલયો (જવેા કે, MoCA, MoD, DGCA, 

MoEF & CC) તિફથી િંજ િી િેળવવાની િિેતી િોય, સિયની 
થપષ્ટ્તા કિી િકાય તેિ નથી. 

 (૪) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ તે અંગે 
કેટલો ખચધ કિવાિાં આવેલ છે ? 

  (૪)  

િર્ટ ખચટ (રવપયા) 

૨૦૧૭ ૬,૩૪,૭૬,૩૮૩/- 

૨૦૧૮ ૭,૫૯,૧૩,૭૦૧/- 

િુલ ૧૩,૯૩,૯૦,૦૮૪/-  
--------- 

૨૯૫ 
નમટદા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૯ શ્રી િેતનભાઇ ઇમાનદાર (સાવલી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૦૨-૧૦-૨૦૦૯ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત નિધદા શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૩૮૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દેરડયાપાડા ૨૩૦૧૦ 

૨ સાગબાિા ૧૮૦૬૫ 

૩ નાંદોદ ૭૨૭૨ 

૪ શતલકવાડા ૧૨૩૦૧ 

૫ ગરૂડેશ્વિ ૧૦૯૪૨ 

 િુલ ૭૧૫૯૦  
--------- 

૨૯૬ 
રાજ્યમાું સરિારી પોલીટેિનીિ િોલેજોમાું ફીડર િેડરમાું વ્યાખ્યાતાની જગ્યા 

* ૧૨૩૦૫ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યની 
પોલીટેકનીક કોલેજોિાં ફીડિ કેડિિાં વ્યાખ્યાતાની કેટલી 
જગ્યાઓ ભિેલી છે, 

  (૧) ૨૨૩૨ 

 (૨) કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૨) ૨૯૪ 
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાિે ભિવાિાં આવિે ?    (૩) ખાલી જગ્યાઓ ભિવાની પ્રરક્રયા ચાલુ છે. 

--------- 



122 

૨૯૭ 
ભરચ અને ડાુંગ વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૩૦૧૯ શ્રી સુંજયભાઇ સોલુંિી (જબંુસિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ ક્લ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભરૂચ અને ડાંગ 
શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ભાડાના િકાન કે 
અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભરૂચ અને ડાંગ 
શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની આંગણવાડીઓ ભાડાના 
િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું નામ ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

ભરૂચ ૮૩ ૪૭ 

ડાંગ ૪૯ ૧ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

ભરૂચ ૧૦૨૭૯૩ 

ડાંગ ૩૨૫૮૨  

 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં સુધીિાં 
સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 

૨૯૮ 
તાપી વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૫૪ શ્રીમતી ઝુંખનાબેન પટેલ (ચોયાધસી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત તાપી શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૯૩૧.૮૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 

યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ 
તાલુિાનુું  

નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૧ સોનગઢ ૧૭૬૧૦ 

૨ વ્યાિા ૧૦૧૭૭ 

૩ ડોલવણ ૬૪૧૩ 

૪ વાલોડ ૩૯૭૫ 

૫ ઉચ્છલ ૬૭૪૧ 

૬ શનઝિ ૬૩૮૪ 

૭ કુકિિંુડા ૬૫૭૦ 

 િુલ ૫૭,૮૭૦  
--------- 
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૨૯૯ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૨૩૬૯ શ્રી હસમુખભાઇ પટેલ (અિિાઇવાડી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૯ (નવ) 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં તાલુકાવાિ 
નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ દસક્રોઇ ૨ 

૨ બાવળા ૧ 

૩ સાણંદ ૬ 

િુલ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને  

  (૨) ૪ (ચાિ) 

 (૩) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના શવભાજનની 
દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી ? 

  (૩) ૦ (િ ન્ય) નાિંજુિ. 
      કુલ-૯ દિખાથતો પૈકી ૫ ગ્રાિ પંચાયતોની દિખાથતો 

પ તધતા િેઠળ છે. 
--------- 

૩૦૦ 
રાજિોટ વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેક્શન 

* ૧૨૪૦૦ શ્રીમતી ગીતાબા જાડેજા (ગોંડલ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લાં બે વર્ધિાં 
િાજકોટ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેક્િન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું 
નામ 

મુંજુર 
આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની સુવિધા 
ધરાિતા આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

લોધીકા ૫૫ ૫૫ 

જસદણ ૧૫૧ ૧૫૧ 

િાજકોટગ્રામ્ય ૧૬૮ ૧૬૮ 

જાિકંડોિણા ૯૨ ૯૨ 

પડધિી ૯૨ ૯૨ 

ઉપલેટા ૧૫૭ ૧૫૭ 

ગોંડલ ૨૧૫ ૨૧૫ 

જતેપુિ ૧૫૨ ૧૫૨ 

ધોિાજી ૧૨૪ ૧૨૪ 

કોટડાસાંગાણી ૮૯ ૮૯ 

શવછીયા ૭૮ ૭૮ 
 

 (૨) બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને કેટલા સિયિાં ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવિે ?  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૩૦૧ 
િછિ વજલ્લામાું વિદ્યાથી પહેલ યોજના હેઠળ સહાય 

* ૧૨૩૨૦ શ્રીમતી માલતી મહેશ્વરી (ગાંધીધાિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 કચ્છ શજલ્લાિાં સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક 
િાળાઓને શવદ્યાથી પિેલ યોજના અંતગધત વર્ધ ૨૦૧૮-
૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં કેટલી સિાય આપવાિાં 
આવી ?   

  રૂ. ૩૯,૬૦,૦૦૦/- 
 (અંકે રૂશપયા ઓગણચાલીસ લાખ સાંઈઠ િજાિ પુિા)  

--------- 
૩૦૨ 

દાહોદ અને નમટદા વજલ્લામાું સરિારી માધ્યવમિ શાળાઓ શર િરિા બાબત 
* ૧૨૩૩૦ શ્રી રમેશભાઈ િટારા (ફતેપુિા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દાિોદ અને નિધદા 
શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ િાં કેટલી નવી સિકાિી િાધ્યશિક 

િાળાઓ િરૂ કિવાિાં આવી ? 

  દાિોદ-૧૩ 
 નિધદા-૦૨  

--------- 

૩૦૩ 
રાજિોટ વજલ્લામાું આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૪૦૧ શ્રી લાખાભાઈ સાગકઠયા (િાજકોટ ગ્રામ્ય) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
િાજકોટ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું નામ 
મુંજૂર 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની 
સુવિધા ધરાિતા 

આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

લોધીકા ૫૫ ૫૫ 

જસદણ ૧૫૧ ૧૫૧ 

િાજકોટ ગ્રામ્ય ૧૬૮ ૧૬૮ 

જાિકંડોિણા ૯૨ ૯૨ 

પડધિી ૯૨ ૯૨ 

ઉપલેટા ૧૫૭ ૧૫૭ 

ગોંડલ ૨૧૫ ૨૧૫ 

જતેપુિ ૧૫૨ ૧૫૨ 

ધોિાજી ૧૨૪ ૧૨૪ 

કોટડાસાંગાણી ૮૯ ૮૯ 

શવછીંયા ૭૮ ૭૮ 
 

 (૨) બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને કેટલા સિયિાં ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવિે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૩૦૪ 
રાજ્યમાું સરિારી પોલીટેિનીિ િોલેજોમાું ફીડર િેડરમાું વ્યાખ્યાતાની જગ્યા 

* ૧૨૩૭૦ શ્રી શુંભુજી ઠાિોર (ગાંધીનગિ-દશક્ષણ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્યની 
પોલીટેકનીક કોલેજોિાં ફીડિ કેડિિાં વ્યાખ્યાતાની કેટલી 
જગ્યાઓ ભિેલી છે, 

  (૧) ૨૨૩૨ 

 (૨) કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અને   (૨) ૨૯૪ 
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાિે ભિવાિાં આવિે ?   (૩) સત્વિે. 

