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ચોથુ સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

 

 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ મુજબ ખેતીની ચોખ્ખી જમીનનુાં ક્ષેત્રફળ 

અતારાાંકિતઃ ૫૦૬૮ (૨૨-૦૧-૧૯) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમર (લાઠી): માનનીય િૃવિમાંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ મુજબ ખેતીની ચોખ્ખી જમીનનુાં 
કે્ષત્રફળ િેટલુાં છે, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ મુજબ અગાઉના સેન્સસ મુજબ જીલ્લાવાર િેટલી ખેતીની ચોખ્ખી જમીનમાાં 

િેટલા કે્ષત્રફળનો વધારો-ઘટાડો નોંધાયો ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી: (૩૦-૦૩-૧૯) 

(૧) સામેલ પત્રિ-૧ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ ૨૦૧૫-૧૬ અાંતગગત ભારત સરિારના પ્રોવિઝનલ રીપોર્ગ  મુજબ વજલ્લાિાર 
ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ િરેલ જમીનની વિગત 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ િરેલ જમીન 

(હેક્ર્રમાાં) 

૧ અમદાવાદ ૫૦૮૪૭૨ 

૨ બોટાદ ૧૯૨૨૧૧ 

૩ ભાવનગર ૪૨૦૧૨૦ 

૪ બનાસિાાંઠા ૭૫૪૫૦૩ 

૫ સાબરિાાંઠા ૨૪૭૭૨૫ 

૬ અરવલ્લી ૨૧૧૧૨૯ 

૭ ભરૂચ ૩૧૪૪૫૦ 

૮ વડોદરા ૨૯૫૫૩૪ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૧૯૪૧૧૯ 

૧૦ દાહોદ ૨૧૨૪૦૦ 

૧૧ રાજિોટ ૫૩૭૪૦૧ 

૧૨ સુરેન્રનગર ૬૨૩૧૦૭ 

૧૩ મોરબી ૩૧૯૮૭૦ 

૧૪ જામનગર ૩૭૦૩૭૬ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૩૨૦૫૪ 

૧૬ પાટણ ૩૯૬૨૬૯ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 
ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ િરેલ જમીન 

(હેક્ર્રમાાં) 

૧૭ ખેડા ૨૭૦૨૩૫ 

૧૮ મહહસાગર ૧૩૪૮૫૩ 

૧૯ પાંચમહાલ ૨૦૮૩૫૦ 

૨૦ મહેસાણા ૩૪૮૯૫૪ 

૨૧ જુનાગઢ ૩૫૪૪૫૩ 

૨૨ ગીર સોમનાિ ૧૭૧૪૭૧ 

૨૩ નવસારી ૧૩૩૭૬૩ 

૨૪ નમમદા ૧૧૭૬૯૩ 

૨૫ િચ્છ ૭૫૩૯૦૭ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૩૫૫૨૭ 

૨૭ ડાાંગ ૫૬૮૭૪ 

૨૮ ગાાંધીનગર ૧૫૮૪૮૩ 

૨૯ સુરત ૨૪૯૯૯૫ 

૩૦ અમરેલી ૫૪૫૬૬૬ 

૩૧ તાપી ૧૩૬૬૯૨ 

૩૨ આણાંદ ૨૧૩૪૩૬ 

૩૩ વલસાડ ૧૫૮૧૧૮ 

  
(૨) સામેલ પત્રિ-૨ મુજબ 

પત્રિ-૨ 

એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ ૨૦૧૫-૧૬ અાંતગગત ભારત સરિારના પ્રોવિઝનલ રીપોર્ગ  અને અગાઉના સેન્સસ ૨૦૧૦-૧૧ના 
રીપોર્ગ  મુજબ વજલ્લાિાર ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ િરેલ જમીનની વિગત 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ ૨૦૧૦-
૧૧ 

એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ ૨૦૧૫-
૧૬ િધારો/ઘર્ાડો 

(હેક્ર્રમાાં) 
કરમાક્સગ 

ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ 
 િરેલ જમીન (હેક્ર્રમાાં) 

ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ 
 િરેલ જમીન (હેક્ર્રમાાં) 

૧ અમદાવાદ ૫૮૦૨૫૮ ૫૦૮૪૭૨ -૭૧૭૮૬ નવરકચત (૧) 
બોટાદ જીલ્લો 

અમદાવાદ તિા 

ભાવનગર 
જીલ્લામાાંિી,  

(૨) અરવલ્લી જીલ્લો 
સાબરિાાંઠા 
કજલ્લામાાંિી,  

(૩) છોટાઉદેપુર 
જીલ્લો વડોદરા 
જીલ્લામાાંિી, 

(૪) મોરબી જીલ્લો 
રાજિોટ, સુરેન્રનગર 

તિા જામનગર 
જીલ્લામાાંિી  

(૫) ગીર સોમનાિ 
જીલ્લો જુનાગઢ 

જીલ્લામાાંિી  

૨ બોટાદ - ૧૯૨૨૧૧  

૩ ભાવનગર ૫૨૬૨૮૩ ૪૨૦૧૨૦ -૧૦૬૧૬૩ 

૪ બનાસિાાંઠા ૭૫૪૭૪૯ ૭૫૪૫૦૩ -૨૪૬ 

૫ સાબરિાાંઠા ૪૪૦૨૩૦ ૨૪૭૭૨૫ -૧૯૨૫૦૫ 

૬ અરવલ્લી - ૨૧૧૧૨૯  

૭ ભરૂચ ૨૮૭૭૦૦ ૩૧૪૪૫૦ ૨૬૭૫૦ 

૮ વડોદરા ૪૭૬૪૦૦ ૨૯૫૫૩૪ -૧૮૦૮૬૬ 

૯ છોટા ઉદેપુર - ૧૯૪૧૧૯  

૧૦ દાહોદ ૨૧૬૨૯૩ ૨૧૨૪૦૦ -૩૮૯૩ 

૧૧ રાજિોટ ૭૩૫૩૧૦ ૫૩૭૪૦૧ -૧૯૭૯૦૯ 

૧૨ સુરેન્રનગર ૭૧૪૮૬૨ ૬૨૩૧૦૭ -૯૧૭૫૫ 

૧૩ મોરબી - ૩૧૯૮૭૦  

૧૪ જામનગર ૬૨૫૪૪૩ ૩૭૦૩૭૬ -૨૫૫૦૬૭ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા - ૨૩૨૦૫૪  

૧૬ પાટણ ૩૮૭૧૦૨ ૩૯૬૨૬૯ ૯૧૬૭ 

૧૭ ખેડા ૨૯૨૫૦૩ ૨૭૦૨૩૫ -૨૨૨૬૮ 

૧૮ મહહસાગર - ૧૩૪૮૫૩  



3 
 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ ૨૦૧૦-
૧૧ 

એગ્રીિલ્ચર સેન્સસ ૨૦૧૫-
૧૬ િધારો/ઘર્ાડો 

(હેક્ર્રમાાં) 
કરમાક્સગ 

ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ 
 િરેલ જમીન (હેક્ર્રમાાં) 

ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ 
 િરેલ જમીન (હેક્ર્રમાાં) 

૧૯ પાંચમહાલ ૩૧૩૫૧૧ ૨૦૮૩૫૦ -૧૦૫૧૬૧  
(૬) દેવભૂકમ દ્વારિા 

જીલ્લો જામનગર 
જીલ્લામાાંિી અને (૭) 
મહીસાગર જીલ્લો ખેડા 
જીલ્લા તિા પાંચમહાલ 

જીલ્લામાાંિી બનેલ 
હોવાિી નવરકચત 

કજલ્લા અાંગેની માહહતી 
એગ્રી સેન્સસ 

૨૦૧૦-૧૧ માાં 
ઉપલબ્ધ નિી. 

૨૦ મહેસાણા ૩૨૯૯૯૧ ૩૪૮૯૫૪ ૧૮૯૬૩ 

૨૧ જુનાગઢ ૫૧૩૬૫૫ ૩૫૪૪૫૩ -૧૫૯૨૦૨ 

૨૨ ગીર સોમનાિ - ૧૭૧૪૭૧  

૨૩ નવસારી ૧૩૬૪૦૬ ૧૩૩૭૬૩ -૨૬૪૩ 

૨૪ નમમદા ૧૨૧૭૯૭ ૧૧૭૬૯૩ -૪૧૦૪ 

૨૫ િચ્છ ૮૦૨૮૩૧ ૭૫૩૯૦૭ -૪૮૯૨૪ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૩૧૪૭૧ ૧૩૫૫૨૭ ૪૦૫૬ 

૨૭ ડાાંગ ૫૭૩૭૯ ૫૬૮૭૪ -૫૦૫ 

૨૮ ગાાંધીનગર ૧૫૯૪૦૨ ૧૫૮૪૮૩ -૯૧૯ 

૨૯ સુરત ૨૩૬૫૨૮ ૨૪૯૯૯૫ ૧૩૪૬૭ 

૩૦ અમરેલી ૫૫૮૫૩૭ ૫૪૫૬૬૬ -૧૨૮૭૧ 

૩૧ તાપી ૧૩૮૮૬૦ ૧૩૬૬૯૨ -૨૧૬૮ 

૩૨ આણાંદ ૨૦૮૮૫૧ ૨૧૩૪૩૬ ૪૫૮૫ 

૩૩ વલસાડ ૧૫૨૧૧૪ ૧૫૮૧૧૮ ૬૦૦૪ 

નોંધ :- અમદાવાદ, ભાવનગર, સાબરિાાંઠા, રાજિોટ, સુરેન્રનગર, જામનગર, વડોદરા, જુનાગઢ, ખેડા અને પાંચમહાલ 
જીલ્લાઓમાાંિી નવા કજલ્લાઓની રચના િવાના િારણે ખાતેદાર ખેડૂતોએ ધારણ િરેલ જમીનના કે્ષત્રફળમાાં ફેરફાર િયેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં પાિ/ઉપજના પોિણક્ષમ ભાિો મળે તે મારે્ રે્િાના ભાિે ખરીદી 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૮૪ (૧૫-૦૨-૧૯) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય િૃવિ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યના ખેડૂતોને પાિ/ઉપજના પોષણક્ષણ ભાવો મળે તે માટે ટેિાના ભાવે ખરીદી િાય તે માટે રાજ્ય સરિાર 
તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષમમાાં ક્યારે િેન્ર સરિારને િયા પાિો િેટલા ભાવે ખરીદી િરવા માટે રજૂઆત િે દરખાથત 
િરી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે અન્વયે ભારત સરિારે િયા પાિો વષમવાર િેટલા ટેિાના ભાવે ખરીદી િરાવેલ, અને 

(૩) િેન્ર સરિારે જ ેપાિો ટેિાના ભાવે ખરીદી િરાવેલ તે પાિોમાાં રાજ્ય સરિારે િેટલો ભાવ વધારો જાહેર િરેલ છે ? 

િૃવિ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૩-૧૯) 

(૧) િેન્ર સરિારશ્રી દર વષમ માટે ટેિાના ભાવો જાહેર િરે છે. જ્યારે ટેિાના ભાવની યોજનામાાં સમાકવષ્ટ પાિોના બજાર 
ભાવો ટેિાના ભાવ િરતાાં નીચા જાય ત્યારે િેન્ર સરિારશ્રીની જ ેતે જણસીની ખરીદી માટે કનયુક્ત િયેલ એજન્સીઓ રાજ્યમાાં ટેિાના 
ભાવે ખરીદી શરૂ િરે છે. 

ભારત સરિારશ્રીની ટેિાના ભાવની યોજનાની માગમદકશિા મુજબ રાજ્ય સરિારશ્રીએ તેકલકબયાાં અને િઠોળની ખરીદી માટે 
રાજ્યમાાં ટેિાના ભાવની યોજનાના અમલીિરણ માટે કનયત નમૂનામાાં દરખાથત િરવાની હોય છે. જ્યારે િપાસ માટે સી.સી.આઇ., 
ધાન્ય પાિો માટે એફ.સી.આઇ. અને ગુજરાત રાજ્ય નાગરીિ પુરવઠા કનગમ લી. થવતાંત્ર રીતે દરખાથત તેમજ જાહેર િરેલ ટેિાના ભાવ ે
ખરીદી િરે છે. 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા બે વષમમાાં રાજ્ય સરિારના િૃકષ કવભાગ દ્વારા િેન્ર સરિારશ્રીને િૃકષ જણસો માટે 

જાહેર િરેલ ટેિાના ભાવની યોજનાના અમલીિરણ માટે પત્રિ-૧ મુજબ રજૂઆત િે દરખાથત િરવામાાં આવી. 

(૨) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા બે વષમમાાં ભારત સરિારશ્રી દ્વારા જાહેર િયેલ પત્રિ-૨ 
મુજબના ટેિાના ભાવે કવકવધ જણસીઓની ખરીદી િયેલ છે. 
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(૩) મગફળી અને િપાસ માટે ભારત સરિારે જાહેર િરેલ ટેિાના ભાવ ઉપરાાંત રાજય સરિારે પત્રિ-૩ મુજબ બોનસ 

જાહેર િરેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમ િિગ 

િેન્ર સરિારશ્રીને દરખાસ્ત િયાગ અાંગેની વિગતો 

જણસીનુાં નામ તારીખ રે્િાનો ભાિ 
(રૂ./વક્િ.) 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ 
તુવેર ૨૭.૦૪.૨૦૧૭ ૫૦૫૦ 

રાયડો ૦૬.૦૩.૨૦૧૭ ૩૭૦૦ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ 

મગફળી ૨૨.૦૯.૨૦૧૭ ૪૪૫૦ 

અડદ ૨૨.૦૯.૨૦૧૭ ૫૪૦૦ 

મગ ૨૨.૦૯.૨૦૧૭ ૫૫૭૫ 

તુવેર ૨૨.૦૯.૨૦૧૭ ૫૪૫૦ 

ચણા ૩૦.૦૧.૨૦૧૮ ૪૪૦૦ 

રાઈ/સરસવ ૩૦.૦૧.૨૦૧૮ ૪૦૦૦ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ 

મગફળી ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ ૪૮૯૦ 

અડદ ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ ૫૬૦૦ 

મગ ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ ૬૯૭૫ 

તુવેર ૧૫.૧૦.૨૦૧૮ ૫૬૭૫ 

સોયાકબન ૦૨.૧૧.૨૦૧૮ ૩૩૯૯ 

પત્રિ-૨ 

ક્રમ િિગ જણસીનુાં નામ રે્િાનો ભાિ (રૂ./વક્િ.) 