--------- 

૩૦૫ 
વતલિિાડા ખાતે સ્ટાફ િિાટસટના બાુંધિામને મુંજૂરી 

* ૧૨૬૧૫ શ્રી શૈલેર્ભાઈ મહેતા (ડભોઈ) : માનનીય િાયદા  મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નાણાકીય વર્ધ 

૨૦૧૮-૧૯ િાં નિધદા શજલ્લાના શતલકવાડા ખાતે થટાફ 
કવાટસધના બાંધકાિ િાટે વિીવટી િંજુિી આપી છે તે િકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) િા, જી. 

 (૨) જો િા, તો ઉકત શથથશતએ ૨૦૧૮-૧૯ ના 
નાણાંકીય વર્ધિાં કેટલી િકિની વિીવટી િંજ િી આપવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૩,૨૭,૦૮,૬૦૦/- ની વિીવટી િંજુિી  
તા.૨-૧૧-૨૦૧૮ના િોજ આપવાિાં આવેલ છે. 

 (૩) ઉકત બાંધકાિ ક્યાિે િરૂ કિવાિાં આવિે ?   (૩) જિીન િળે્યથી નકિા-અંદાજો તૈયાિ કિી ટેન્ડિની 
કાિગીિી પ ણધ થતા જિે બને તેિ જલ્દીથી બાંધકાિ િરૂ 
કિવાિાં આવિે. 

--------- 

  ૩૦૬ 
નમટદા વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૫૬ શ્રી ગોવિુંદભાઈ પરમાર (ઉિિેઠ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નિધદા જીલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ 
  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 
          એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 
  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 
          પ્રત્યેક નવયુગલને રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
નિધદા શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 
ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૬ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૪ 

  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 
ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 
૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩ 
૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪૫  

--------- 
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૩૦૭ 
ખેડા વજલ્લામાું સરિારી/ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ માધ્યવમિ અને ઉછચતર માધ્યવમિ શાળામાું મફત પાઠયપુસ્તિોનો લાભ 

* ૧૨૩૧૯ શ્રી િેસરીવસહું  સોલુંિી (િાતિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 ખેડા શજલ્લાિાં સિકાિી અને ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ િાધ્યશિક 
અને ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક િાળાિાં િફત પાઠયપુથતક યોજના 
અંતગધત વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ િાં કેટલા શવધાથીઓને લાભ 
આપવાિાં આવ્યો ? 

  સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચત્તિ િાધ્યશિક િાળાના 
શવદ્યાથીઓની સંખ્યા-૧૮૬૧. 
 શબન સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચત્તિ િાધ્યશિક િાળાના 
શવદ્યાથીઓની સંખ્યા-૮૪૨૪૦ 

--------- 

૩૦૮ 
રાજિોટ અને પોરબુંદર વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૧૨૯૨૦ શ્રી લવલત િસોયા (ધોિાજી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ િાજકોટ અને 
પોિબંદિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 

પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતના િેદાન નથી, 

  (૧)  

રાજિોટ વજલ્લો પોરબુંદર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૧૦૯ ૩૪૧ ૬૫ ૦૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતના િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ 

રાજિોટ વજલ્લો પોરબુંદર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧ ૩  

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 

િિતગિતના િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૩૦૯ 
નમટદા વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૫૭ શ્રી રતનવસુંહ રાઠોડ (લુણાવાડા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 

  (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ 

  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

          એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

          પ્રત્યેક નવયુગલને રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 
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 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 

નિધદા શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૪ 

   (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪૫  
--------- 

૩૧૦ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૦૯ શ્રી પુણેશ મોદી (સુિત-પશિિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત 
ટેકનીકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં 
અભ્યાસ કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી િકિની ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત 
ટેકનીકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં 
અભ્યાસ કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ રૂ.૧.૦૯ કિોડની 
ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 
શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 
રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ 
લાખ ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૧૧ 
અમરેલી અને મહીસાગર વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૧૨૯૫૯ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિિેલી અને 
િિીસાગિ શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતના િેદાન નથી, 

  (૧)  

અમરેલી વજલ્લો મહીસાગર વજલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૧ ૦૧ ૨૨૭ ૦૫ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 

જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતના િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એક પણ નરિ. 

 

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 
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૩૧૨ 
સુરત અને તાપી વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૩૦૨૨ શ્રી આનુંદભાઈ ચૌધરી (િાંડવી) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સુિત અને તાપી 
શજલ્લાિાં જીલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

સુરત જીલ્લો તાપી જીલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૧૩૭ ૬૯ ૩૨૧ ૧૪ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨)  

િર્ટ 

સુરત જીલ્લો તાપી જીલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦૧૮ ૦ ૦ ૨૦ ૦  
 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૩૧૩ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૨૩૮૬ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈડિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વન 
શવભાગ દ્વાિા કેટલા ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં 

આવી, અને 

  (૧) ૪૫ ચેકડેિ અને ૧૮ વન તલાવડી 

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ. ૧૨૦.૦૫ લાખ 

--------- 

૩૧૪ 
ખેડા અને ભરચ વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૧૨૯૮૯ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપડવંજ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ખેડા અને ભરૂચ 
જીલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  
ખેડા જીલ્લો ભરચ જીલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૦ ૦ ૪૩૯ ૦ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નિીં. 
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 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૩૧૫ 
બોડેલી ખાતે નિી િોટટ  વબલ્ડીંગના બાુંધિામને મુંજુરી 

* ૧૨૬૧૭ શ્રી અભેવસુંહ તડિી (સંખેડા) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ નાણાકીય વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં છોટાઉદેપુિ શજલ્લાના બોડેલી ખાતે નવી કોટધ  
શબલ્ડીંગના બાંધકાિ િાટે વિીવટી િંજુિી આપી છે તે િકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) િા, જી.  

 (૨) જો િા, તો ઉક્ત શથથશતએ ૨૦૧૮-૧૯ના 
નાણાંકીય વર્ધિાં કેટલી િકિની વિીવટી િંજ િી આપવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૮,૯૦,૭૯,૯૬૨/- ની વિીવટી િંજુિી  
તા. ૨૮-૧૨-૨૦૧૮ના િોજ આપવાિાં આવેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત બાંધકાિ ક્યાિે િરૂ કિવાિાં આવિે ?    (૩) િુખ્ય થથપશતશ્રી, િાગધ અને િકાન શવભાગ, 
ગાંધીનગિને તા. ૨૪-૦૧-૨૦૧૯ના પત્રથી નકિા તૈયાિ 

કિવા જણાવેલ છે, જ ે તૈયાિ થયેથી નકિા-અંદાજો અને 
ટેન્ડિની કાયધવાિી થયેથી જલ્દીથી બાંધકાિ િરૂ કિવાિાં 
આવિે. 

--------- 

૩૧૬ 
નમટદા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૫૧ શ્રી મધુભાઈ શ્રીિાસ્તિ (વાઘોરડયા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૦૨-૧૦-૨૦૦૯ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત નિધદા શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૩૮૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દેરડયાપાડા ૨૩૦૧૦ 

૨ સાગબાિા ૧૮૦૬૫ 

૩ નાંદોદ ૭૨૭૨ 

૪ શતલકવાડા ૧૨૩૦૧ 

૫ ગરૂડેશ્વિ ૧૦૯૪૨ 

 િુલ ૭૧૫૯૦ 
 

--------- 



130 

૩૧૭ 
અમદાિાદ અને િડોદરા વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૮૮૪ શ્રી કહુંમતવસુંહ પટેલ (બાપુનગિ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિદાવાદ 
અને વડોદિા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ અિદાવાદ અને 
વડોદિા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબ આંગણવાડીઓ 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લો ભાડાના મિાનમાું અન્ય જગ્યાએ 

અિદાવાદ ૨૩૮ ૭૭ 

વડોદિા ૧૩૫ ૬૯ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

અિદાવાદ ૩૨૦૯૧૬ 

વડોદિા ૧૫૭૦૭૯  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 

૩૧૮ 
બોટાદ ખાતે અનુસૂવચત જાવત/જનજાવત માટે ખાસ િોટટ  િાયટરત 

* ૧૨૬૧૦ શ્રી કિશોર ચૌહાણ (વેજલપુિ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 

વર્ધિાં નવિશચત શજલ્લા બોટાદ ખાતે અનુસ શચત જાશત/જન 
જાશત અશધશનયિ-૧૯૮૯ િેઠળ ખાસ કોટધ  કાયધિત કિવાિાં 

આવેલ છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા જી. 

 (૨) જો િા, તો આ કોટધ  ક્યાિે કાયધિત કિવાિાં આવેલ 
છે ? 

  (૨) નવ િશચત શજલ્લા બોટાદ ખાતે અનુસ શચત જાશત/ જન 
જાશત અશધશનયિ-૧૯૮૯ િેઠળની ખાસ કોટધ  સિકાિશ્રીના 
કાયદા શવભાગે તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની અશધસ ચના ક્રિાંક: 

GK/57/2018/ SCT/102016/2599/D  થી કાયધિત કિવાિાં 
આવેલ છે. 

--------- 

 ૩૧૯  
ડાુંગ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

* ૧૨૩૨૬ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પાિડી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ૧૪િાં નાણાપંચ અંતગધત નાણાકીય વર્ધ ૨૦૧૭-
૧૮િાં ડાંગ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોને કુલ 
કેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવાિાં આવી, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું 
નામ 

ગ્રામ પુંચાયતની 
સુંખ્યા 

ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 
(ર. લાખમાું) 

આિવા ૨૭ ૬૩૧.૬૪ 

વઘઈ ૨૩ ૪૫૫.૩૯ 

સુશબિ ૨૦ ૩૬૯.૩૫ 

િુલ ૭૦ ૧૪૫૬.૩૮ 
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 (૨) તે પૈકી ૨૦૧૭-૧૮ના નાણાકીય વર્ધિાં કેટલી 

િકિનો ખચધ થયો ?  

  (૨)  

તાલુિાનુું 
નામ 

ગ્રામ પુંચાયતની 
સુંખ્યા 

થયેલ ખચટ (ર. લાખમાું)  
(િર્ટ ૨૦૧૭-૨૦૧૮) 

આિવા ૨૭ ૨૯૪.૦૮ 

વઘઈ ૨૩ ૧૫.૩૭ 

સુશબિ ૨૦ ૨૦૦.૭૫ 

િુલ ૭૦ ૫૧૦.૨૦  
--------- 

૩૨૦ 
આણુંદ અને નમટદા વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૯૭૭ શ્રી વનરું જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ આણંદ અને 
નિધદા શજલ્લાિાં જીલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી પ્રાથશિક 
િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  

આણુંદ જીલ્લો નમટદા જીલ્લો 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૧૨૯ ૨૨ ૪૧૧ ૨૨ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 

િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નિીં. 
 

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૩૨૧ 
સાબરિાુંઠા વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડીઓ બનાિિા બાબત 

* ૧૨૩૮૭ શ્રી રાજને્રવસુંહ ચાિડા (રિંિતનગિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સાબિકાંઠા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વન 
શવભાગ દ્વાિા કેટલા ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં 
આવી, અને 

  (૧) ૪૫ ચેકડેિ અને ૧૮ વન તલાવડી 

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ. ૧૨૦.૦૫ લાખ 

--------- 
૩૨૨ 

મહેસાણા વજલ્લામાું સ્મશાન સગડી વિના મૂલ્યે આપિા બાબત 
* ૧૨૩૮૦ શ્રી ઋવર્િેશ પટેલ (શવસનગિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં િિેસાણા શજલ્લાિાં બળતણ 
બચાવવા સારૂ ગ્રાિ પંચાયતોને સુધાિેલ થિિાન સગડી શવના 
િ લ્યે પ િી પાડવાની કેટલી અિજીઓ િંજ િ કિી, અને 

  (૧) ૨૩ 

 (૨) તે અંગે ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવેલ 
છે ?  

  (૨) રૂ. ૬.૬૫ લાખ 

--------- 
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૩૨૩ 
રાજ્ય સમિારી વનવધમાું જમા રિમ 

* ૧૨૯૦૨ શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્ય સિકાિી 
શનશધિાં કેટલી િકિ જિા છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ િાજ્ય સિકાિી 
શનશધિાં રૂ.૨૫૧૬૮૦૧૮.૬૪/- ની િકિ જિા છે. 

 (૨) આ શનશધિાંથી િાજ્યિાં છેલ્લાં બે વર્ધિાં કયા કાિ 
િાટે કેટલી િકિ વાપિવાિાં આવી ? 

  (૨) આ શનશધિાંથી િાજ્યિાં તા.૧-૧-૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ સુધી રૂ.૧૫,૨૨,૮૩૯/- િકિ 
વાપિવાિાં આવી તથા કિેલ કાિની શવગત નીચે િુજબ છે. 

ક્રમ 

તા.૧-૧-૨૦૧૭ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 
સુધીમાું િપરાયેલ રિમ 

(રવપયામાું) 

થયેલ િામની વિગત 

૧ ૪,૮૫,૦૦૦.૦૦ પીવાના પાણીની પાઈપલાઈન નાખવાનું 

૨ ૧,૮૭,૦૭૭.૦૦ LED લાઈટ(શવજળી કિણનું નાખવાનું 
કાિ), થિિાનિાં પેવિ લલોક, પીવાના 

પાણીની પાઈપલાઈન નાખવાનું, 

અવેડાનું કાિ, ભુગભધ ગટિ, સી.સી. 

િોડ 

૩ ૧,૧૮,૫૦૨.૦૦ સી.સી.િોડ બનાવવાનું કાિ, પાણીની 

પાઈપલાઈન નાખવાનું. 