૧ ૨૦૧૬-૧૭ 

મગફળી ૪૨૨૦ (રૂ.૧૦૦ બોનસ સહહત) 

તુવેર ૫૦૫૦ (રૂ.૪૨૫ બોનસ સહહત) 

ઘઉ ૧૫૨૫ 

ડાાંગર (િોમન) ૧૪૭૦ 

મગ ૫૨૨૫ 

અડદ ૫૦૦૦ 

૨ ૨૦૧૭-૧૮ 

િપાસ (લાંબતારી) 
િપાસ (મ.લાંબતારી) 

૪૨૭૦ 
૪૧૭૦ 

મગફળી ૪૪૫૦ (રૂ.૨૦૦ બોનસ સહહત) 

તુવેર ૫૪૫૦ (રૂ.૨૦૦ બોનસ સહહત) 

અડદ ૫૪૦૦ (રૂ.૨૦૦ બોનસ સહહત) 

ચણા ૪૪૦૦ (રૂ.૧૫૦ બોનસ સહહત) 

રાઈ/સરસવ ૪૦૦૦ (રૂ.૧૦૦ બોનસ સહહત) 

ઘઉ ૧૬૨૫ 

ડાાંગર (િોમન) ૧૫૫૦ 

ડાાંગર (ગ્રેડ-એ) ૧૫૯૦ 

મિાઇ ૧૪૨૫ 

૩ ૨૦૧૮-૧૯ 

મગફળી ૪૮૯૦ 

અડદ ૫૬૦૦ 

મગ ૬૯૭૫ 

િપાસ (લાંબતારી) 
િપાસ (મ.લાંબતારી) 

૫૪૦૦ 
૫૩૦૦ 
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નોંધઃ ઉપયુમક્ત પહરકશષ્ઠમાાં દશામવેલ િપાસના ટેિાના ભાવ ભારત સરિારશ્રીના વસ્ત્ર માંત્રાલય દ્વારા લાંબતારી િપાસ 

(Shankar-6/10) અને મધ્યમ લાંબતારી િપાસ (F-414/H-777/J-34 Hybrid) માટે જાહેર િરેલ િપાસના ટેિાના ભાવો છે. 

 

પત્રિ-૩ 

ક્રમ િિગ રાજ્ય સરિારે જાહેર િરેલ બોનસ (રૂ. / વક્િાંર્લ) 

મગફળી િપાસ 

૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૫૦ ૫૦૦ 

૨ ૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૦ -- 

-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓમાાં િોમ્પ્યુર્ર લેબ અને વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુવિધા 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૨૨ (૧૮-૧૨-૧૮) શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (િલોલ) : માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર િેટલી સરિારી પ્રાિકમિ શાળાઓમાાં િોમ્પ્યુટર લેબ અને 
કવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુકવધા નિી, અને 

(૨) ઉક્ત શાળાઓમાાં ક્યાાં સુધીમાાં િોમ્પ્યુટર લેબ અને કવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની સુકવધા ઉપલબ્ધ િરાવવામાાં આવશે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૪-૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ 

પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લો/િોપોરેશન 
િોમ્પ્યુર્ર લેબ ન ધરાિતી િુલ 

શાળાઓની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૪૬ 

૨ અમદાવાદ િોપો. ૯૮ 

૩ અમરેલી ૭૩ 

૪ આણાંદ ૧૫ 

૫ અરવલ્લી ૧૪ 

૬ બનાસિાાંઠા ૧૫૧ 

૭ ભરૂચ ૩ 

૮ ભાવનગર ૨૪ 

૯ બોટાદ ૨૫ 

૧૦ છોટા ઉદેપુર ૯૯ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૯૨ 

૧૨ દાહોદ ૩૮૭ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૩૨ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૪૩ 

૧૫ જામનગર ૧૨૪ 

૧૬ જુનાગઢ ૨૬ 

૧૭ િચ્છ ૭૩૯ 

૧૮ ખેડા ૩૪ 

૧૯ મહેસાણા ૮૧ 

૨૦ મહીસાગર ૯ 

૨૧ મોરબી ૨૪ 

૨૨ નમમદા ૭૫ 
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ક્રમ વજલ્લો/િોપોરેશન 
િોમ્પ્યુર્ર લેબ ન ધરાિતી િુલ 

શાળાઓની સાંખ્યા 

૨૩ નવસારી ૨ 

૨૪ પાંચમહાલ ૪૯ 

૨૫ પાટણ ૭૫ 

૨૬ પોરબાંદર ૪૦ 

૨૭ રાજિોટ ૯૪ 

૨૮ રાજિોટ િોપો. ૦ 

૨૯ સાબરિાાંઠા ૧૪ 

૩૦ સુરત ૧૨ 

૩૧ સુરત િોપો. ૭૪ 

૩૨ સુરેન્રનગર  ૨૫ 

૩૩ તાપી ૧૧ 

૩૪ ડાાંગ ૧૫ 

૩૫ વડોદરા ૬૮ 

૩૬ વડોદરા િોપો. ૫૨ 

૩૭ વલસાડ ૭૨ 

 િુલ ૩૦૧૭ 

 સવમ કશક્ષા અકભયાન અાંતગમત તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતની રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર એિપણ સરિારી પ્રાિકમિ 
શાળાઓમાાં કવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાની અલગિી સુકવધા ઉપલબ્ધ િરવામાાં આવેલ નિી પરાંતુ ધોરણ ૬ િી ૮ માટે 
ગકણત-કવજ્ઞાન NCERT ની િીટ આપવામાાં આવેલ છે. 

(૨) જમે બને તેમ જલ્દી. 

-------- 

રાજ્યમાાં વસિલસેલ એનીવમયાના નોંધાયેલ દદીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૪૫૮૧ (૨૯-૧૨-૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢા પરમાર (આણાંદ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં જીલ્લાવાર સીિલસેલ એનેમીયાના િેટલા દદીઓ નોંધાયેલ 
છે, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમ વાર, જીલ્લા વાર િેટલા નાગહરિો ના મૃત્યુ િયા ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૨૨-૦૪-૧૯) 

(૧) તા ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં જીલ્લા વાર સીિલસેલ એનેમીયાના નોંધાયેલ દદીઓ નીચે 
મુજબ છે. 

ક્રમ વજલ્લો િિગ ૨૦૧૪ િિગ ૨૦૧૫ િિગ ૨૦૧૬ િિગ ૨૦૧૭ િિગ ૨૦૧૮ 

૧ બનાસિાાંઠા ૫૫ ૬૦ ૦ ૧ ૧૩ 

૨ સાબરિાાંઠા ૦ ૬૮ ૯૮ ૫૨ ૧૨૨ 

૩ અરવલ્લી ૧૫ ૧૫ ૧ ૦ ૦ 

૪ પાંચમહાલ ૪૫૫ ૬૨૧ ૧૯૪ ૧૮૦ ૧૨૯ 

૫ ભરૂચ ૭૭ ૧૧૩ ૧૨૮ ૯૬ ૩૩ 

૬ દાહોદ ૭૦૪ ૨૭૯૭ ૨૫૪ ૭૭૯ ૭૦ 

૭ નમમદા ૦ ૩૨૨ ૧૦૭ ૪૪ ૭૦ 

૮ મહીસાગર ૦ ૨૮૨ ૨૭ ૧ ૧૫ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૧૦૪૩ ૪૯૦ ૧૧૪ ૧૪૫ ૧૨૦ 
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૧૦ સુરત ૨૧૯ ૪૦૮ ૩૯૩ ૨૨૪ ૭૯ 

૧૧ નવસારી ૪૩૫ ૭૮ ૫૫ ૪૩ ૨૨ 

૧૨ તાપી ૨૬૯૧ ૧૫૧ ૪૬ ૭૭ ૧૩૦ 

૧૩ વલસાડ ૫૪૪ ૫૬૫ ૩૩૭ ૩૭૧ ૧૩૬ 

૧૪ ડાાંગ ૧૫ ૧૬ ૮ ૧૨ ૨૧ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર, જીલ્લાવાર નીચે મુજબના નાગહરિોના મૃત્યુ િયા. 

ક્રમ વજલ્લો િિગ ૨૦૧૪ િિગ ૨૦૧૫ િિગ ૨૦૧૬ િિગ ૨૦૧૭ િિગ ૨૦૧૮ 

૧ બનાસિાાંઠા ૧ ૧ ૩ ૫ ૫ 

૨ સાબરિાાંઠા ૧૬ ૧૧ ૮ ૩ ૪ 

૩ અરવલ્લી ૫ ૨ ૨ ૩ ૨ 

૪ પાંચમહાલ ૮ ૪ ૯ ૮ ૪ 

૫ ભરૂચ ૧ ૨ ૨ ૧ ૪ 

૬ દાહોદ ૭ ૧૫ ૨૧ ૨૪ ૬ 

૭ નમમદા ૧૯ ૨૦ ૧૫ ૧૪ ૧૨ 

૮ મહીસાગર ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૨૮ ૨૮ ૨૫ ૩૧ ૨૭ 

૧૦ સુરત ૬ ૭ ૧૬ ૧૭ ૫ 

૧૧ નવસારી ૩૭ ૨૪ ૧૮ ૧૩ ૮ 

૧૨ તાપી ૮ ૬ ૨૦ ૧૦ ૭ 

૧૩ વલસાડ ૧૧ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૭ 

૧૪ ડાાંગ ૧૧ ૭ ૫ ૫ ૩ 

-------- 
કહન્દુ ધમગ વસિાયના યાત્રાધામો વિિાસ 

અતારાાંકિત: ૫૧૨ (૧૩-૦૬-૧૮) શ્રી જીગે્નશિુમાર મેિાણી (વડગામ) માનનીય યાત્રાધામ કવિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે :- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૩૧ ડીસેમ્પબર-૨૦૧૭ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં હહન્દુ ધમમ કસવાયના િોઇ પણ પકવત્ર થિળોને 
યાત્રાધામ કવિાસમાાં સમાવેશ િરાયો નિી તે ફહરયાદ સાચી છે િે િેમ, અને 

(૨) જો હા, તો તેના શાાં િારણો છે ? 

યાત્રાધામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૫-૪-૧૯) 

 (૧) ના, જી 

 (૨) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
મોરબી, િચ્છ અને રાજિોર્ વજલ્લામાાં નિા પાંચાયત ઘરની માાંગણીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૧ (૨૮-૦૫-૧૮) શ્રી મહાંમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષમમાાં મોરબી, િચ્છ અને રાજિોટ કજલ્લામાાં િેટલા ગામોમાાં પાંચાયત 
ઘર નવા બનાવવાની માાંગણીઓ આવી, 

(૨) તે પૈિી િેટલા અને િયા ગામોમાાં નવા પાંચાયત ઘર બનાવવામાાં આવ્યા, અને 

(૩) બાિી રહેતા ગામોમાાં ક્યારે નવા પાંચાયત ઘર બનાવવામાાં આવશે ? 

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા): (૦૫-૦૪-૧૯) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા ત્રણ વષમમાાં 
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વજલ્લાનુાં નામ નિા પાંચાયત ઘર બનાિિાની આિેલ 
માાંગણીઓની સાંખ્યા 

મોરબી ૭૨ 

િચ્છ ૧૯૦ 

રાજિોટ ૧૩૩ 

 

(૨)  

વજલ્લાનુાં નામ માંજુર ગ્રામ પાંચાયત ઘર પૂણગ થયેલ ગ્રામ પાંચાયત ઘર ગામ અને તાલુિાનુાં નામ 

મોરબી ૬૦ ૫ નવા માલણીયાદ (તા.હળવદ) 

   હરીપર (તા. માળીયા કમ.) 

   માંદરિી (તા. માળીયા કમ.) 

   માધાપર (તા.મોરબી) 

   વીડી જાાંબુડીયા (તા.વાાંિાનેર) 

િચ્છ ૧૨૧ ૧૩ નારણપર (તા.ભુજ) 

   નાના દીનારા (તા.ભુજ) 

   વધમમાનનગર (તા.ભુજ) 

   િાઠડા (તા.ભુજ) 

   મેરાઉ (તા.ભુજ) 

   ચાંદીયા(તા.અાંજાર) 

   પાાંકતયા (તા.અાંજાર) 

   લોહારીયા (તા.અાંજાર) 

   વીડી (તા.અાંજાર) 

   હીરાપર (તા.અાંજાર) 

   ભુટિીયા (તા.રાપર) 

   વલ્લભપર (તા. રાપર) 

   જદુપરા ભાંગેરા (તા. રાપર) 

રાજિોટ ૧૨૩ ૫ લોધીિા (લોધીિા) 

   જતેાિુમ્પબા (લોધીિા) 

   અભેપર (લોધીિા) 

   સાાંગણવા (લોધીિા) 

   િેશવાળા (ગોંડલ) 
(૩) બનતી ત્વરાએ. 

-------- 
રાજિોર્ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૧૭ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર રાજિોટ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ધોરાજી ૨૦૦૨ ૬૯૮ ૫૮૮ ૧૫૦૫ ૯૮૫ 

૨ ગોંડલ ૭૪૬૯ ૦૦ ૪૯૪૩ ૧૨૦૨ ૧૭૬૦ 

૩ જામિાંડોરણા ૧૯૧૨ ૦૦ ૬૬૨ ૩૩૫ ૫૧૨ 

૪ જસદણ/ 
કવછીંયા 

૧૫૪૮૪ ૦૮ ૪૪૪૫ ૧૨૮૫ ૧૫૬૯ 

૫ જતેપુર ૪૫૨૬ ૦૦ ૨૯૧૩ ૧૭૭૦ ૧૧૫૯ 

૬ િોટડા 
સાાંગાણી 

૨૨૮૮ ૦૦ ૧૭૪૦ ૧૨૦૦ ૧૪૨૮ 

૭ લોધીિા ૧૦૫૭ ૫૦૪ ૨૦૪૨ ૮૭૫ ૫૭૦ 

૮ પડધરી ૨૪૫૫ ૦૦ ૧૧૫૭ ૧૭૧૦ ૮૯૧ 

૯ રાજિોટ ૪૯૯૪ ૦૦ ૨૯૭૧ ૨૩૦૧ ૨૯૦૬ 

૧૦ ઉપલેટા ૪૮૯૬ ૦૦ ૧૭૨૨ ૨૩૮૮ ૨૧૮ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ધોરાજી ૧૯૬ ૩૦૬ ૩૮૬ ૭૭૫ ૫૪૩ 

૨ ગોંડલ ૧૪૮૦ ૦૦ ૨૯૫૪ ૮૫૭ ૧૪૫૩ 

૩ જામિાંડોરણા ૧૪૫ ૦૦ ૪૬૩ ૨૬ ૪૬૮ 

૪ જસદણ/ 
કવછીંયા 

૫૯૧ ૦૮ ૪૫૨ ૨૦૧ ૫૯૦ 

૫ જતેપુર ૨૬૫ ૦૦ ૧૦૨૯ ૫૭૨ ૬૬૨ 

૬ િોટડા 

સાાંગાણી 

૮૦ ૦૦ ૮૫૨ ૮૨૬ ૮૨૫ 

૭ લોધીિા ૧૩૦ ૧૨૯ ૧૬૩ ૧૯૫ ૩૯૧ 

૮ પડધરી ૩૫૦ ૦૦ ૫૮૧ ૧૧૯૧ ૬૫૨ 

૯ રાજિોટ ૦૫ ૦૦ ૧૮૮૬ ૯૨૨ ૧૯૬૫ 

૧૦ ઉપલેટા ૧૧૦૭ ૦૦ ૮૩૫ ૧૧૧૯ ૧૧૪ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર રદ િરવામાાં આવેલ અરજીઓ અને રદ િવાના િારણો નીચે મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

અરજીઓ રદ 

થિાના િારણો 

૧ ધોરાજી ૧૫૦૧ ૩૯૨ ૨૦૨ ૬૦૮ ૪૪૨ - સરિારશ્રીના 

ધારાધોરણ મુજબ 

ના હોવાિી 

૬૫૭૧૮ અરજીઓ 
રદ િરવામાાં આવેલ 

છે અને -૩૫૮૭ 

અરજીઓનો થિોર 

૨૧-૫૨માાં 

આવેલ છે.  