૪ ૧,૨૧,૬૦૮.૦૦ પિુ િાટે અવેડાનું કાિ 

૫ ૫,૬૦,૬૫૨.૦૦ બોિ િોટિ અને પીવાના પાણીની પાઈપ 

લાઈન 

૬ ૫૦,૦૦૦.૦૦ િથતાના કાિ િાટે 

િુલ ૧૫,૨૨,૮૩૯.૦૦  

આ વનવધમાુંથી રાજ્યમાું તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધી 
ર.૨૬,૭૦,૯૮૭/- રિમ િાપરિામાું આિી તથા િરેલ િામની વિગત 

નીચે મુજબ િે. 

ક્રમ 

તા.૧-૧-૨૦૧૮ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 
સુધીમાું િપરાયેલ રિમ 

(રવપયામાું) 

થયેલ િામની વિગત 

૧ ૨૯,૭૩૩.૦૦ પીવાના પાણી િાટે 

૨ ૩,૬૬,૦૦૦.૦૦ સી.સી.િોડ, થિિાન તિફના િથતાનું 
કાિ 

૩ ૧,૭૧,૭૮૨.૦૦ L E D  લાઈટ(શવજળી કિણનું નાખવાનું 

કાિ), પાણીની પાઈપલાઈન નાખવાનું 

અવેડાનું કાિ, ભુગભધ ગટિ 

૪ ૧૦,૬૭,૨૩૫.૦૦ બોિનું કાિ, પાણી પુિવઠા યોજનાનું 

કાિ, િવાડાનું કાિ, સી.સી.િોડ, એપ્રોચ 

િોડ, નાળાનું કાિ 

૫ ૬૦,૯૫૮.૦૦ િવાડાનું કાિ, બોિનું કાિ 

૬ ૮૧,૮૭૯.૦૦ પાણીની પાઈપ લાઈન 

૭ ૧,૯૩,૪૦૦.૦૦ બોિ િોટિ િાટે એચ.ડી.પી.ઈ. પાઈપ 

વાયરિંગ થટાટધસધ વગેિેનો ખચધ 

૮ ૭,૦૦,૦૦૦.૦૦ પીવાના પાણી િાટે 

િુલ ૨૬,૭૦,૯૮૭.૦૦   
--------- 
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૩૨૪ 
આુંતરરાષ્ટ્ર ીય પતુંગ મહોત્સિ પાિળ ખચટ 

* ૧૨૮૯૦ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જિાલપુિ-ખાડીયા) : માનનીય પ્રિાસન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) િાજ્યિાં આંતિિાષ્ટ્ર ીય પતંગ િિોત્સવ ૨૦૧૮ અને 
૨૦૧૯ની ઉજવણી ક્યાં થથળે કિવાિાં આવી, 

  (૧) િાજ્યિાં આંતિિાષ્ટ્ર ીય પતંગ િિોત્સવ-૨૦૧૮ અને 
૨૦૧૯ ની ઉજવણી નીચે િુજબના થથળે કિવાિાં આવી. 

૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

અિદાવાદ અિદાવાદ 

વડોદિા સુિત 

િાજકોટ વડોદિા 

સુિત સોનગઢ (તાપી-વ્યાિા) 

પાવાગઢ (પંચિિાલ) જતેપુિ (િાજકોટ) 

સાપુતાિા (ડાંગ) િાજકોટ 

શતથલ (વલસાડ) કેવડીયા (નિધદા) 

ડાકોિ (ખેડા) ધોિડો (કચ્છ) 

ગાંધીધાિ (કચ્છ) સાપુતાિા (ડાંગ) 

દ્વાિકા (દેવભ શિ દ્વાિકા) દ્વાિકા (દેવભ શિ દ્વાિકા) 

જતેપુિ (િાજકોટ)  

જાિનગિ  

અિિેલી  

પાલનપુિ (બનાસકાંઠા)  

િોડાસા (અિવલ્લી)  

સોનગઢ (તાપી)  

તલોદ (સાબિકાંઠા)  

વલ્લભ શવદ્યાનગિ (આણંદ)  
 

 (૨) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ની શથથશતએ આંતિિાષ્ટ્ર ીય 
પતંગ િિોત્સવ પાછળ ઉકત વર્ધવાિ કેટલો ખચધ કિવાિાં 
આવ્યો, અને 

  (૨) તા.૩૧-૧-૨૦૧૯ની શથથશતએ આંતિિાષ્ટ્ર ીય પતંગ 
િિોત્સવ પાછળ ઉકત વર્ધવાિ નીચે િુજબનો ખચધ કિવાિાં 
આવ્યો. 

સમયગાળો 
થયેલ ખચટ  

(રવપયા લાખમાું) 

૧/૨/૨૦૧૭ થી ૩૧/૧/૨૦૧૮ ૮૨૩.૭૫ 

૧/૨/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧/૨૦૧૯ ૮૮૭.૧૯  
 (૩) ઉકત િિોત્સવવાિ કેટલા શવદેિીઓએ ભાગ 
લીધેલ િતો ? 

  (૩) ઉકત િિોત્સવવાિ નીચે િુજબના શવદેિીઓએ ભાગ 
લીધેલ િતો. 

સમયગાળો ભાગ લીધેલ વિદેશીઓ 

૧/૨/૨૦૧૭ થી ૩૧/૧/૨૦૧૮ ૧૭૦ 

૧/૨/૨૦૧૮ થી ૩૧/૧/૨૦૧૯ ૧૬૯  
--------- 

૩૨૫ 
ડાુંગ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૫૨ શ્રી નરેશભાઈ પટેલ (ગણદેવી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) ડાંગ શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૪ થી 
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 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત ડાંગ શજલ્લાિાં વર્ધ 

૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૫૨૮.૩૦ લાખ 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ 
તાલુિાનુું 

નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ બાળિોની 

સુંખ્યા 

૧ આિવા ૨૧૦૯૬ 

૨ વઘઈ ૧૨૧૩૬ 

૩ સુબીિ ૧૪૯૬૨ 

િુલ ૪૮,૧૯૪  
--------- 

૩૨૬ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડી બનાિિા બાબત 

* ૧૨૩૮૪ શ્રી કિવતટવસુંહ િાઘેલા (કાંકિેજ) : માનનીય િન મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) બનાસકાંઠા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને  
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વન શવભાગ 
દ્વાિા કેટલા ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં આવી, 
અને 

  (૧) ૬૩ ચેકડેિ અને ૯૩ વન તલાવડી.  