૨ ગોંડલ ૫૨૦૦ ૦૦ ૧૮૯૦ ૩૪૫ ૩૦૭ 

૩ જામિાંડોરણા ૧૭૧૬ ૦૦ ૧૯૯ ૩૦૯ ૪૪ 

૪ જસદણ/ 

કવછીંયા 

૧૪૬૬૧ ૦૦ ૩૬૫૪ ૯૩૯ ૯૭૯ 

૫ જતેપુર ૪૦૬૧ ૦૦ ૧૬૬૨ ૧૦૫૩ ૪૯૭ 

૬ િોટડા 

સાાંગાણી 

૨૨૦૮ ૦૦ ૮૮૮ ૩૭૪ ૬૦૩ 

૭ લોધીિા ૯૨૭ ૩૭૫ ૧૮૧૪ ૬૮૦ ૧૭૯ 

૮ પડધરી ૨૧૦૫ ૦૦ ૫૭૬ ૫૧૯ ૨૩૯ 

૯ રાજિોટ ૪૬૬૬ ૦૦ ૧૦૮૫ ૧૧૫૪ ૯૪૧ 

૧૦ ઉપલેટા ૩૫૯૨ ૦૦ ૮૮૭ ૧૧૪૧ ૧૦૪ 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૨ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન ઓરઠીયા (રાપર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 
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(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 

દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ િિગ તાલુિાિાર મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

અબડાસા અાંજાર ભચાઉ ભુજ ગાાંધીધામ લખપત માાંડિી મુન્રા નખત્રાણા રાપર 

૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૧ ૦ ૨ ૪૦ 

૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૩૮૩ ૨૨૫ ૪૦૭ ૩૭૧ ૬ ૩૭૨ ૩૧૧ ૨૨૦ ૩૭૧ ૪૯૧ 

૩ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૫  

િી  
૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૧ ૬૧ ૨૭ ૪ ૦ ૧ ૦ ૨ ૧૪ ૧ 

૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૫ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૦ ૩ 

૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

૨ ૧ ૧ ૨૧ ૦ ૦ ૩૧ ૦ ૭ ૨ 

 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િિગ તાલુિાિાર મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

અબડાસા અાંજાર ભચાઉ ભુજ ગાાંધીધામ લખપત માાંડિી મુન્રા નખત્રાણા રાપર 

૧ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૩  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૧ ૦ ૨ ૪૦ 

૨ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૪  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

૩૮૩ ૨૨૫ ૪૦૭ ૩૭૧ ૬ ૩૭૨ ૩૧૧ ૨૨૦ ૩૭૧ ૪૯૧ 

૩ 
૦૧-૦૭-૨૦૧૫  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

૧ ૬૧ ૨૭ ૪ ૦ ૧ ૦ ૨ ૧૪ ૧ 

૪ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૬  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

૫ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૦ ૩ 

૫ 

૦૧-૦૭-૨૦૧૭  

િી  

૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

૨ ૧ ૧ ૨૧ ૦ ૦ ૩૧ ૦ ૭ ૨ 

 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી િચ્છ જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ નિી. 

તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી.  

-------- 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૩ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 
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(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 

યાદીમાાં દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 
યાદીમાાં દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ હહાંમતનગર ૭૮ ૩૬ ૧૨૧ ૧૦૧ ૧૦૮ 

૨ ઇડર ૪૨ ૩ ૧૭ ૨૬ ૩૯ 

૩ ખેડબ્રહ્મા ૦ ૫ ૭ ૫ ૦ 

૪ પ્રાાંકતજ ૧૧ ૧૦ ૨૪ ૫ ૮ 

૫ તલોદ ૫ ૫ ૧૨ ૨ ૧૪૦ 

૬ વડાલી ૨૬ ૧ ૪ ૨ ૫ 

૭ કવજયનગર ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 

૮ પોશીના ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ હહાંમતનગર ૭૮ ૩૬ ૧૨૧ ૧૦૧ ૧૦૮ 

૨ ઇડર ૪૨ ૩ ૧૭ ૨૬ ૩૯ 

૩ ખેડબ્રહ્મા ૦ ૫ ૭ ૫ ૦ 

૪ પ્રાાંકતજ ૧૧ ૧૦ ૨૪ ૫ ૮ 

૫ તલોદ ૫ ૫ ૧૨ ૨ ૧૪૦ 

૬ વડાલી ૨૬ ૧ ૪ ૨ ૫ 

૭ કવજયનગર ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 

૮ પોશીના ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી સાબરિાાંઠા જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી. તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨૬ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી નથાભાઈ પરે્લ (ધાનેરા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં મહેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ બેચરાજી ૪૧૧ ૧૬ ૦૦ ૦૦ ૦૭ 

૨ િડી ૬૬૪ ૪૭ ૦૧ ૦૧ ૧૧ 

૩ ખેરાલ ુ ૪૦૭ ૧૧ ૦૬ ૦૮ ૧૮ 

૪ મહેસાણા ૧૫૦૨ ૩૪ ૨૬ ૦૦ ૦૯ 

૫ સતલાસણા ૨૭૦ ૧૮ ૦૫ ૦૩ ૦૨ 

૬ ઉંઝા ૨૭૫ ૧૨ ૧૧ ૦૦ ૦૩ 

૭ વડનગર ૩૨૮ ૩૭ ૦૨ ૦૦ ૦૪ 

૮ કવજાપુર ૬૫૪ ૨૭ ૧૨ ૪૩ ૦૨ 

૯ કવસનગર ૪૨૫ ૧૯ ૦૦ ૦૫ ૦૬ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ બેચરાજી ૪૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ િડી ૫૬૫ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ 

૩ ખેરાલ ુ ૩૨૧ ૦૦ ૦૬ ૦૮ ૦૦ 

૪ મહેસાણા ૧૦૯૧ ૦૦ ૨૬ ૦૦ ૦૦ 

૫ સતલાસણા ૨૨૮ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

૬ ઉંઝા ૨૨૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૭ વડનગર ૨૯૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૮ કવજાપુર ૫૦૨ ૦૧ ૧૧ ૩૭ ૦૦ 

૯ કવસનગર ૩૩૩ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર રદ િરવામાાં આવેલ અરજીઓ અને રદ િવાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

અરજીઓ રદ 
થિાના િારણો 

૧ બેચરાજી ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૭ સરિારશ્રીના 
ધારાધોરણ 
મુજબ આવતા 
ના હોઈ-૨૦૦ 
અરજીઓ રદ 
િરેલ છે, જ્યારે 
૧૦૮૬ 
અરજીઓનો 
થિોર ૨૧-૫૨માાં 
આવેલ છે. 

૨ િડી ૨૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૧ 

૩ ખેરાલુ ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૮ 

૪ મહેસાણા ૧૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૯ 

૫ સતલાસણા ૪૧ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૨ 

૬ ઉંઝા ૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩ 

૭ વડનગર ૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૪ 

૮ કવજાપુર ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૨ 

૯ કવસનગર ૧૨ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૬ 

-------- 

મકહસાગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૩૨ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી શીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર મહહસાગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં મહહસાગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ 
િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 
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તાલુિાનુાં નામ ૧-૦૭-૧૩ થી 
૩૦-૦૬-૧૪ 

૧-૦૭-૧૪ થી 
૩૦-૦૬-૧૫ 

૧-૦૭-૧૫ થી 
૩૦-૦૬-૧૬ 

૧-૦૭-૧૬ થી 
૩૦-૦૬-૧૭ 

૧-૦૭-૧૭ થી 
૩૦-૦૬-૧૮ 

લુણાવાડા ૦ ૦ ૩ ૧૫ ૨ 

બાલાકસનોર ૦ ૦ ૦ ૨ ૩૪ 

સાંતરામપુર ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

ખાનપુર ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ 

િડાણા ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ 

કવરપુર ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં નામ ૧-૦૭-૧૩ થી 
૩૦-૦૬-૧૪ 

૧-૦૭-૧૪ થી 
૩૦-૦૬-૧૫ 

૧-૦૭-૧૫ થી 
૩૦-૦૬-૧૬ 

૧-૦૭-૧૬ થી 
૩૦-૦૬-૧૭ 

૧-૦૭-૧૭ થી 
૩૦-૦૬-૧૮ 

લુણાવાડા ૦ ૦ ૩ ૧૧ ૧ 

બાલાકસનોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૪ 

સાંતરામપુર ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

ખાનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િડાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કવરપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર રદ િરવામાાં આવેલ અરજીઓ અને રદ િવાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

૦૧-૦૭-૧૩ થી 
૩૦-૦૬-૧૪ 

૦૧-૦૭-૧૪ થી 
૩૦-૦૬-૧૫ 

૦૧-૦૭-૧૫ થી 
૩૦-૦૬-૧૬ 

૦૧-૦૭-૧૬ થી 
૩૦-૦૬-૧૭ 

૦૧-૦૭-૧૭ થી 
૩૦-૦૬-૧૮ 

અરજીઓ રદ થિાના 
િારણો 

લુણાવાડા ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ પુરુષ પ્રધાન િુટુાંબ છે 
અને તેઓ સકવમસ ક્ષેત્રે 
રોજગારી મેળવે છે 
તેમજ પાિુાં  આવાસ 
ધરાવે છે. અન ે૧૧ 
અરજીઓનો થિોર 
૨૧-૫૨ માાં આવેલ 
છે 

બાલાકસનોર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સાંતરામપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખાનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િડાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કવરપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

પાર્ણ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૩૮ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસદ્ધપુર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૪-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ પાટણ 
૯૫૬ ૧૯ ૭૪ 

૦૭ ૧૧ 

૨ સરથવતી ૨૧ ૦૫ 

૩ કસદ્ધપુર ૪૨૫ ૦૪ ૩૩ ૧૮ ૦૩ 

૪ ચાણથમા ૩૦૫ ૦૨ ૦૯ ૦૯ ૧૩ 

૫ સમી ૬૫૦ ૨૯ ૫૮ ૨૫ ૧૨ 
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૬ શાંખેશ્વર ૧૩ ૦૨ 

૭ હારીજ ૨૮૧ ૦૩ ૦૮ ૦૪ ૦૦ 

૮ રાધનપુર ૩૨૬ ૦૫ ૦૩ ૦૧ ૦૦ 

૯ સાાંતલપુર ૪૫૫ ૦૭ ૨૬ ૧૨ ૦૫ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ પાટણ 
૦૪ ૦૧ ૦૩ 

૦૭ ૧૦ 

૨ સરથવતી ૧૯ ૦૫ 

૩ કસદ્ધપુર ૦૨ ૦૦ ૦૫ ૧૪ ૦૩ 

૪ ચાણથમા ૦૨ ૦૦ ૦૪ ૦૯ ૧૩ 

૫ સમી 
૦૨ ૦૦ ૦૩ 

૨૩ ૧૧ 

૬ શાંખેશ્વર ૧૨ ૦૨ 

૭ હારીજ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૪ ૦૦ 

૮ રાધનપુર ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 

૯ સાાંતલપુર ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૯ ૦૫ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર રદ િરવામાાં આવેલ અરજીઓ અને રદ િવાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

અરજીઓ રદ 

થિાના િારણો 

૧ પાટણ 
૯૫૨ ૧૮ ૭૧ 

૦૦ ૦૧ ૩૬૫૮ અરજીઓ 
રદ િરવામાાં 
આવેલ છે. જમેાાં 

આ અરજીઓ 
અધૂરી 
કવગતોવાળી 
તેમજ પત્રતા 
ધરાવતા ના 
હોવાના િારણ ેરદ 
િયેલ છે. 

૨ સરથવતી ૦૨ ૦૦ 

૩ કસદ્ધપુર ૪૨૩ ૦૪ ૨૮ ૦૪ ૦૦ 

૪ ચાણથમા ૩૦૩ ૦૨ ૦૫ ૦૦ ૦૦ 

૫ સમી 
૬૪૮ ૨૯ ૫૫ 

૦૨ ૦૧ 

૬ શાંખેશ્વર ૦૧ ૦૦ 

૭ હારીજ ૨૮૦ ૦૩ ૦૭ ૦૦ ૦૦ 

૮ રાધનપુર ૩૨૫ ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૦ 

૯ સાાંતલપુર ૪૫૪ ૦૭ ૨૨ ૦૩ ૦૦ 

-------- 

અરિલ્લી વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૪૪ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી ડૉ. અવનલભાઈ જોવિયારા (ભીલોડા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

અનુાં નાં. િિગ તાલુિાિાર મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

બાયડ વભલોડા ધનસુરા માલપુર મેઘરજ મોડાસા 

૧ ૧-૭-૧૩ િી 

૩૦-૬-૧૪ 

૩ ૧૫ ૮ ૦ ૬ ૩ 

૨ ૧-૭-૧૪ િી 
૩૦-૬-૧૫ 

૪૨ ૧૧ ૧૭ ૧ ૩ ૩ 

૩ ૧-૭-૧૫ િી ૧૧ ૫ ૮ ૦ ૮ ૨૯ 
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૩૦-૬-૧૬ 

૪ ૧-૭-૧૬ િી 
૩૦-૬-૧૭ 

૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૫ ૧-૭-૧૭ િી 
૩૦-૬-૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

અનુાં 
નાં. 