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ.૫૪૯.૫૬ લાખ  

--------- 

૩૨૭ 
આણુંદ વજલ્લાની આુંગણિાડીઓને ગેસ િનેિશન 

* ૧૨૩૭૭ શ્રી રાિેશભાઈ શાહ (એશલસશબ્રજ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 

આણંદ શજલ્લાની તાલુકાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને ગેસ 
કનેકિન આપવાિાં આવ્યા છે, અને 

  (૧)  

તાલુિાનુું 
નામ 

મુંજૂર આુંગણિાડી 
િેન્રોની સુંખ્યા 

ગેસ િનેિશનની સુવિધા 
ધરાિતા આુંગણિાડી 

િેન્રોની સુંખ્યા 

આણંદ ૪૬૭ ૪૬૭ 

ઉિિેઠ ૨૦૪ ૨૦૪ 

બોિસદ ૪૦૫ ૪૦૫ 

આંકલાવ ૧૫૭ ૧૫૭ 

પેટલાદ ૨૭૨ ૨૭૨ 

ખંભાત ૨૭૯ ૨૭૯ 

તાિાપુિ ૧૦૨ ૧૦૨ 

સોજીત્રા ૧૦૭ ૧૦૭ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ બાકી િિેતી આંગણવાડીઓને 
કેટલા સિયિાં ગેસ કનેકિન આપવાિાં આવિે ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 
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૩૨૮ 
જામનગર અને દિેભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાું ભાડાના મિાનમાું ચાલતી આુંગણિાડીઓ 

* ૧૨૯૨૩ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવડ) : માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જાિનગિ અને 
દેવભ શિ દ્વાિકા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ કેટલી આંગણવાડીઓને 
ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જાિનગિ અને 
દેવભ શિ દ્વાિકા શજલ્લાિાં શજલ્લાવાિ નીચે િુજબની 
આંગણવાડીઓ ભાડાના િકાન કે અન્ય જગ્યાએ ચાલે છે. 

વજલ્લાનુું 
નામ 

ભાડાના મિાનોની 
સુંખ્યા 

અન્ય મિાનોની 
સુંખ્યા 

જાિનગિ ૯૬ ૮૨ 

દેવભ શિ દ્વાિકા ૮૫ ૫૫ 
 

 (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની 
સંખ્યા કેટલી નોંધાયેલી છે, અને 

  (૨) ઉક્ત આંગણવાડીઓિાં શજલ્લાવાિ બાળકોની સંખ્યા 
નીચે િુજબ નોંધાયેલી છે. 

વજલ્લાનુું નામ નોંધાયેલ બાળિોની સુંખ્યા 

જાિનગિ ૭૭૫૮૩ 

દેવભ શિ દ્વાિકા ૬૧૭૦૭  
 (૩) ઉક્ત આંગણવાડીઓના પોતાના િકાન ક્યાં 
સુધીિાં સિકાિ બનાવવા િાંગે છે ?  

  (૩) જિે બને તેિ જલદી. 

--------- 

૩૨૯ 
િછિ વજલ્લામાું વિદ્યાથી પહેલ યોજના હેઠળ સહાય 

* ૧૨૩૨૧ ડૉ. નીમાબેન આચાયટ (ભુજ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 કચ્છ શજલ્લાિાં સિકાિી િાધ્યશિક અને ઉચ્ચતિ િાધ્યશિક 
િાળાઓને શવદ્યાથી પિેલ યોજના અંતગધત વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯ 
િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીિાં કેટલી સિાય આપવાિાં 
આવી ? 

  રૂ.૩૯,૬૦,૦૦૦/- (અંકે રૂશપયા ઓગણચાલીસ લાખ 
સાંઈઠ િજાિ પુિા) 

--------- 

૩૩૦ 
તાપી વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૬ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (િિુવા) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત તાપી શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલો ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૯૩૧.૮૫ લાખ 

 (૩) ઉકત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૧ સોનગઢ ૧૭૬૧૦ 

૨ વ્યાિા ૧૦૧૭૭ 

૩ ડોલવણ ૬૪૧૩ 
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ક્રમ તાલુિાનુું નામ યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 
બાળિોની સુંખ્યા 

૪ વાલોડ ૩૯૭૫ 

૫ ઉચ્છલ ૬૭૪૧ 

૬ શનઝિ ૬૩૮૪ 

૭ કુકિિંુડા ૬૫૭૦ 

િુલ ૫૭,૮૭૦  
--------- 

૩૩૧ 
તાપી અને સુરત વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૩૦૨૮ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (શનઝિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ તાપી અને સુિત 
શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં કેટલા 
ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
તાપી સુરત 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

ડોલવણ ૧૪ બાિડોલી ૪૮ 
કુકિિંુડા ૧૩ ચોયાધસી ૩૦ 
શનઝિ ૧૫ કાિિેજ ૩૪ 
સોનગઢ ૯૭ િિુવા ૨૩ 
ઉચ્છલ ૪૭ િાંડવી ૩૬ 
વાલોડ ૦૩ િાંગિોળ ૧૦ 
વ્યાિા ૩૩ ઓલપાડ ૩૨ 
  પલસાણા ૩૫ 
  ઉિિપાડા ૧૫ 

િુલ ૨૨૨ િુલ ૨૬૩ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૩૩૨ 
ડાુંગ અને િલસાડ વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૩૦૩૧ શ્રી મુંગળભાઈ ગાવિત (ડાંગ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ડાંગ અને 
વલસાડ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
ડાુંગ િલસાડ 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

આિવા ૧૦ વલસાડ ૧૧૮ 
સુબીિ ૧૪ વાપી ૧૨૦ 
વઘઈ ૪૩ પાિડી ૫૮ 
  ઉિિગાિ ૧૬૨ 
  ધિિપુિ ૧૬૬ 
  કપિાડા ૨૨૯ 

િુલ ૬૭ િુલ ૮૫૩ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 
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૩૩૩ 
જૂનાગઢ અને િડોદરા વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૩૮ શ્રી હર્ટદિુમાર રીબડીયા (શવસાવદિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ જ નાગઢ અને 
વડોદિા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

જૂનાગઢ િડોદરા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

ભેંસાણ ૧૨ ડભોઈ ૪૭ 

જુનાગઢ ૪૩ ડેસિ ૩૮ 

જુનાગઢ િિેિ ૪૮ કિજણ ૨૦ 

કેિોદ ૫૯ પાદિા ૫૯ 

િાળીયા િાટીના ૪૮ સાવલી ૭૦ 

િાણાવદિ ૩૫ શિનોિ ૫૮ 

િાંગિોળ ૮૫ વડોદિા ૬૭ 

િેંદિડા ૨૧ વાઘોરડયા ૭૦ 

વંથલી ૫૦   

શવસાવદિ ૪૮   

િુલ ૪૪૯ િુલ ૪૨૯ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૩૩૪ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૭૧ શ્રી બલરાજવસુંહ ચૌહાણ (દિેગાિ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત 
ટેકનીકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં 
અભ્યાસ કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી િકિની ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-
૧૯ના વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત 
ટેકનીકલ શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં 
અભ્યાસ કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ રૂ.૧.૦૯ કિોડની 
ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 
શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 
રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ 
લાખ ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૩૫ 
દાહોદ અને નમટદા વજલ્લામાું સરિારી માધ્યવમિ શાળાઓ શર િરિા બાબત 

* ૧૨૩૦૪ શ્રી જીતેન્ર સુખડીઆ (સયાજીગંજ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દાિોદ અને નિધદા 
શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૮-૧૯િાં કેટલી નવી સિકાિી િાધ્યશિક 
િાળાઓ િરૂ કિવાિાં આવી ?   