િિગ તાલુિાિાર માંજૂર િરિામાાં આિેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

બાયડ વભલોડા ધનસુરા માલપુર મેઘરજ મોડાસા 

૧ ૧-૭-૧૩ િી 
૩૦-૬-૧૪ 

૩ ૧૫ ૮ ૦ ૬ ૩ 

૨ ૧-૭-૧૪ િી 
૩૦-૬-૧૫ 

૪૨ ૧૧ ૧૭ ૧ ૩ ૩ 

૩ ૧-૭-૧૫ િી 
૩૦-૬-૧૬ 

૧૧ ૫ ૮ ૦ ૮ ૨૯ 

૪ ૧-૭-૧૬ િી 

૩૦-૬-૧૭ 
૩ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૫ ૧-૭-૧૭ િી 
૩૦-૬-૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી અરવલ્લી જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી. તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૫૯ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ બાવળા ૧૦ ૧૨ ૧૮ ૦ ૦ 

૨ દસક્રોઈ ૧૭ ૧૯ ૧૧ ૧૪ ૨ 

૩ દેત્રોજ ૨૮ ૨૪ ૪ ૦ ૨ 

૪ ધાંધિુા અન ે
ધોલેરા 

૪ ૬ ૮ ૦ ૦ 

૫ ધોળિા ૧૭ ૧૭ ૧૩ ૦ ૧ 

૬ માાંડલ ૭ ૭૧ ૩૩ ૨૪ ૦ 

૭ સાણાંદ ૧૭ ૨૩ ૩ ૦ ૦ 

૮ કવરમગામ ૨૨ ૧૦૩ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ બાવળા ૨ ૦ ૧૮ ૦ ૦ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૨ દસક્રોઈ ૧ ૫ ૧૧ ૧૪ ૨ 

૩ દેત્રોજ ૯ ૧ ૪ ૦ ૨ 

૪ ધાંધિુા અન ે
ધોલેરા 

૧ ૩ ૮ 
૦ ૦ 

૫ ધોળિા ૧ ૧૧ ૧૩ ૦ ૧ 

૬ માાંડલ ૧ ૫૩ ૩૩ ૨૪ ૦ 

૭ સાણાંદ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ 

૮ કવરમગામ ૧ ૭૬ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર રદ િરવામાાં આવેલ અરજીઓ અને રદ િવાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

અરજીઓ 

રદ થિાના િારણો 

રદ થયેલ અરજીઓ  

૧ બાવળા ૮ ૧૨ ૦ ૦ ૦ તમામ 
અરજીઓ 
અધૂરી કવગત 
વાળી હોવાિી 
રદ િરેલ છે. 

૨ દસક્રોઈ ૧૬ ૧૪ ૦  ૦ 

૩ દેત્રોજ ૧૯ ૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૪ ધાંધિુા અન ે
ધોલેરા 

૩ ૩ ૦ ૦ ૦ 

૫ ધોળિા ૧૬ ૬ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંડલ ૬ ૧૮ ૦ ૦ ૦ 

૭ સાણાંદ ૧૭ ૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૮ કવરમગામ ૨૧ ૨૭ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૯૩ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 
યાદીમાાં દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ખાંભાલીયા ૦૦ ૦૦ ૧૩૦ ૧૧૬ ૪૬ 

૨ ભાણવડ ૦૦ ૦૦ ૮૯ ૧૨૩ ૦૦ 

૩ િલ્યાણપુર ૦૦ ૦૦ ૨૯૮ ૨૮૨ ૫૨ 

૪ દ્વારિા ૦૦ ૧૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ખાંભાલીયા ૦૦ ૦૦ ૧૩૦ ૧૧૬ ૪૬ 

૨ ભાણવડ ૦૦ ૦૦ ૭૦ ૮૯ ૦૦ 

૩ િલ્યાણપુર ૦૦ ૦૦ ૯૪ ૧૧૨ ૦૦ 
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૪ દ્વારિા ૦૦ ૧૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી દેવભૂકમ દ્વારિા જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં 
આવેલ નિી. પરાંતુ ૪૭૯ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨માાં આવેલ છે. 

-------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૯૬ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી ભીખાભાઈ જોિી (જુનાગઢ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ડાાંગ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં ડાાંગ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ આહવા ૧ ૨૬૩ ૦ ૧૧૩ ૧ 

૨ સુબીર ૦ ૩૨૧ ૦ ૦ ૬ 

૩ વધઇ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ આહવા ૧ ૪૪ ૦ ૪૦ ૧ 

૨ સુબીર ૦ ૬૬ ૦ ૦ ૩ 

૩ વધઇ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી ડાાંગ જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ નિી. 
પરાંતુ ૫૫૧ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨માાં આવેલ છે. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૯૯ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી હિગદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 
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અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 

૧ ભેંસાણ ૧૫૫ ૪૪૧ ૬ ૧ ૦ 

૨ જુનાગઢ ૨૭૦ ૫૧૮ ૦ ૦ ૨૫૬ 

૩ િેશોદ ૧૩૯૯ ૬૬૯ ૬૬૯ ૧૦૬ ૦ 

૪ માળીયા ૨૯૯૦ ૫૦૪ ૧ ૦ ૦ 

૫ માણાવદર ૫૯૫ ૨૮૪ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંગરોળ ૫૬૮ ૧૩૫૭ ૯૧ ૦ ૦ 

૭ મેંદરડા ૧૬૯ ૩૭ ૪ ૨ ૨ 

૮ વાંિલી ૧૭૪૧ ૬૯૯ ૦ ૧ ૦ 

૯ કવસાવદર ૧૩૧ ૧૫૭ ૦ ૧૩૪ ૧ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

અનુાં 
નાં. 

તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 

૧ ભેંસાણ ૧૫૫ ૪૪૧ ૬ ૧ ૦ 

૨ જુનાગઢ ૨૭૦ ૫૧૮ ૦ ૦ ૨૫૬ 

૩ િેશોદ ૧૩૯૯ ૬૬૯ ૬૬૯ ૧૦૬ ૦ 

૪ માળીયા ૨૯૯૦ ૫૦૪ ૧ ૦ ૦ 

૫ માણાવદર ૫૯૫ ૨૮૪ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંગરોળ ૫૬૮ ૧૩૫૭ ૯૧ ૦ ૦ 

૭ મેંદરડા ૧૬૯ ૩૭ ૪ ૨ ૨ 

૮ વાંિલી ૧૭૪૧ ૬૯૯ ૦ ૧ ૦ 

૯ કવસાવદર ૧૩૧ ૧૫૭ ૦ ૧૩૪ ૧ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી જુનાગઢ જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી. તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી. 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૦૨ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 

દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ અમરેલી ૮૫૮ ૭૭૬ ૧૨૭ ૬૫૫ ૫૬૫ 

૨ બાબરા ૪૫૦ ૧૩૭૧ ૧૯ ૫૮૮ ૫૩૨ 

૩ બગસરા ૩૭૦ ૩૮૧ ૨૬૨ ૪૭૪ ૧૭૪ 

૪ ધારી ૪૯ ૭૬૨ ૩૯૧ ૮૯૧ ૮૨૫ 

૫ જાફરાબાદ ૩૦૧ ૮૦૬ ૨૭૪ ૩૭૨ ૫૩૮ 

૬ ખાાંભા ૨૪૦ ૩૩૦૪ ૨૮૯ ૮૬ ૨૭૨ 
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૭ િુાં િાવાવ ૬૦૦ ૧૧૬૬ ૫૭૩ ૬૫૮ ૧૩૧૪ 

૮ લાઠી ૩૯૬ ૬૩૯ ૧૨૩ ૫૧૨ ૬૧૧ 

૯ લીલીયા ૨૦૬ ૬૮૩ ૬૮ ૨૩૭ ૪૬ 

૧૦ રાજુલા ૨૮૦ ૫૩૦ ૪૩૨ ૧૬૮ ૧૦૬ 

૧૧ સાવરિુાં ડલા ૫૦૦ ૨૬૨ ૬૭ ૨૫૦ ૧૧૦ 

 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ અમરેલી ૪૩૦ ૨૫૨ ૧૯ ૪૯૯ ૪૧૯ 

૨ બાબરા ૩૨૩ ૫૬૨ ૦૦ ૨૭૫ ૪૦૯ 

૩ બગસરા ૧૧૨ ૧૫૮ ૧૧૯ ૨૧૯ ૬૭ 

૪ ધારી ૦૫ ૭૩ ૧૮૭ ૧૮૮ ૭૫ 

૫ જાફરાબાદ ૨૨૦ ૩૫૭ ૧૫૬ ૧૬૪ ૨૬૧ 

૬ ખાાંભા ૧૯૮ ૧૮૪૬ ૧૮૭ ૧૧ ૭૭ 

૭ િુાં િાવાવ ૩૬૫ ૪૦૫ ૩૯૦ ૨૮૩ ૬૮૩ 

૮ લાઠી ૨૬૫ ૧૦૯ ૫૦ ૨૩૦ ૩૪૪ 

૯ લીલીયા ૧૨૯ ૨૮૯ ૦૩ ૧૭૫ ૦૨ 

૧૦ રાજુલા ૧૭૫ ૪૪૨ ૨૦૭ ૪૪ ૦૬ 

૧૧ સાવરિુાં ડલા ૬૦ ૫૪ ૦૯ ૭૬ ૦૫ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી અમરેલી જીલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 

નિી પરાંતુ ૧૪૮૭૧ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨ માાં આવેલ છે. 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૧૦ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી મોહનલાલ િાળા (િોડીનાર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 
યાદીમાાં દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 
યાદીમાાં દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ વેરાવળ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૪ ૦૦ 

૨ તાલાલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ 

૩ સુત્રાપાડા ૮૯૦૫ ૦૦ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 

૪ િોડીનાર ૦૦ ૦૦ ૨૦ ૨૦ ૩૦ 

૫ ઉના ૦૦ ૦૨ ૧૫ ૦૪ ૦૦ 

૬ ગીર ગઢડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૪ ૦૪ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 
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૧ વેરાવળ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૪ ૦૦ 

૨ તાલાલા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૬ 

૩ સુત્રાપાડા ૧૯૭૦ ૦૦ ૦૩ ૦૩ ૦૦ 

૪ િોડીનાર ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૫ ૦૯ 

૫ ઉના ૦૦ ૦૨ ૧૫ ૦૪ ૦૦ 

૬ ગીર ગઢડા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૪ ૦૦ 

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર િોઈ અરજી રદ િરવામાાં આવી નિી આિી પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. પરાંતુ 
૬૯૯૨ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨માાં આવેલ છે.  

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૨૫ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 
યાદીમાાં દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ 

યાદીમાાં દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલિુાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ધ્ાાંગધ્ા  ૮ ૨ ૪૮ ૨ ૦ 

૨ પાટડી ૩૪ ૨ ૧૩ ૩૫ ૧૧ 

૩ લખતર ૪૨ ૨૫ ૬ ૧ ૩ 

૪ વઢવાણ ૧૪ ૦ ૧ ૧ ૩ 

૫ મુળી ૪ ૦ ૧૮ ૭ ૧૧ 

૬ ચોટીલા ૨ ૪૩ ૪૭ ૦ ૪ 

૭ સાયલા ૬ ૧ ૧૭ ૧૩ ૭ 

૮ ચુડા  ૧૮ ૧ ૧૬ ૨૩ ૨૭ 

૯ લીંબડી ૧૪ ૧ ૦ ૦ ૩ 

૧૦ હળવદ ૫ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૧૧ િાનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ધ્ાાંગધ્ા  ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ 

૨ પાટડી ૦ ૨ ૨ ૩ ૧ 

૩ લખતર ૦ ૧૨ ૧ ૦ ૦ 

૪ વઢવાણ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

૫ મુળી ૦ ૦ ૧૨ ૨ ૫ 

૬ ચોટીલા ૦ ૪૩ ૩૧ ૦ ૦ 

૭ સાયલા ૦ ૧ ૬ ૩ ૨ 

૮ ચુડા  ૦ ૧ ૨ ૧ ૧ 

૯ લીંબડી ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ 
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૧૦ હળવદ ૩ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૧૧ િાનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી સુરેન્રનગર જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી.  

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૩૪ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી વનરાં જન પરે્લ (પેટલાદ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર આણાંદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર આણાંદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ આણાંદ ૦ ૧૯ ૩૦૪ ૫૪ ૩૭ 

૨ આાંિલાવ ૦ ૫ ૧૪૬ ૧૫૬ ૮૧ 

૩ બોરસદ ૦ ૦ ૪૪ ૪ ૨ 

૪ ખાંભાત ૦ ૧૫ ૧ ૨ ૦ 

૫ પેટલાદ ૦ ૪૩૩ ૪૮ ૧ ૧૮ 

૬ સોજીત્રા ૯ ૦ ૦ ૦ ૨ 

૭ તારાપુર ૦ ૦ ૨૧ ૦ ૨ 

૮ ઉમરેઠ ૦ ૦ ૧૧૯ ૫ ૧૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ આણાંદ ૦ ૦ ૨૪૯ ૮ ૨૭ 

૨ આાંિલાવ ૦ ૫ ૭૮ ૧૧૭ ૬૩ 

૩ બોરસદ ૦ ૦ ૪૪ ૪ ૨ 

૪ ખાંભાત ૦ ૧૫ ૧ ૨ ૦ 

૫ પેટલાદ ૦ ૪૦૩ ૧૦ ૦ ૫ 

૬ સોજીત્રા ૯ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૭ તારાપુર ૦ ૦ ૨૧ ૦ ૦ 

૮ ઉમરેઠ ૦ ૦ ૧૧૯ ૫ ૩ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી આણાંદ જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી. પરાંતુ ૨૧૭ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨માાં આવે છે અને ૧૩૦ અરજીઓ પડતર રહેવાનુાં િારણ ગ્રામ પાંચાયત તરફિી ગ્રામ 
સભાના ઠરાવ મળેલ નિી તેમજ અરજદાર તરફિી જરૂરી સાધનીિ િાગળો તાલુિા કવિાસ અકધિારીશ્રીને પુરા પાડવામાાં આવેલ નિી.  

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૪૦ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 



22 
 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ખેડા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 

દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ખેડા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ગળતેશ્વર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ િપડવાંજ ૦ ૦ ૫ ૧૫ ૧ 

૩ િઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૪ ખેડા ૬ ૪ ૩ ૦ ૦ 

૫ મહુધા ૧૫ ૨૯ ૨ ૦ ૦ 

૬ માતર ૭ ૫ ૨૪ ૨ ૨ 

૭ મહેમદાવાદ ૬ ૫૯ ૬૬ ૪૫૧ ૦ 

૮ નડીયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઠાસરા ૨૩૪ ૨૯ ૪૩ ૦ ૦ 

૧૦ વસો ૦ ૧ ૦ ૨ ૧ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ગળતેશ્વર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ િપડવાંજ ૦ ૦ ૫ ૧૫ ૧ 

૩ િઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ખેડા ૬ ૨ ૨ ૦ ૦ 

૫ મહુધા ૫ ૧૪ ૧ ૦ ૦ 

૬ માતર ૭ ૫ ૨૪ ૨ ૨ 

૭ મહેમદાવાદ ૧ ૫૬ ૬૦ ૪૪૪ ૦ 

૮ નડીયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઠાસરા ૨૩૪ ૨૯ ૪૩ ૦ ૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર રદ િરવામાાં આવેલ અરજીઓ અને રદ િવાના િારણો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 

નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ 

થી  
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

અરજીઓ રદ થિાના 

િારણો 

૧ ગળતેશ્વર  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ઉક્ત અરજીઓ પૈિી 

૩ અરજીના અરજદાર 

બીજા જીલ્લામાાં 

થિળાાંતર િયેલ છે 

જ્યારે અન્ય ૫૩ 
અરજીઓ સાધકનિ 

િાગળો પૂરતા ના 

હોવાિી અિવા 

૨ િપડવાંજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ િઠલાલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૪ ખેડા ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ 

૫ મહુધા ૧૦ ૧૫ ૧ ૦ ૦ 

૬ માતર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ મહેમદાવાદ ૫ ૩ ૪ ૯ ૦ 
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૮ નડીયાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ બી.પી.એલ. પાત્રતા 

ધરાવતા ન હોવાિી 
રદ િરેલ છે.  

૯ ઠાસરા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ વસો ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ 

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૪૩ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ચોયામસી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ િામરેજ ૦ ૦ ૨ ૦ ૧ 

૪ મહુવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંગરોળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ઓલપાડ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૮ પલસાણા ૩૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ ચોયામસી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ િામરેજ ૦ ૦ ૨ ૦ ૧ 

૪ મહુવા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ માાંગરોળ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ઓલપાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ પલસાણા ૩૧ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી સુરત જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ નિી 
પરાંતુ ૧ અરજીનો થિોર ૨૧-૫૨ નો આવેલ છે તેમજ ૧ અરજીમાાં અરજદાર સગીર છે અને તેમના કપતાશ્રીનો બીપીએલમાાં સમાવેશ 

િયેલ છે જનેો થિોર ૧૦ છે  

-------- 

િલસાડ વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 
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અતારાાંકિતઃ ૨૭૪૬ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (િપડવાંજ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર વલસાડ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ધરમપુર ૬૩૯ ૨૭૦ ૧૩ ૧૭ ૦ 

૨ િપરાડા ૮૪૪ ૨૮ ૧૪ ૦ ૦ 

૩ પારડી ૩૯૮ ૬૫ ૧૧ ૧ ૪ 

૪ ઉમરગામ ૪૩૨ ૧૨૫ ૬ ૦ ૦ 

૫ વલસાડ ૪૦૩ ૫૬ ૩૬ ૧૮ ૧૬ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ ધરમપુર ૬૩૯ ૨૭૦ ૧૩ ૧૭ ૦ 

૨ િપરાડા ૮૪૪ ૨૮ ૧૪ ૦ ૦ 

૩ પારડી ૩૯૮ ૬૫ ૧૧ ૧ ૪ 

૪ ઉમરગામ ૪૩૨ ૧૨૫ ૬ ૦ ૦ 

૫ વલસાડ ૪૦૩ ૫૬ ૩૬ ૧૮ ૧૬ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વલસાડ જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી.  

-------- 
નિસારી વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૫૭ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટા ઉદેપુર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર નવસારી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર નવસારી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ વાાંસદા ૩૦ ૧૪૦ ૪૬૩ ૧૬૦ ૧ 

૨ ચીખલી + 

ખેરગામ 

૧૨ ૯૫ ૧૧ ૦ ૨ 

૩ ગણદેવી ૦ ૪ ૨૪ ૦ ૫ 

૪ જલાલપોર ૪ ૮૬ ૫૩૨ ૧ ૦ 



25 
 

૫ નવસારી  ૩ ૪૫ ૫૦ ૧ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ વાાંસદા ૩૦ ૧૪૦ ૪૬૩ ૧૬૦ ૧ 

૨ ચીખલી + 

ખેરગામ 

૧૨ ૯૫ ૧૧ ૦ ૨ 

૩ ગણદેવી ૦ ૪ ૨૪ ૦ ૫ 

૪ જલાલપોર ૪ ૮૬ ૫૩૨ ૧ ૦ 

૫ નવસારી  ૩ ૪૫ ૫૦ ૧ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી નવસારી જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ 
નિી. તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી. 

-------- 

નમગદા વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૬૯ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર નમમદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૮-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં નમમદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં દાખલ િવા 
માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

અનુ. નાં િિગ તાલુિાિાર મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

નાાંદોદ ડેડીયાપાડા સાગબારા વતલિિાડા 
૧ તા.૦૧-૦૭-૧૩ િી  

તા.૩૦-૦૬-૧૪ 
૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ તા.૦૧-૦૭-૧૪ િી  
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૩ તા.૦૧-૦૭-૧૫ િી  
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ તા.૦૧-૦૭-૧૬ િી  
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

૪૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ તા.૦૧-૦૭-૧૭ િી  
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 (૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િોઈ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી નિી.  

 (૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી નમમદા જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ નિી. 
પરાંતુ ૪૬ અરજીઓનો થિોર ૨૧-૫૨માાં આવેલ છે. 

-------- 

તાપી વજલ્લામાાં બીપીએલ યાદીમાાં દાખલ થિા મારે્ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૨૭૭૫ (૦૮-૧૦-૧૮) શ્રી સુનીલભાઈ ગાવમત (કનઝર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 
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(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર તાપી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 

દાખલ િવા માટે િેટલી અરજીઓ મળી, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવી, અને  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર વષમવાર િેટલી અરજીઓ રદ િઈ, અને અરજીઓ રદ િવાના િારણો શાાં છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૧૪-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં વષમવાર તાપી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર બી.પી.એલ યાદીમાાં 
દાખલ િવા માટે નીચે મુજબ અરજીઓ મળી. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ વ્યારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ વાલોડ ૦ ૨૯૮ ૦ ૦ ૦ 

૩ સોનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઉચ્છલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ કનઝર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર, વષમવાર માંજૂર િરવામાાં આવેલ અરજીઓ નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

તા.૦૧-૦૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૦૬-૧૮ 

૧ વ્યારા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ વાલોડ ૦ ૨૯૮ ૦ ૦ ૦ 

૩ સોનગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ ઉચ્છલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ કનઝર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી તાપી જીલ્લામાાં છેલ્લાાં પાાંચ વષમમાાં એિપણ અરજી રદ િરવામાાં આવેલ નિી. 
તેિી પ્રશ્ન ઉપકથિત રહેતો નિી. 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૭૯ (૨૧-૧૨-૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં 

તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 
(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમીરગઢ ૩૯૦ ૪૭ ૩૩૨ ૧૮૪ ૩૧૧ 

૨ ભાભર ૭૭ ૧૩ ૭૨ ૩૧ ૧૪૩ 

૩ દાાંતા ૩૮૨ ૨૧ ૨૮૭ ૫૦૪ ૫૮૯ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૪ દાાંતીવાડા ૧૪૧ ૧૫૫ ૧૩૪ ૪૨૨ ૨૬૩ 

૫ ડીસા ૧૬૨ ૨૫ ૧૧૧ ૯૮ ૨૯૬ 

૬ હદયોદર ૧૭ ૨ ૩૧ ૨૦ ૧૪૫ 

૭ ધાનેરા ૨૪૨ ૪ ૧૩૭ ૭૪ ૨૧૯ 

૮ િાાંિરેજ ૧૪૩ ૧૪ ૬૮ ૧૪૬ ૧૯૨ 

૯ લાખણી ૭૩ ૩ ૬૨ ૭૮ ૧૭૨ 

૧૦ પાલનપુર ૯૨ ૩૧ ૨૦૭ ૧૮૮ ૨૭૭ 

૧૧ સુઈગામ ૪૧ ૧૧ ૧૪ ૮૭ ૩૧ 

૧૨ િરાદ ૧૫૧ ૨૮ ૬૮ ૨૧ ૨૨૦ 

૧૩ વડગામ ૨૨૫ ૪૨ ૧૫૮ ૭૮ ૩૦૪ 

૧૪ વાવ ૪૫ ૭૯ ૭૦ ૫૦ ૧૯૯ 

િુલ ૨૧૮૧ ૪૭૫ ૧૭૫૧ ૧૯૮૧ ૩૩૬૧ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર 
સાંરક્ષણ, (૫) જમીન કવિાસ, (૬) અન્ય, (૭) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૮) ગ્રામ્પય રથતા, (૯) ગ્રામ્પય સુખાિારી, 
(૧૦) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૧) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમીરગઢ ૧૮ ૦ ૪ ૧૯ ૫૯૬ 

૨ ભાભર ૫ ૧ ૨૫ ૨૬ ૨૭૮ 

૩ દાાંતા ૦ ૧ ૧૨ ૬૫ ૬૫૧ 

૪ દાાંતીવાડા ૦ ૦ ૪ ૪૫ ૧૭૫ 

૫ ડીસા ૦ ૧ ૮ ૩૦ ૩૧૬ 

૬ હદયોદર ૦ ૦ ૦ ૧ ૨૬૮ 

૭ ધાનેરા ૦ ૧ ૭ ૨૩ ૭૦૦ 

૮ િાાંિરેજ ૦ ૦ ૧૪ ૮૮ ૯૦૨ 

૯ લાખણી ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૨૦૨ 

૧૦ પાલનપુર ૦ ૦ ૩૭ ૪૨ ૪૦૫ 

૧૧ સુઈગામ ૦ ૦ ૩ ૫ ૩૧૩ 

૧૨ િરાદ ૨ ૧૪ ૪૮ ૩૩ ૯૨૪ 

૧૩ વડગામ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૮૫ 

૧૪ વાવ ૦ ૧ ૦ ૧ ૨૩૯ 

િુલ ૨૫ ૧૯ ૧૬૨ ૪૦૨ ૬૧૫૪ 

 (૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૮૫ (૨૧-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી િાાંવતભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
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(૧) તા. ૩૦-૦૯-૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 
(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ હહાંમતનગર ૬૦ ૯૩ ૨૦૮ ૨૭૭ ૩૧૭ 

૨ ઈડર ૧૨૦ ૧૧૭ ૨૯૮ ૮૨૪ ૫૦૧ 

૩ ખેડબ્રહ્મા ૧૧ ૧૬ ૩૬૪ ૧૭૩ ૨૧૭ 

૪ પોશીના ૨૩ ૪ ૧૯૨ ૧૭૩ ૯૭ 

૫ પ્રાાંકતજ ૬૨ ૧૬૯ ૧૩૦ ૩૧૯ ૧૩૦ 

૬ તલોદ ૫૪ ૧૦૧ ૮૨ ૨૭૫ ૪૫૧ 

૭ વડાલી ૬૮ ૧૧૭ ૧૪૦ ૭૮૮ ૨૬૧ 

૮ કવજયનગર ૫૩ ૨૧ ૨૦૫ ૩૬૯ ૨૨૪ 

િુલ ૪૫૧ ૬૩૮ ૧૬૧૯ ૩૧૬૫ ૨૧૯૮ 

 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર 
સાંરક્ષણ, (૫) અનાજ સાંગ્રહ, (૬) જમીન કવિાસ, (૭) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૮) અન્ય, (૯) રમતગમતના મેદાન, (૧૦) પરાંપરાગત 
જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૩) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૪) જળસાંચય અને 
જળસાંગ્રહ અને  
(૧૫) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ હહાંમતનગર ૧ ૦ ૧૫ ૪૭ ૪૨૯ 

૨ ઈડર ૩ ૧ ૬ ૮૯ ૩૫૫ 

૩ ખેડબ્રહ્મા ૦ ૦ ૩૬ ૯ ૭૮૪ 

૪ પોશીના ૦ ૦ ૧ ૯ ૮૧૪  

૫ પ્રાાંકતજ ૬ ૩ ૨ ૧૦ ૧૭૧ 

૬ તલોદ ૧ ૦ ૦ ૧૪ ૪૮૮ 

૭ વડાલી ૧ ૦ ૪ ૮૫ ૧૭૮ 

૮ કવજયનગર ૦ ૦ ૫ ૫૮ ૬૨૭ 

િુલ ૧૨ ૪ ૬૯ ૩૨૧ ૩૮૪૬ 
 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 
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-------- 

પાર્ણ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૯૦ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ચાણથમા ૮૩ ૧૪૨ ૨૫ ૯૫૮ ૫૨૧ 

૨ હારીજ ૭૯ ૧૨૧ ૭૦ ૬૬૯ ૫૨૨ 

૩ પાટણ ૪૬ ૬૧ ૧૭૩ ૩૩૬ ૩૫૫ 

૪ રાધનપુર ૬૯ ૭૩ ૧૫૭ ૯૨૩ ૨૮૧ 

૫ સમી ૩૭ ૧૨૪ ૨૦૨ ૧૦૯૧ ૧૬૬૫ 

૬ સાાંતલપુર ૧૨૮ ૧૦૨ ૬૯ ૨૪૪ ૭૫૯ 

૭ સરથવતી ૬૦ ૮૧ ૧૫૯ ૬૦૭ ૯૨૦ 

૮ સાંખેશ્વર ૧૭ ૭૫ ૧૧૯ ૪૭૧ ૮૧૮ 

૯ કસધ્ધપુર ૮૪ ૧૨૮ ૯૦ ૫૫૭ ૨૫૦ 

િુલ ૬૦૩ ૯૦૭ ૧૦૬૪ ૫૮૫૬ ૬૦૯૧ 
 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર 
સાંરક્ષણ, (૫) અનાજ સાંગ્રહ, (૬) જમીન કવિાસ, (૭) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૮) અન્ય, (૯) રમતગમતના મેદાન, (૧૦) પરાંપરાગત 
જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૩) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૪) જળસાંચય અને 
જળસાંગ્રહ અને  
(૧૫) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ચાણથમા ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬૨ 

૨ હારીજ ૦ ૦ ૧ ૦ ૮૧૬ 

૩ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૩ ૪૭૯ 

૪ રાધનપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૦૨ 

૫ સમી ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૫૨ 

૬ સાાંતલપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૫૩ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૭ સરથવતી ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૦૧ 

૮ સાંખેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૧૦ 

૯ કસધ્ધપુર ૦ ૧ ૦ ૧૪ ૨૫૦ 

િુલ ૦ ૧ ૧ ૨૨ ૬૮૨૫ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

મહેસાણા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૦૯૩ (૨૧-૧૨-૨૦૧૮) શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર મહેસાણા કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ  
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બેચરાજી ૯૪ ૫૭૫ ૧૦૦ ૬૨૫ ૩૨૩ 