  (૧) દાિોદ – ૧૩ 
  નિધદા – ૦૨ 

--------- 
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૩૩૬ 
ભાિનગર અને અરિલ્લી વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 

* ૧૨૯૦૮ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્ાંગધ્ા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભાવનગિ અને 
અિવલ્લી શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  

ભાિનગર અરિલ્લી 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

ભાવનગિ ૧૦૧ બાયડ ૧૫૪ 

ગાિીયાધાિ ૦ ભીલોડા ૭૬ 

ઘોઘા ૧૦૫ ધનસુિા ૭૬ 

જસેિ ૧૩ િાલપુિ ૪૧ 

િિુવા ૧૬૮ િેઘિજ ૧૨૨ 

પાલીતાણા ૩૮ િોડાસા ૧૨૭ 

શિિોિ ૮૧   

તળાજા ૧૨૫   

ઉિિાળા ૬   

વલ્લભીપુિ ૨૩   

િુલ ૬૬૦ િુલ ૫૯૬ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 

૩૩૭ 
િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોની વિભાજનની માુંગણી 

* ૧૩૦૬૧ શ્રી મોહનવસુંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૦-૧-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં ગ્રાિ પંચાયતોના શવભાજનની કેટલી 

દિખાથતો સિકાિને િળી, 

  (૧) ૧ (એક) 

 (૨) િળેલ દિખાથતો પૈકી કઈ કઈ ગ્રાિ પંચાયતની 
શવભાજનની દિખાથત િંજુિ કિી અલગ ગ્રાિપંચાયત બની અને 
કેટલી દિખાથત પડતિ છે, અને 

  (૨) આંબાડંુગિ જુથ ગ્રાિ પંચાયતિાંથી કડીપાણી ગ્રાિ 
પંચાયતની શવભાજનની દિખાથત િંજુિ કિી અલગ ગ્રાિ 
પંચાયત બની છે અને કોઈપણ દિખાથત પડતિ નથી. 

 (૩) પડતિ િિેલ દિખાથતનો શનકાલ ક્યાં સુધીિાં 
કિવાિાં આવિે ?  

  (૩) પ્રશ્ન ઉપશથથત થતો નથી. 

--------- 

૩૩૮ 
નમટદા વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૫૮ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ 
  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્ન 
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 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 

િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

          એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 
  (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 
        પ્રત્યેક નવયુગલને રૂ.૧૦,૦૦૦ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
નિધદા શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત 
કન્યાઓને લાભ આપવાિાં આવેલ છે? 

  (૩) (૧)  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૯૬ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૨૪ 

 (૨)  સાતફેિા સિુિ લગ્નઃ- 

ક્રમ િર્ટ લાભાથીઓ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૩ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૪૫  
--------- 

૩૩૯ 
મુખ્યમુંત્રી યુિા સ્િાિલુંબન યોજના હેઠળ ઉછચ વશક્ષણ સહાય 

* ૧૨૩૦૮ શ્રીમતી સીમાબેન મોકહલે (અકોટા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-૧૯ના 
વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત ટેકનીકલ 
શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ 
કિતા કેટલા શવદ્યાથીઓને કેટલી િકિની ઉચ્ચ શિક્ષણ સિાય 
આપવાિાં આવી, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ સને ૨૦૧૮-૧૯ના 
વર્ધિાં િુખ્યિંત્રી યુવા થવાવલંબન યોજના અંતગધત ટેકનીકલ 
શિક્ષણ િેઠળના ડીપ્લોિાં ઇજનેિી અભ્યાસક્રિોિાં અભ્યાસ 
કિતા કુલ ૬૦૮ શવદ્યાથીઓને કુલ રૂ.૧.૦૯ કિોડની ઉચ્ચ 
શિક્ષણ સિાય આપવાિાં આવી છે. 

 (૨) તે અન્વયે કેટલા શવદ્યાથીઓ અને કેટલી 
શવદ્યાથીનીઓને કુલ કેટલી િકિ ચ કવવાિાં આવેલ છે ? 

  (૨) ઉપિોક્ત િારિતી અન્વયે ૫૦૨ પુરુર્ શવદ્યાથીઓને 
રૂ.૮૯.૨૭ લાખ અને ૧૦૬ સ્ત્રી શવદ્યાથીનીઓને રૂ.૧૯.૮૫ 
લાખ ચુકવવાિાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૪૦ 
ધારી તથા િોડીનાર તાલુિામાું વજલ્લા ન્યાયધીશની િોટટને મુંજૂરી 

* ૧૨૬૧૨ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેિોદ) : માનનીય િાયદા મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા એક 
વર્ધિાં અિિેલી શજલ્લાના ધાિી તાલુકાિાં તથા ગીિ સોિનાથ 
શજલ્લાના કોડીનાિ તાલુકા ખાતે પ ણધ સિયની વધાિાના શજલ્લા 
ન્યાયાધીિની કોટધની થથાપના કિવાની સિકાિ દ્વાિા િંજ િી 
આપવાિાં આવેલ છે તે િકીકત સાચી છે કે કેિ, અને 

  (૧) િા જી. 

 (૨) જો િા, તો આ કોટધ  ક્યાિે કાયધિત કિવાિાં આવેલ 
છે ?  

  (૨) અિિેલી શજલ્લાના ધાિી તાલુકાિાં તથા ગીિ 
સોિનાથ શજલ્લાના કોડીનાિ તાલુકાિાં પ ણધ સિયની વધાિાના 
શજલ્લા ન્યાયાધીિશ્રીની કોટો તા. ૧૬-૦૯-૨૦૧૮ના િોજ 
કાયધિત કિવાિાં આવેલ છે.  

--------- 
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૩૪૧ 
ડાુંગ વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૫૦ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાડ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) ડાંગ શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૦૨-૦૮-૨૦૧૪ થી. 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત ડાંગ શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ કેટલો 
ખચધ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ.૫૨૮.૩૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 

યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૧ આિવા ૨૧૦૯૬ 

૨ વઘઈ ૧૨૧૩૬ 

૩ સુબીિ ૧૪૯૬૨ 

 િુલ ૪૮,૧૯૪   
--------- 

૩૪૨ 
તાપી વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૭ શ્રી વપયુર્ દેસાઈ (નવસાિી) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો, 

  (૧) તા.૧૭-૧૧-૨૦૦૮ થી. 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત તાપી શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ કેટલો 
ખચધ કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૯૩૧.૮૫ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૧ સોનગઢ ૧૭૬૧૦ 

૨ વ્યાિા ૧૦૧૭૭ 

૩ ડોલવણ ૬૪૧૩ 

૪ વાલોડ ૩૯૭૫ 

૫ ઉચ્છલ ૬૭૪૧ 

૬ શનઝિ ૬૩૮૪ 

૭ કુકિિંુડા ૬૫૭૦ 

 િુલ ૫૭,૮૭૦  
 

--------- 
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૩૪૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાું સ્મશાન સગડી વિના મૂલ્યે આપિા બાબત 

* ૧૨૩૭૮ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (શવજાપુિ) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮િાં િિેસાણા શજલ્લાિાં બળતણ 
બચાવવા સારૂ ગ્રાિ પંચાયતોને સુધાિેલ થિિાન સગડી શવના 
િ લ્યે પ િી પાડવાની કેટલી અિજીઓ િંજ િ કિી, અને 

  (૧) ૨૩ 

 (૨) તે અંગે ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવેલ 
છે ?  