૨ જોટાણા ૦ ૦ ૩ ૨૩૬ ૧૩૧ 

૩ િડી ૧૭૩ ૧૫૫૧ ૪૦૧ ૫૪૬ ૪૩૬ 

૪ ખેરાલુ ૧૬૨ ૫૩૮ ૭૯ ૪૯ ૩૪૭ 

૫ મહેસાણા ૧૦૪ ૭૩૨ ૪૨૯ ૨૫૦ ૨૯૫ 

૬ સતલાસણા ૧૧૬ ૧૧૫૯ ૧૮૮ ૧૧૬ ૧૨૪ 

૭ ઊંઝા ૮૮ ૨૪૨ ૮૬ ૭૪૭ ૨૨૦ 

૮ વડનગર ૧૫૮ ૫૨૫ ૧૧૬ ૧૯૫ ૨૯૨ 

૯ કવજાપુર ૧૫૬ ૩૯૦ ૧૮૬ ૬૭૬ ૨૨૬ 

૧૦ કવસનગર ૮૫ ૧૫૪ ૧૧૩ ૧૭૧ ૨૦૩ 

િુલ ૧૧૩૬ ૫૮૬૬ ૧૭૦૧ ૩૬૧૧ ૨૫૯૭ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર 
સાંરક્ષણ, (૫) અનાજ સાંગ્રહ, (૬) જમીન કવિાસ, (૭) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૮) અન્ય, (૯) રમતગમતના મેદાન, (૧૦) પરાંપરાગત 
જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૩) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૪) જળસાંચય અને 
જળસાંગ્રહ અને  
(૧૫) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ  
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બેચરાજી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ જોટાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ 

૩ િડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૪ ખેરાલુ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ મહેસાણા ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ 

૬ સતલાસણા ૦ ૦ ૧૫ ૮૭ ૯ 

૭ ઊંઝા ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

૮ વડનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ કવજાપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ કવસનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૧૫ ૮૮ ૧૮ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૧૨(૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી સરેુશિુમાર પરે્લ (માણસા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં 

તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ દહેગામ ૩૬૩ ૨૧૨ ૯૮ ૪૦૮ ૧૧૧૭ 

૨ ગાાંધીનગર ૫૫૨ ૯૮૦ ૬૩ ૭૪ ૧૪૫ 

૩ િલોલ ૩૦૪ ૪૦૮ ૧૩ ૯૭ ૧૪૧ 

૪ માણસા ૧૧૦૬ ૧૦૭૨ ૧૭૭ ૪૧૦ ૫૬૪ 

િુલ ૨૩૨૫ ૨૬૭૨ ૩૫૧ ૯૮૯ ૧૯૬૭ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ 
રાહત, (૫) મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮) જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય,    
(૧૧) રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૫) 
ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ દહેગામ ૧ ૧ ૧ ૨૧ ૧૭૩ 

૨ ગાાંધીનગર ૧ ૩ ૩ ૪૧ ૧૩૯ 

૩ િલોલ ૦ ૧ ૧ ૪ ૩૦૭ 

૪ માણસા ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૫ 

િુલ ૨ ૫ ૫ ૬૬ ૬૮૪ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૧૮(૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બાવળા ૨૪૮ ૧૬ ૨૯ ૧૭૯ ૮૪ 

૨ દસક્રોઈ ૩૪ ૩૯ ૨૬ ૮૧૬ ૧૯૯ 

૩ દેત્રોજ ૮૬ ૧૦૬ ૧૪૧ ૪૩૪ ૨૫૬ 

૪ ધાંધુિા ૧૮ ૩૧ ૨૧૭ ૧૯૩ ૧૪૧ 

૫ ધોલેરા ૮૭ ૫૫ ૨૩૮ ૧૨૨ ૧૦૩ 

૬ ધોળિા ૨૩૧ ૮૬ ૧૨૬ ૩૪૫ ૨૩૯ 

૭ માાંડલ ૧૨ ૩૪ ૬૫ ૪૪ ૫૨ 

૮ સાણાંદ ૧૩૭ ૨૦૦ ૪૬ ૭૨૨ ૧૦૭ 

૯ કવરમગામ ૧૧ ૬ ૧૧ ૨૫ ૦ 

િુલ ૮૬૪ ૫૭૩ ૮૯૯ ૨૮૮૦ ૧૧૮૧ 

 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ 
રાહત, (૫) મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮) જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય,    
(૧૧) રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૫) 
ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બાવળા ૦ ૨ ૦ ૫ ૩૪૮ 

૨ દસક્રોઈ ૦ ૦ ૦ ૯ ૮૮ 

૩ દેત્રોજ ૦ ૦ ૦ ૬ ૨૨૯ 

૪ ધાંધુિા ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૮૦ 

૫ ધોલેરા ૦ ૦ ૦ ૪ ૧૪૨ 

૬ ધોળિા ૦ ૨ ૬ ૫ ૨૫૯ 

૭ માાંડલ ૨ ૦ ૦ ૪૩ ૪૮૭ 

૮ સાણાંદ ૦ ૦ ૦ ૧૮ ૩૩૯ 

૯ કવરમગામ ૦ ૭ ૦ ૨૧ ૨૭૯ 

િુલ ૨ ૧૧ ૬ ૧૧૧ ૨૩૫૧ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૩૬(૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરેનરનગર કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરેનરનગર કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ચોટીલા ૨૭ ૧૩૯ ૯૮ ૯૫ ૫૧ 

૨ ચુડા ૧૯ ૧૦ ૩૩ ૨૫૪ ૧૨૪ 

૩ દસાડા ૧૬ ૧૭ ૫૮ ૨૯૩ ૧૩૫૩ 

૪ ધ્ાાંગધ્ા ૪૦ ૨૧ ૯૩ ૪૧૬ ૪૩૦ 

૫ લખતર ૧૩ ૯ ૬૪ ૨૯૫ ૩૦૨ 

૬ લીંબડી ૩૨ ૧૬ ૧૪ ૬૩૩ ૯૮૩ 

૭ મુળી ૪૬ ૨૯ ૫૧ ૧૭૧ ૫૧૪ 

૮ સાયલા ૫ ૧૫ ૨૪ ૨૪૫ ૮૧ 

૯ િાનગઢ ૯ ૭ ૩ ૩૧ ૧૨૬ 

૧૦ વઢવાણ ૫ ૧૧ ૩૨ ૪૨ ૨૨૫ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

િુલ ૨૧૨ ૨૭૪ ૪૭૦ ૨૪૭૫ ૪૧૮૯ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ 
રાહત, (૫) મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮) જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય,  (૧૧) 
રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૫) ગ્રામ્પય 
સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકક્તગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ચોટીલા ૦ ૦ ૨ ૮૮ ૫૧૭ 

૨ ચુડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૯૩ 

૩ દસાડા ૦ ૨ ૫ ૨ ૧૫૯ 

૪ ધ્ાાંગધ્ા ૦ ૦ ૦ ૧ ૫૫ 

૫ લખતર ૦ ૦ ૦ ૨ ૪૯૫ 

૬ લીંબડી ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૯૪ 

૭ મુળી ૦ ૧ ૦ ૨૭ ૪૫૮ 

૮ સાયલા ૫ ૨ ૯ ૩૯ ૬૬૨ 

૯ િાનગઢ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૨૫ 

૧૦ વઢવાણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૧ 

િુલ ૫ ૫ ૧૬ ૧૬૯ ૩૮૭૯ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 
મોરબી વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૪૦(૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ હળવદ ૨૩ ૩૩ ૪૩ ૪૬ ૧૫૩ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૨ માળીયા ૧ ૧૫ ૧૩ ૮ ૨૫ 

૩ મોરબી ૪૨ ૧૮૮ ૧૪ ૪૯ ૧૯૦ 

૪ ટાંિારા ૧૮ ૫૬ ૩૨ ૧૬ ૩૨ 

૫ વાાંિાનેર ૧૦૩ ૧૪૯ ૪૩ ૩૯ ૧૩૧ 

િુલ ૧૮૭ ૪૪૧ ૧૪૫ ૧૫૮ ૫૩૧ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર 
સાંરક્ષણ, (૫) જમીન કવિાસ, (૬) અન્ય િામો, (૭) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૮) ગ્રામ્પય રથતા, (૯) ગ્રામ્પય 

સુખાિારી, (૧૦) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૧) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ હળવદ ૧ ૦ ૦ ૧ ૩૨ 

૨ માળીયા ૦ ૦ ૦ ૩ ૨૬ 

૩ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૧ ૩૫ 

૪ ટાંિારા ૦ ૦ ૦ ૪ ૨૬ 

૫ વાાંિાનેર ૦ ૦ ૦ ૫ ૯૧ 

િુલ ૧ ૦ ૦ ૧૪ ૨૧૦ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 
નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 

િરવામાાં આવેલ છે. 
-------- 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૫૬ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો ક્યા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને  

(૪) આ િામો િયાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ભાણવડ ૪૬ ૧૬૭ ૬૧ ૧૪૦ ૧૧૬ 

૨ િલ્યાણપુર ૩૪૪ ૪૨૪ ૬૪૬ ૫૦૩ ૨૧૯ 

૩ ખાંભાળીયા ૧૭૮ ૨૭૪ ૩૭૨ ૨૫૭ ૨૨૨ 

૪ ઓખામાંડળ ૮૦ ૨૬૩ ૮૭ ૩૦૪ ૩૬૨ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિલે િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

િુલ ૬૪૮ ૧૧૨૮ ૧૧૬૬ ૧૨૦૪ ૯૧૯ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

 (૧) આાંગણવાડી / અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર 
સાંરક્ષણ, (૫) અનાજ સાંગ્રહ, (૬) જમીન કવિાસ, (૭) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૮) અન્ય, (૯) રમતગમતના મેદાન, (૧૦) પરાંપરાગત 
જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૩) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૪) જળસાંચય અને 
જળસાંગ્રહ અને (૧૫) વ્યકક્તગત જમીનના િામો  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં 
નામ 

પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ભાણવડ ૦ ૦ ૦ ૨૧ ૪૧૮ 

૨ િલ્યાણપુર ૦ ૦ ૦ ૩૪ ૧૦૮ 

૩ ખાંભાળીયા ૦ ૦ ૧ ૩૧ ૩૨૨ 

૪ ઓખામાંડળ ૦ ૦ ૦ ૨૧ ૨૫૯ 

િુલ ૦ ૦ ૧ ૧૦૭ ૧૧૦૭ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૬૫ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ભેંસાણ ૪૪ ૧૧ ૩૭ ૫૫ ૧૯૦ 

૨ જુનાગઢ ૪૦ ૫૩ ૬૪ ૭૧ ૨૨૭ 

૩ િેશોદ ૪૧ ૩૪ ૨૦ ૨૮ ૧૧૩ 

૪ માળીયા ૩૩ ૩૧ ૩૦ ૩૩ ૧૫૮ 

૫ માણાવદર ૩૧ ૮૫ ૩૯ ૩૬ ૨૪૯ 

૬ માાંગરોળ ૨૯ ૩૬ ૫૨ ૩૯ ૨૯૪ 
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૭ મેંદરડા  ૩૮ ૦૮ ૩૫ ૩૧ ૧૫૨ 

૮ વાંિલી ૨૮ ૧૭ ૫૪ ૩૩ ૧૭૧ 

૯ કવસાવદર ૫૬ ૧૬૬ ૪૮ ૮૦ ૧૪૨ 

િુલ ૩૪૦ ૪૪૧ ૩૭૯ ૪૦૬ ૧૬૯૬ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) આાંગણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર સાંરક્ષણ, (૫) 
અનાજ સાંગ્રહ, (૬) જમીન કવિાસ, (૭) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૮) અન્ય, (૯) રમતગમતના મેદાન, (૧૦) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં 
નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૩) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૪) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને 
(૧૫) વ્યકિતગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ભેંસાણ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૫ 

૨ જુનાગઢ ૧૨ ૦૬ ૧૨ ૦૭ ૫૧ 

૩ િેશોદ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૨ ૬૮ 

૪ માળીયા ૦૫ ૦૪ ૦૨ ૦૮ ૧૭૨ 

૫ માણાવદર ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૪૫ 

૬ માાંગરોળ ૧૩ ૦૨ ૦૦ ૦૨ ૫૮ 

૭ મેંદરડા  ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૨૫ 

૮ વાંિલી ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૨૧ 

૯ કવસાવદર ૦૮ ૦૯ ૧૮ ૦૬ ૪૯ 

િુલ ૫૩ ૨૧ ૩૭ ૨૫ ૫૦૪ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૧૬૯ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 



38 
 

૧ ગીર ગઢડા ૫૧ ૬૩ ૫૦ ૧૩૨ ૧૨૫ 

૨ િોડીનાર ૪૧ ૪૦ ૫૩ ૫૭ ૨૪૯ 

૩ પાટણ 
વેરાવળ 

૩૧ ૮૮ ૪૫ ૧૬૬ ૧૨ 

૪ સુત્રાપાડા ૨૨ ૧ ૨૦ ૧૧૩ ૧૪૨ 

૫ તાલાલા ૧૦ ૭ ૧૮ ૯૫ ૮૦ 

૬ ઉના ૫૬ ૮૨ ૩૮ ૯૮ ૧૮૮ 

િુલ ૨૧૧ ૨૮૧ ૨૨૪ ૬૬૧ ૭૯૬ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) આાંગણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ રાહત, (૫) 

મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮) જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય, (૧૧) 
રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૫) ગ્રામ્પય 
સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકિતગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ગીર ગઢડા ૯ ૧૬ ૦ ૮ ૬૮ 

૨ િોડીનાર ૧ ૧ ૦ ૫૬ ૧૮૬ 

૩ પાટણ વેરાવળ ૧૪ ૬૬ ૬૧ ૯૪ ૨૩૦ 

૪ સુત્રાપાડા ૫ ૬ ૧ ૨૩ ૯૭ 

૫ તાલાલા ૧૦ ૪ ૨ ૨૯ ૯૦ 

૬ ઉના ૨ ૨ ૦ ૧૫ ૧૩૬ 

િુલ ૪૧ ૯૫ ૬૪ ૨૨૫ ૮૦૭ 

 (૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 

િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

છોર્ાઉદેપુર વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૧૩ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં 
તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   
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ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બોડેલી ૦ ૦ ૯૬૩ ૩૦૩૭ ૭૬૨ 

૨ છોટાઉદેપુર ૪૮૦ ૩૪૬ ૯૯૧ ૨૨૨૧ ૧૭૮૭ 

૩ જતેપુર પાવી ૪૨૧ ૫૨૭ ૨૫૫૨ ૪૧૮૫ ૨૪૭૨ 

૪ િવાાંટ ૬૫૪ ૪૧૮ ૨૭૦૫ ૩૨૦૪ ૩૪૮૧ 

૫ નસવાડી ૧૮૯ ૨૧૨ ૧૦૧૮ ૧૫૧૧ ૮૪૭ 

૬ સાંખેડા ૪૨૬ ૬૧ ૪૮૬ ૧૮૧૦ ૫૪૩ 

િુલ ૨૧૭૦ ૧૫૬૪ ૮૭૧૫ ૧૫૯૬૮ ૯૮૯૨ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) આાંગણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દુષ્િાળ રાહત, (૪) પુર સાંરક્ષણ, (૫) 
જમીન કવિાસ, (૬) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૭) વનીિરણ, (૮) અન્ય, (૯) રમતગમતના મેદાન, (૧૦) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં 
નકવનીિરણ, (૧૧) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૨) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૩) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૪) વ્યકિતગત જમીનના 
િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બોડેલી ૦ ૦ ૧ ૧૭૯ ૧૯૨૯ 

૨ છોટાઉદેપુર ૦ ૮ ૩૦ ૩૪૦ ૧૨૫૫ 

૩ જતેપુર પાવી ૦ ૨૯ ૭૦ ૩૩૪ ૩૦૧૪ 

૪ િવાાંટ ૦ ૦ ૧૮૭ ૮૫૪ ૪૩૦૫ 

૫ નસવાડી ૪ ૧ ૯૦ ૩૦૩ ૧૭૪૩ 

૬ સાંખેડા ૦ ૦ ૨ ૭૬ ૧૧૧ 

િુલ ૪ ૩૮ ૩૮૦ ૨૦૮૬ ૧૨૩૫૭ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૧૮ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પરે્લ (િરજણ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ભરૂચ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર ભરૂચ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   
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ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ આમોદ ૪૫ ૨૬ ૧૬૦ ૧૭૭ ૯૨ 

૨ અાંિલેશ્વર ૧૯૧ ૧૩૪ ૧૧૪ ૧૦૪ ૨૨૭ 

૩ ભરૂચ ૧૮૧ ૭૬ ૩૯૨ ૭૮ ૯૮ 

૪ હાાંસોટ ૫૯ ૬૯ ૧૭૮ ૧૨૭ ૧૬૫ 

૫ જાંબુસર ૬૪ ૨૨૨ ૨૦૧ ૮૧ ૭૦ 

૬ ઝઘડીયા ૧૯૫ ૮૦ ૩૮૭ ૫૯૩ ૨૩૪ 

૭ નેત્રાંગ ૪૦૩ ૩૬૫ ૧૬૦ ૩૩૫ ૫૨૯ 

૮ વાગરા ૩૯ ૭૮ ૨૫૨ ૧૦૦ ૧૩૮ 

૯ વાલીયા ૪૩૪ ૫૬૫ ૧૫૭૭ ૧૦૨ ૨૩ 

િુલ ૧૬૧૧ ૧૬૧૫ ૩૪૨૧ ૧૬૯૭ ૧૫૭૬ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) આાંગણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ રાહત,  
(૫) મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮) જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય, (૧૧) 
રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૫) ગ્રામ્પય 
સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકિતગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ આમોદ ૦ ૦ ૦ ૪ ૨૧ 

૨ અાંિલેશ્વર ૦ ૦ ૦ ૨ ૧૦૦ 

૩ ભરૂચ ૨ ૨ ૬ ૧૬ ૧૦૦ 

૪ હાાંસોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૦ 

૫ જાંબુસર ૦ ૨ ૦ ૩ ૩૫ 

૬ ઝઘડીયા ૧ ૪ ૦ ૭ ૬૪ 

૭ નેત્રાંગ ૦ ૩ ૨ ૯ ૨૦૭ 

૮ વાગરા ૦ ૦ ૪ ૪ ૮૮ 

૯ વાલીયા ૦ ૮ ૬૯ ૪૮ ૧૭૩ 

િુલ ૩ ૧૯ ૮૧ ૯૩ ૮૫૮ 

 (૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

નમગદા વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૨૧ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર નમમદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર નમમદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ડેડીયાપાડા ૨૧૦૬ ૧૩૩૮ ૨૧૯૭ ૪૯૫૭ ૪૧૪૮ 

૨ ગરુડેશ્વર ૨૯૪ ૧૪૮ ૨૩૨ ૯૯૧ ૫૪૫ 

૩ નાાંદોદ ૩૯૧ ૨૫૪ ૮૯૭ ૩૦૭૫ ૨૭૦૧ 

૪ સાગબારા ૯૫૦ ૩૫૧ ૭૬૪ ૨૬૦૭ ૨૬૮૩ 

૫ કતલિવાડા ૨૬૪ ૨૩૦ ૧૦૦ ૨૮૨૦ ૫૬૭ 

િુલ ૪૦૦૫ ૨૩૨૧ ૪૧૯૦ ૧૪૪૫૦ ૧૦૬૪૪ 

 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) આાંગણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) પુર સાંરક્ષણ, (૪) જમીન કવિાસ,  

(૫) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૬) અન્ય, (૭) રમતગમતના મેદાન, (૮) ગ્રામ્પય રથતા, (૯) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૦) જળસાંચય અને 
જળસાંગ્રહ અને (૧૧) વ્યકિતગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ડેડીયાપાડા ૧ ૦ ૧૪ ૧૭૨ ૧૭૮૫ 

૨ ગરુડેશ્વર ૦ ૨ ૬ ૨૩ ૩૩૧ 

૩ નાાંદોદ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨૩૮ 

૪ સાગબારા ૦ ૧ ૧૬ ૨૪૦ ૮૫૯ 

૫ કતલિવાડા ૦ ૧ ૧ ૧૦૯ ૧૮૧ 

િુલ ૧ ૪ ૩૭ ૫૪૬ ૩૩૯૪ 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

સુરત વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૨૨૪ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 
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(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બારડોલી ૧૧૯ ૧૬૬ ૨૫૪ ૪૭૬ ૧૪૪૨ 

૨ ચોયામસી ૭ ૧૯ ૨૩ ૫૧ ૧૫૨ 

૩ િામરેજ ૪૩ ૧૪૫ ૩૦ ૧૨૦ ૧૫૬ 

૪ મહુવા ૨૧૮ ૧૯૯ ૬૬૪ ૧૦૨૪ ૧૦૮૩ 

૫ માાંડવી ૭૭ ૧૯૦ ૨૦૮૯ ૨૪૨૦ ૧૮૨૪ 

૬ માાંગરોળ ૬૫ ૧૫૬ ૭૭૦ ૫૩૪ ૧૦૬૨ 

૭ ઓલપાડ ૧૭ ૨૬૬ ૩૩ ૧૬૯ ૩૬૩ 

૮ પલસાણા ૨૫૬ ૩૮૧ ૩૨૩ ૩૩૧ ૩૫૨ 

૯ ઉમરપાડા ૨૧૧ ૩૮૦ ૧૬૧૬ ૭૬૬ ૨૨૯૦ 

િુલ ૧૦૧૩ ૧૯૦૨ ૫૮૦૨ ૫૮૯૧ ૮૭૨૪ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) આાંગણવાડી/અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત, (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ રાહત, (૫) 

મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮) જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય, (૧૧) 
રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૧૫) ગ્રામ્પય 
સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકિતગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ બારડોલી ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૬૪ 

૨ ચોયામસી ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨ 

૩ િામરેજ ૦ ૦ ૦ ૪ ૧૦ 

૪ મહુવા ૦ ૦ ૦ ૩ ૫૯ 

૫ માાંડવી ૦ ૦ ૦ ૯ ૯૦૫ 

૬ માાંગરોળ ૦ ૧ ૪ ૯ ૫૫૯ 

૭ ઓલપાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૦ 

૮ પલસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬ 

૯ ઉમરપાડા ૦ ૦ ૩ ૨૭ ૧૧૩૪ 

િુલ ૦ ૧ ૭ ૫૩ ૨૮૭૯ 

 (૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 

તાપી વજલ્લામાાં મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 
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અતારાાંકિતઃ ૪૨૩૦ (૨૧-૧૨-૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર તાપી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 
િેટલા િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા, 

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ  માંત્રીશ્રી: (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મનરેગા યોજના હેઠળ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર તાપી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર 

નીચેની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા,   

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા  

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ડોલવણ ૧૧૧ ૧૭૨ ૬૮૮ ૧૨૧૭ ૨૭૯ 

૨ િુિરમુાંડા ૩૧૪ ૧૯૮ ૨૪૫ ૩૭૭ ૪૨૧ 

૩ કનઝર ૪૪૯ ૪૭૯ ૮૪૧ ૮૩૩ ૪૨૪ 

૪ સોનગઢ ૫૮૩ ૧૧૯૩ ૧૦૦૧ ૧૨૨૦ ૬૬૨ 

૫ ઉચ્છલ ૪૮૫ ૪૮૮ ૭૫૫ ૨૩૩૪ ૫૧૨ 

૬ વાલોડ ૧૧૯ ૭૨ ૪૩૪ ૧૮૮૭ ૪૪૧ 

૭ વ્યારા ૫૭ ૧૦૬ ૩૭૭ ૮૪૩ ૩૮૦ 

િુલ ૨૧૧૮ ૨૭૦૮ ૪૩૪૧ ૮૭૧૧ ૩૧૧૯ 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા, 

(૧) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૨) દુષ્િાળ રાહત, (૩) પુર સાંરક્ષણ, (૪) જમીન કવિાસ, (૫) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૬) 
પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૭) ગ્રામ્પય રથતા, (૮) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી, (૯) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૦) જળસાંચય અને 
જળસાંગ્રહ, (૧૧) વ્યકિતગત જમીનના િામો, (૧૨) આવાસના િામો અને (૧૩) શૌચાલયના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર નીચેની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે, 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ પ્રગવત હેઠળના િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 

૨૦૧૭-૧૮ 

૧ ડોલવણ ૩ ૧ ૫ ૪૩ ૨૪૬ 

૨ િુિરમુાંડા ૦ ૦ ૦ ૧૫ ૧૩૧ 

૩ કનઝર ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૧૫ 

૪ સોનગઢ ૪ ૨ ૨ ૧૩૯ ૪૬૯ 

૫ ઉચ્છલ ૫૧ ૧૩ ૨૩ ૫૭ ૪૩૪ 

૬ વાલોડ ૧૧ ૦ ૦ ૭ ૬૫ 

૭ વ્યારા ૦ ૧ ૧ ૧૩ ૨૮૯ 

િુલ ૬૯ ૧૭ ૩૧ ૨૮૮ ૧૬૪૯ 

 (૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાાંિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી તૈયાર 
િરવામાાં આવેલ છે.  

-------- 
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રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર મનરેગા યોજના હેઠળ પૂણગ િરેલ િામો 

અતારાાંકિતઃ ૪૩૩૪ (૦૯-૦૧-૧૯) શ્રી નૌસાદ સોલાંિી (દસાડા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા  
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર જીલ્લાવાર મનરેગા યોજના હેઠળ િેટલા િામો પૂણમ 
િરવામાાં આવ્યા,  

(૨) આ િામો િયા પ્રિારના હતા. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ જીલ્લાવાર િેટલા િામો પ્રગકત હેઠળ છે, અને 

(૪) આ િામો ક્યાાં સુધીમાાં પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨-૩-૧૯) 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર રાજ્યમાાં જીલ્લાવાર મનરેગા યોજના હેઠળ 
"પત્રિ-અ" ની કવગતે િામો પૂણમ િરવામાાં આવ્યા. 

(૨) આ િામો નીચે પ્રિારના હતા. 

(૧) આાંગણવાડી અન્ય ગ્રામીણ માળખાગત,  (૨) રાજીવ ગાાંધી ભવન, (૩) દહરયા કિનારા, (૪) દુષ્િાળ રાહત,  
(૫) મત્થય કવિાસ, (૬) પુર સાંરક્ષણ, (૭) અનાજ સાંગ્રહ, (૮)જમીન કવિાસ, (૯) સુક્ષ્મ કસાંચાઈ, (૧૦) અન્ય, 
(૧૧) રમતગમતના મેદાન, (૧૨) પરાંપરાગત જળસ્ત્રોતનુાં નકવનીિરણ, (૧૩) ગ્રામ્પય રથતા, (૧૪) ગ્રામ્પય પીવાના પાણી,  
(૧૫) ગ્રામ્પય સુખાિારી, (૧૬) જળસાંચય અને જળસાંગ્રહ અને (૧૭) વ્યકક્તગત જમીનના િામો 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ જીલ્લાવાર  "પત્રિ-બ" ની કવગતે િામો પ્રગકત હેઠળ છે. 

(૪) આ િામો સત્વરે પૂણમ િરવાનુાં આયોજન છે. 

વિશેિ નોંધઃ- મનરેગાસોફ્ટમાાં નાણાિીય વષમ પ્રમાણે માહહતી ઉપલબ્ધ હોઈ, સદર પ્રશ્નની માહહતી મનરેગાસોફ્ટ ઉપરિી 
તૈયાર િરવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ-અ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૮૬૪ ૫૭૩ ૮૯૯ ૨૮૮૦ ૧૧૮૧ 

૨ અમરેલી ૩૭૮૮ ૩૭૪૭ ૪૭૯ ૧૪૧૧ ૨૩૪૯ 

૩ આણાંદ ૧૭૧૪ ૩૩૨૬ ૪૬૩ ૬૪૬૬ ૨૭૬૫ 

૪ અરવલ્લી ૪૯૩ ૭૬૭ ૪૧૩ ૧૦૪૫ ૧૨૪૮ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૧૮૧ ૪૭૫ ૧૭૫૧ ૧૯૮૧ ૩૩૬૧ 

૬ ભરૂચ ૧૬૧૧ ૧૬૧૫ ૩૪૨૧ ૧૬૯૭ ૧૫૭૬ 

૭ ભાવનગર ૪૭૦ ૧૪૪ ૩૯૦ ૧૪૫૬ ૩૩૩૭ 

૮ બોટાદ ૬૫૬ ૨૬૪ ૨૫૪ ૩૮૫ ૧૦૦૯ 

૯ છોટાઉદેપુર ૨૧૭૦ ૧૫૬૪ ૮૭૧૫ ૧૫૯૬૮ ૯૮૯૨ 

૧૦ ડાાંગ ૧૫૫૮ ૧૮૬૫ ૯૬૮ ૧૭૩૬૦ ૬૭૭૮ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૬૪૮ ૧૧૨૮ ૧૧૬૬ ૧૨૦૪ ૯૧૯ 

૧૨ દાહોદ ૨૧૦૯ ૫૮૦૯ ૯૮૭૨ ૯૫૯૦ ૮૭૯૮ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૨૩૨૫ ૨૬૭૨ ૩૫૧ ૯૮૯ ૧૯૬૭ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૨૧૨૧૧ ૨૮૧ ૨૨૪ ૬૬૧ ૭૯૬ 

૧૫ જામનગર ૮૩૨ ૧૪૨૧ ૯૮૫ ૨૮૨૨ ૧૮૦૮ 

૧૬ જુનાગઢ ૩૪૦ ૪૪૧ ૩૭૯ ૪૦૬ ૧૬૯૬ 

૧૭ િચ્છ ૪૦૭ ૯૫૦ ૬૪૪ ૧૦૮૭ ૧૩૭૨ 

૧૮ ખેડા ૧૫૦૬ ૨૧૪૪ ૩૭૭૦ ૮૮૦૩ ૮૫૪૧ 

૧૯ મહેસાણા ૧૧૩૬ ૫૮૬૬ ૧૭૦૧ ૩૬૧૧ ૨૫૯૭ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

પૂણગ િરિામાાં આિેલ િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૨૦ મહહસાગર ૧૩૪૧ ૧૨૮૦ ૨૧૬૯ ૨૭૨૯ ૫૦૩૮ 