  (૨) રૂ. ૬.૬૫ લાખ 

--------- 

૩૪૪ 
અમદાિાદ વજલ્લામાું ગ્રામ પુંચાયતોનુું વિભાજન 

* ૧૨૩૬૫ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિકડયા (ઠક્કિબાપાનગિ) : માનનીય પુંચાયત મુંત્રીશ્રી (િાજ્યકક્ષા) જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 

અિદાવાદ શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોની 
શવભાજનની દિખાથતો િળી, 

  (૧) કુલઃ ૯(નવ) 

  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાલુકાવાિ નીચે િુજબ દિખાથતો િળેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુું નામ મળેલ દરખાસ્તની સુંખ્યા 

૧ દસક્રોઈ ૨ 

૨ બાવળા ૧ 

૩ સાણંદ ૬ 

િુલ ૯ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોનંુ શવભાજન કિવાિાં 
આવેલ છે, અને 

  (૨) ૪ (ચાિ) 

 (૩) તે પૈકી કેટલી ગ્રાિ પંચાયતોના શવભાજનની 
દિખાથત નાિંજ િ કિવાિાં આવી? 

  (૩) ૦ (િ ન્ય) ના િંજુિઃ 
  કુલ-૯ દિખાથતો પૈકી ૫ ગ્રાિ પંચાયતોની 
દિખાથતો પ તધતા િેઠળ છે. 

--------- 

૩૪૫ 
નમટદા વજલ્લામાું દૂધ સુંજીિની યોજનાનો અમલ 

* ૧૨૩૪૫ શ્રી મહેશિુમાર રાિલ (ખંભાત) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નિધદા શજલ્લાિાં દ ધ સંજીવની યોજનાનો અિલ 
ક્યાિથી થયો,  

  (૧) તા.૦૨-૧૦-૨૦૦૯ થી 

 (૨) દ ધ સંજીવની યોજના અંતગધત નિધદા શજલ્લાિાં વર્ધ 
૨૦૧૮-૧૯ િાં તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ કેટલા ખચધ 
કિવાિાં આવેલ છે, અને 

  (૨) રૂ. ૩૮૫.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત શથથશતએ તાલુકાવાિ કેટલા બાળકોને આ 
યોજનાનો લાભ આપવાિાં આવ્યો ? 

  (૩)  

ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૧ દેરડયાપાડા ૨૩૦૧૦ 

૨ સાગબાિા ૧૮૦૬૫ 

૩ નાંદોદ ૭૨૭૨ 
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ક્રમ તાલુિાનુું નામ 
યોજના હેઠળ લાભ આપેલ 

બાળિોની સુંખ્યા 

૪ શતલકવાડા ૧૨૩૦૧ 

૫ ગરૂડેશ્વિ ૧૦૯૪૨ 

 િુલ ૭૧૫૯૦  
--------- 

૩૪૬ 
દાહોદ અને નમટદા વજલ્લામાું સરિારી માધ્યવમિ શાળાઓ શર િરિા બાબત 

* ૧૨૩૦૩ શ્રી શૈલેર્ ભાભોર (લીિખેડા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ દાિોદ અને નિધદા 
શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૯-૧૮િાં કેટલી નવી સિકાિી િાધ્યશિક 
િાળાઓ િરૂ કિવાિાં આવી ?   

  (૧) દાિોદ – ૧૩ 
  નિધદા – ૦૨ 

--------- 

૩૪૭ 
ભાિનગર અને બોટાદ વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતના મેદાનો 

* ૧૨૯૬૮ શ્રી પ્રવિણભાઈ માર (ગઢડા) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ભાવનગિ અને 

બોટાદ શજલ્લાિાં જીલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને ખાનગી 
પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતના િેદાન નથી. 

  (૧) 

ભાિનગર વજલ્લો બોટાદ વજલ્લો 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 
શાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
શાળાઓ 

સરિારી 
પ્રાથવમિ 
શાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથવમિ 
શાળાઓ 

૨૯૪ ૦૧ ૪૩ ૨૭ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યાં, અને 

  (૨) એક પણ નિીં.  

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિતગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે?  

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી.  

--------- 

૩૪૮ 
તાપી વજલ્લામાું આકદજાવત િન્યાઓને લગ્ન પ્રસુંગે સહાય આપિાની યોજના 

* ૧૨૩૪૮ શ્રી િી. ડી. ઝાલાિાડીયા (કાિિેજ) : માનનીય આકદજાવત વિિાસ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તાપી જીલ્લાિાં આરદજાશત કન્યાઓને લગ્ન પ્રસંગે 
સિાય આપવાની કોઈ યોજના અિલિાં છે કે કેિ, 

  (૧) િા, 
  કંુવિબાઈનંુ િાિેરૂ/સાતફેિા સિુિ લગ્ન 

 (૨) જો િા તો, આ યોજના િેઠળ આરદજાશત કન્યાઓને 
િો લાભ આપવાિાં આવે છે, અને 

  (૨) એક કન્યાદીઠ રૂ.૧૦,૦૦૦ ની સિાય 

 (૩) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં 
તાપી શજલ્લાિાં આ યોજના અંતગધત કેટલી આરદજાશત કન્યાઓને 
લાભ આપવાિાં આવેલ છે ? 

  (૩)  

િર્ટ િન્યાઓ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૪૯ 

૨૦૧૮-૧૯ ૫૮૨  
--------- 
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૩૪૯ 
ગીર સોમનાથ અને િોટાઉદેપુર વજલ્લામાું સરિારી અને ખાનગી પ્રાથવમિ શાળામાું રમત-ગમતનાું મેદાનો 

* ૧૨૯૫૩ શ્રી પુુંજાભાઈ િુંશ (ઉના) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ ગીિ સોિનાથ 
અને છોટાઉદેપુિ શજલ્લાિાં જીલ્લાવાિ કેટલી સિકાિી અને 
ખાનગી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત-ગિતનાં િેદાન નથી, 

  (૧)  
ગીર સોમનાથ જીલ્લો િોટાઉદેપુર જીલ્લો 
સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

સિકાિી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

ખાનગી 
પ્રાથશિક 
િાળાઓ 

૧૯૬ ૮૬ ૨૪૭ ૦ 
 

 (૨) ઉકત શથથશતએ છેલ્લા બે વર્ધિાં વર્ધવાિ અને 
જીલ્લાવાિ કેટલી ખાનગી અને સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
િિત-ગિતનાં િેદાનો બનાવવાિાં આવ્યા, અને 

  (૨) એકપણ નિીં. 
 

 (૩) બાકી િિેતી સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં િિત 
ગિતનાં િેદાનો ક્યાં સુધીિાં બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૩) જિીન ઉપલલધ થયેથી. 

--------- 

૩૫૦ 
બનાસિાુંઠા વજલ્લામાું ચેિડેમ અને િન તલાિડી બનાિિા બાબત 

* ૧૨૩૮૫ શ્રી શશીિાુંત પુંડ્યા (ડીસા) : માનનીય િનમુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) બનાસકાંઠા શજલ્લાિાં વર્ધ ૨૦૧૭-૧૮ અને 
૨૦૧૮-૧૯િાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની શથથશતએ વન 
શવભાગ દ્વાિા કેટલા ચેકડેિ અને વન તલાવડીઓ બનાવવાિાં 
આવી, અને 

  (૧) ૬૩ ચેકડેિ અને ૯૩ વન તલાવડી 

 (૨) આ ચેકડેિ અને વન તલાવડી બનાવવા પાછળ 
ઉક્ત શથથશતએ કેટલો ખચધ કિવાિાં આવ્યો ?  

  (૨) રૂ. ૫૪૯.૫૬ લાખ 

--------- 
૩૫૧ 

પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાું સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાું ઓરડાની ઘટ 
* ૧૨૮૫૭ શ્રી િીરીટભાઈ પટેલ (પાટણ) : માનનીય વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કિિે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની શથથશતએ પાટણ અને 
િિેસાણા શજલ્લાિાં તાલુકાવાિ સિકાિી પ્રાથશિક િાળાઓિાં 
કેટલા ઓિડાઓની ઘટ છે, અને 

  (૧)  
પાટણ મહેસાણા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

તાલુિા 
ખુટતા 

ઓરડાઓની 
સુંખ્યા 

ચાણથિા ૩૧ બેચિાજી ૫૫ 
િાિીજ ૮૩ જોટાણા ૦૮ 
પાટણ ૮૨ કડી ૮૦ 
િાધનપુિ ૧૦૪ ખેિાલુ ૮૩ 
સિી ૩૧ િિેસાણા ૯૯ 
સાંતલપુિ ૩૩ સતલાસણા ૭૬ 
સિથવતી ૧૬૨ ઉંઝા ૧૫ 
િંખેશ્વિ ૨૭ વડનગિ ૭૯ 
શસધ્ધપુિ ૭૩ શવજાપુિ ૪૩ 
  શવસનગિ ૯૧ 

િુલ ૬૨૬ િુલ ૬૨૯ 
 

 (૨) ઉક્ત શથથશતએ ખ ટતા ઓિડાઓ ક્યાં સુધીિાં 
બનાવવાિાં આવિે ? 

  (૨) આગાિી વર્ોિાં તબક્કાવાિ જિે બને તેિ ઝડપથી. 

--------- 
સિકાિી િધ્યથથ િુરણાલય, ગાંધીનગિ. 

 



   (P.T.O.) 

ી ુ  સ , ૨૦૧૯ 

તારાં કત ો ર  

ુ વાર, તા.૨૨મી ફ આુર , ૨૦૧૯ 

(બી  બેઠક) 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૧૩૦૩૨ ૪ ૨  ખડં-૧ની ી  

લીટ    

િવ ાથ  દઠ િવ ાથ દ ઠ 

૨ ૧૩૧૫૯ ૫ ૩ જવાબ ખડં-૨ની બી  

ફકરાની થમ લીટ    

ત ંપરાતં  ત ુપરાતં 

૩ ૧૧૯૮૪ ૬ ૪  ખડં-૧ની ી  

લીટ    

ામાણમા ં માણમા ં

૪ ૧૨૯૯૩ ૭ ૫  ખડં-૨ની બી   

લીટ  

વપરાયેલ રહ . વપરાયેલ રહ  ? 

જવાબ ખડં-૧ અને ૨ 

ના ટબલની ી  લીટ    

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

થિતએ 

(તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની 

થિતએ) 

૫ ૧૨૯૫૪ ૧૬ ૮  ખડં-૧ અને ૨ની 

છે લી લીટ  

કોલેજ કટલી છે. કોલેજ કટલી છે, 

કોલેજ કટલી છે.. કોલેજ કટલી છે, 

૬ ૧૩૦૦૩ ૨૧ ૧૦ સ ય ી ુ ંનામ ી ચં કાબેન 

બાર યા 

ીમિત ચં કાબેન 

બાર યા 

૭ ૧૧૯૮૩ ૨૫ ૧૨ ુ ંશીષક ામ પચંાયતો ુ ં ામ પચંાયતોને 

૮ ૧૧૯૫૫ ૨૯ ૧૩  ખડં-૨ની છે લી 

લીટ  

અ યાસ કર છે. અ યાસ કર છે ? 

૯ ૧૨૮૩૮ ૩૪ ૧૬ ુ ંશીષક સશ તકરણ 

અ વયે 

સશ તકરણ માટ 

૧૦ ૧૨૮૫૮ ૩૮ ૧૮ મં ી ીનો હો ો  માનનીય મં ી ી, 

નાગર ક ઉ યન 

માનનીય નાગર ક 

ઉ યન મં ી ી 

૧૧ ૧૧૯૫૭ ૪૬ ૨૧ ુ ંશીષક કામગીર  બાબત  કામગીર  



૧૨ ૧૨૯૭૦ ૫૪ ૨૫ ુ ંશીષક થળે ો ટ  થળે ુર ઝમ 

ો ટ 

૧૩ ૧૧૯૫૯ ૫૮ ૨૮ ુ ંશીષક કામગીર  બાબત  કામગીર  

૧૪ ૧૧૯૬૩ ૬૩ ૩૦ ુ ંશીષક આયોજન બાબત આયોજન 

૧૫ ૧૨૯૨૭ ૮૬ ૪૦ ુ ંશીષક શ  કરવા શ  કરવા બાબત  

૧૬ ૧૧૯૬૧ ૧૧૪ ૪૯ સ ય ી ુ ંનામ ી તે  ખુડ યા ી તે  

ખુડ આ 

૧૭ ૧૨૮૪૦ ૧૩૬ ૫૯ પ ક-૧ ની રૉ-૫ અને 

૧૦ ની ી  કોલમ 

. ૫૦.૦૦૦\- . ૫૦,૦૦૦\- 

૧૮ ૧૨૯૨૫ ૧૪૧ ૬૨ સ ય ીનો મતિવ તાર  ( મનગર) ( મનગર ા ય) 

૧૯ ૧૨૦૨૧ ૧૪૪ ૬૩ સ ય ી ુ ંનામ ી કુશ પટલ ી કુશભાઇ પટલ 

૨૦ ૧૨૩૩૩ ૧૪૮ ૬૫  અને જવાબ ખડં 

માકં  

(૧) --- 

૨૧ ૧૨૩૬૮ ૧૫૧ ૬૬ મં ી ીનો હો ો  માનનીય પચંાયત 

મં ી ી (રા ક ા) 

માનનીય પચંાયત 

મં ી ી (રા યક ા) 

૨૨ ૧૨૮૯૩ ૧૫૨ ૬૬ જવાબ ખડં-૪ની ી  

લીટ    

તા.૩૧-૦૧-૨૦૧૫ તા.૩૦-૦૧-૨૦૧૫ 

૨૩ ૧૨૮૭૮ ૧૫૯ ૬૯ જવાબ ખડં-૨ની બી  

લીટ    

૨૦૧૭૧૮ ૨૦૧૭-૧૮ 

૨૪ ૧૨૮૫૦ ૧૬૯ ૭૩ મં ી ીનો હો ો  માનનીય મં ી ી, 

નાગર ક ઉ યન 

માનનીય નાગર ક 

ઉ યન મં ી ી 

૨૫ ૧૨૦૪૨ ૨૦૧ ૮૫ સ ય ી ુ ંનામ  ી શૈલેશભાઇ 

મહતા  

ી શૈલષેભાઇ 

મહતા 

૨૬ ૧૧૯૮૨ ૨૫૬ ૧૦૫ ુ ંશીષક પચંાયતો ુ ંફાળેવલ  પચંાયતોને ફાળેવલ 

૨૭ ૧૨૩૪૯ ૨૯૫ ૧૨૧ સ ય ી ુ ંનામ ી કતનભાઇ 

ઇમાનદાર 

ી કતનભાઇ 

ઇનામદાર 