૨૧ મોરબી ૧૮૭ ૪૪૧ ૧૪૫ ૧૫૮ ૫૩૧ 

૨૨ નમમદા ૪૦૦૫ ૨૩૨૧ ૪૧૯૦ ૧૪૪૫૦ ૧૦૬૪૪ 

૨૩ નવસારી ૧૬૩૫ ૧૧૪૭ ૪૨૭૦ ૪૬૫૧ ૮૯૯ 

૨૪ પાંચમહાલ ૧૫૪૮ ૮૨૮ ૩૯૭૯ ૧૧૪૨૨ ૧૨૯૯૯ 

૨૫ પાટણ ૬૦૩ ૯૦૭ ૧૦૬૪ ૫૮૫૬ ૬૦૯૧ 

૨૬ પોરબાંદર ૧૯૮ ૧૫૭ ૩૭૨ ૬૩૨ ૪૨૭ 

૨૭ રાજિોટ ૫૬૨ ૧૪૭૬ ૪૪૧ ૪૧૨ ૭૦૩ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૪૫૧ ૬૩૮ ૧૬૧૯ ૩૧૬૫ ૨૧૯૮ 

૨૯ સુરત ૧૦૧૩ ૧૯૦૨ ૫૮૦૨ ૫૮૯૧ ૮૭૨૪ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૨૧૨ ૨૭૪ ૪૭૦ ૨૪૭૫ ૪૧૮૯ 

૩૧ તાપી ૨૧૧૮ ૨૭૦૮ ૪૩૪૧ ૮૭૧૧ ૩૧૧૯ 

૩૨ વડોદરા ૧૧૯૪ ૩૦૦૪ ૯૩૧ ૩૯૬૪ ૧૯૫૫ 

૩૩ વલસાડ ૧૬૮૫ ૨૬૫૬ ૧૫૦૮ ૪૨૦૧ ૫૭૦૮ 

િુલ ૪૧૭૭૧ ૫૪૭૯૧ ૬૮૧૪૬ ૧૪૮૫૩૯ ૧૨૭૨૧૫ 

પત્રિ-બ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

પ્રગવત હેઠળનાાં િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૨ ૧૧ ૬ ૧૧૧ ૨૩૫૧ 

૨ અમરેલી ૧૫ ૯ ૨ ૯૫ ૯૪૪ 

૩ આણાંદ ૧૧ ૧ ૦ ૨૧૨ ૭૪૩ 

૪ અરવલ્લી ૧ ૦ ૧ ૩ ૨૫૯ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૫ ૧૯ ૧૬૨ ૪૦૨ ૬૧૫૪ 

૬ ભરૂચ ૩ ૧૯ ૮૧ ૯૩ ૮૫૮ 

૭ ભાવનગર ૨ ૨ ૧૫ ૬૦ ૧૩૩૩ 

૮ બોટાદ ૧ ૧ ૩ ૫૯ ૯૨૩ 

૯ છોટાઉદેપુર ૪ ૩૮ ૩૮૦ ૨૦૮૬ ૧૨૩૫૭ 

૧૦ ડાાંગ ૩૧ ૫ ૬૬ ૨૮૨ ૩૧૧૮ 

૧૧ દેવભૂકમ દ્વારિા ૦ ૦ ૧ ૧૦૭ ૧૧૦૭ 

૧૨ દાહોદ ૯૫ ૮૭ ૧૮૦ ૧૨૮૬ ૨૦૦૮૯ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૨ ૫ ૫ ૬૬ ૬૮૪ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૪૧ ૯૫ ૬૪ ૨૨૫ ૮૦૭ 

૧૫ જામનગર ૦ ૧ ૦ ૬૫ ૭૮૯ 

૧૬ જુનાગઢ ૫૩ ૨૧ ૩૭ ૨૫ ૫૦૪ 

૧૭ િચ્છ ૧૧ ૧૮ ૬૧ ૧૯૦ ૯૫૪ 

૧૮ ખેડા ૫૬ ૩૧ ૩૬ ૬૫૩ ૩૯૯૯ 

૧૯ મહેસાણા ૦ ૦ ૧૫ ૮૮ ૧૮ 

૨૦ મહહસાગર ૨૯ ૫ ૧૪૪ ૫૫૨ ૫૬૦૫ 

૨૧ મોરબી ૧ ૦ ૦ ૧૪ ૨૧૦ 

૨૨ નમમદા ૧ ૪ ૩૭ ૫૪૬ ૩૩૯૪ 

૨૩ નવસારી ૧૪ ૧૬ ૨ ૨ ૯૫૩ 

૨૪ પાંચમહાલ ૨૧ ૩ ૩૫ ૬૭૯ ૧૯૬૩૯ 
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ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ 

પ્રગવત હેઠળનાાં િામોની સાંખ્યા 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૩-૧૪ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૪-૧૫ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૫-૧૬ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૬-૧૭ 

નાણાાંિીય િિગ 
૨૦૧૭-૧૮ 

૨૫ પાટણ ૦ ૧ ૧ ૨૨ ૬૮૨૫ 

૨૬ પોરબાંદર ૦ ૪ ૧ ૨૦ ૧૪૦ 

૨૭ રાજિોટ ૧૫૩ ૧૯૭ ૨૬૪ ૫૬૬ ૨૨૮ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૧૨ ૪ ૬૯ ૩૨૧ ૩૮૪૬ 

૨૯ સુરત ૦ ૧ ૭ ૫૩ ૨૮૭૯ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૫ ૫ ૧૬ ૧૬૯ ૩૮૭૯ 

૩૧ તાપી ૬૯ ૧૭ ૩૧ ૨૮૮ ૧૬૪૯ 

૩૨ વડોદરા ૧૦ ૯ ૬૨ ૮૪૪ ૧૧૮૧ 

૩૩ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૯ ૪૩૩ 

િુલ ૬૬૮ ૬૨૯ ૧૭૮૪ ૧૦૧૯૩ ૧૧૦૮૫૨ 

-------- 

િાયિન્ર્ સવમર્-૨૦૧૭ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજકે્ર્ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૫ (૦૩-૧૧-૧૮) ડો. અવનલ જોિીયારા (કભલોડા): માનનીય ઊજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૭માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી   તા.૩૦-૦૯-
૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજિેટોમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયુાં. અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઊજાગ  માંત્રીશ્રી : (૨૭-૨-૧૯) 

(૧) સને ૨૦૧૭માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી તા.૩૦-૦૯-
૨૦૧૮ની કથિકતએ પાવર પ્રોજિેટ કે્ષત્રે િુલ ૨૮ પ્રોજિેટસ્ િાયામકન્વત િયેલ છે. જમેાાં વીજ ઉત્પાદન કસવાય વીજ-પ્રવહન, વીજ-
કવતરણ જવેા કે્ષત્રે પણ એમ.ઓ.યુ. િરવામાાં આવતા હોય છે. આિી તેવા એમ.ઓ.યુ. અાંતગમત વીજ-ઉત્પાદન િતુાં નિી. આમ, 
ઉપરોક્ત િાયામકન્વત િયેલ ૨૮ પ્રોજિેટસ્ પૈિી િુલ ૧૫ પ્રોજિેટોમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ ૧૫ પ્રોજિેટસ્ ની પ્રોજિેટવાર મૂડીરોિાણની કવગતો પત્રિ-૧માાં રાખેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

 પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ ૧૫ પ્રોજિેટસ્ ની પ્રોજિેટવાર મૂડીરોિાણની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ નાં. પ્રોજકે્ર્/િાંપનીનુાં નામ પ્રોજિેર્નુાં 
ક્ષેત્ર 

મુડી રોિાણ (રૂા. િરોડમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ એથટર ા સોલરેન પ્રાઇવેટ કલમીટેડ કવન્ડ ૧૮૦ 

૨ એથટર ા સોલરેન પ્રાઇવેટ કલમીટેડ કવન્ડ ૨૮૭ 

૩ ગુજરાત આલ્િલીઝ અને િેકમિલ્સ કલમીટેડ  કવન્ડ ૧૦૦.૩ 

૪ આઇનોક્ષ કવન્ડ ઇંફ્રાથટરક્ચર સકવમસ કલમીટેડ કવન્ડ ૭૫૦ 

૫ જિેે લક્ષ્મી કસમેંટ કલમીટેડ કવન્ડ ૧૫ 

૬ ઓરેંજ ચારણિા સોલર એાંનજી પ્રાઇવેટ કલમીટેડ  કવન્ડ ૨૬૦ 

૭ હરન્યુ પાવર વેંચસમ પ્રાઇવેટ કલમીટેડ કવન્ડ ૨૪૦ 

૮ સૂયામ કવદુ્યત કલકમટેડ કવન્ડ ૧૫૬ 

૯ સૂયામ કવદુ્યત કલકમટેડ કવન્ડ ૩૨૦ 

૧૦ સૂઝલોન ગુજરાત કવાંડ પાિમ  કલકમટેડ  કવન્ડ ૧૦૦૦ 

૧૧ ટાટા પાવર રીન્યુએબલ એાંનજી કલકમટેડ કવન્ડ ૨૨૫ 
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ક્રમ નાં. પ્રોજકે્ર્/િાંપનીનુાં નામ પ્રોજિેર્નુાં 
ક્ષેત્ર 

મુડી રોિાણ (રૂા. િરોડમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧૨ ટોરેન્ટ પાવર કલકમટેડ સોલાર ૨૫૦ 

૧૩ કવશાખા ગૃપ બાયો ૩૧ 

૧૪ કવાંડ વલ્ડમ  (ઇન્ડીયા) કલમીટેડ કવન્ડ ૧૬૦ 

૧૫ પાવરીિા કલમીટેડ કવન્ડ ૭૫૦ 

-------- 

િાયિન્ર્ સવમર્-૨૦૧૩ અન્િય ેગુજરાતમાાં પાિર પ્રોજકે્ર્ કે્ષતે્ર થયેલ એમ.ઓ.યુ. 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૭૫ (૦૩-૧૧-૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્પમર (લાઠી): માનનીય ઊજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સને ૨૦૧૩માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની 
કથિકતએ િેટલા પ્રોજિેટોમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયુાં, અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ પ્રોજકે્ટવાર િેટલી રિમનુાં મુડીરોિાણ િરવામાાં આવેલ છે? 

ઊજાગ  માંત્રીશ્રી : (૮-૩-૧૯) 

(૧) સને ૨૦૧૩માાં યોજાયેલ વાયબ્રન્ટ ગુજરાતમાાં પાવર પ્રોજકે્ટ કે્ષત્રે િયેલ એમ.ઓ.યુ. પૈિી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની 
કથિકતએ પાવર પ્રોજિેટ કે્ષત્રે િુલ ૨૩ પ્રોજિેટસ્ િાયામકન્વત િયેલ છે. જમેાાં વીજ-ઉત્પાદન કસવાય વીજ-પ્રવહન, વીજ-કવતરણ 

જવેા કે્ષત્રે પણ એમ.ઓ.યુ. િરવામાાં આવતા હોય છે. આિી તેવા એમ.ઓ.યુ. અાંતગમત વીજ-ઉત્પાદન િતુાં નિી. આમ, ઉપરોક્ત 
િાયામકન્વત િયેલ ૨૩ પ્રોજિેટસ્ પૈિી િુલ ૨૨ પ્રોજિેટોમાાં પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ ૨૨ પ્રોજિેટસ્ ની પ્રોજિેટવાર મૂડીરોિાણની કવગતો પત્રિ આ સાિે સામેલ છે. 

પત્રિ 

 પાવર ઉત્પાદન શરૂ િયેલ ૨૨ પ્રોજિેટસ્ ની પ્રોજિેટવાર મૂડીરોિાણની કવગતો નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ 
નાં. 

િાંપનીનુાં નામ જીલ્લો તાલુિો ક્ષેત્ર મડૂી રોિાણ 
(રૂા. િરોડમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧ િેપી એનજી (પ્રા)લી પોરબાંદર પોરબાંદર કવન્ડ ૧૮૦ 

૨ ગુજરાત પાવર િોપોરેશન લી પાટણ સમી કવન્ડ ૧૧૫ 

૩ િેપી એનજી (પ્રા)લી ભાવનગર મહુવા કવન્ડ ૨૫૨ 

૪ િેપી એનજી (પ્રા)લી પોરબાંદર પોરબાંદર કવન્ડ ૨૪૦ 

૫ ગુજરાત થટેટ ફટીલાઇઝર એન્ડ લી િચ્છ નખત્રાણા કવન્ડ ૧૨૧ 

૬ ગુજરાત આલ્િલીઝ એન્ડ િેમીિલ્સ લી િચ્છ નખત્રાણા કવન્ડ ૧૩૦ 

૭ કવશ કવન્ડ ઈન્ફ્રાથટરક્ચર એલ.એલ.પી  જામનગર જામજોધપુર કવન્ડ ૧૫૦ 

૮ િેપી એનજી મહુવા કવન્ડ ફામમસ્ પ્રા.લી ભાવનગર મહુવા કવન્ડ ૧૩૫ 

૯ મૈત્રાહ એનજી ઈકન્ડયા લી. રાજિોટ કવાંકછયા કવન્ડ ૧૮૦ 

૧૦ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા ભાણવડ કવન્ડ ૭૮ 

૧૧ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા ભાણવડ કવન્ડ ૭૨ 

૧૨ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા ખાંભાકળયા કવન્ડ ૨૪૬ 

૧૩ મોઝર બેર કક્લન એનજી લી. સુરેન્રનગર દસાડા સોલાર ૯૦ 

૧૪ જયદીપ િોટમન ફેબ્રીિ પ્રા.લી રાજિોટ મોરબી સોલાર ૪૦ 

૧૫ એબેલોન કક્લન એનજી લી. ભાવનગર કશહોર બાયો ૬૦ 



48 
 

ક્રમ 
નાં. 

િાંપનીનુાં નામ જીલ્લો તાલુિો ક્ષેત્ર મડૂી રોિાણ 
(રૂા. િરોડમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

૧૬ ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ િોપોરેશન અમરેલી સાવરિુાં ડલા કવન્ડ ૪૦ 

૧૭ આઇનોક્ષ કવન્ડ ઇંફ્રાથટરક્ચર સકવમસ લી. અમરેલી સાવરિુાં ડલા કવન્ડ ૧૨૦૦ 

૧૮ પાવરીિા લી. જામનગર જામનગર કવન્ડ ૧૫૦ 

૧૯ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડ પાિમ  લી. િચ્છ નખત્રાણા કવન્ડ ૧૧૦૦ 

૨૦ િીઓલીયા કવન્ડ પાવર પ્રા.લી રાજિોટ કવાંકછયા કવન્ડ ૪૦૦ 

૨૧ કવન્ડ વલ્ડમ  ઈકન્ડયા લી જામનગર જામજોધપુર કવન્ડ ૧૧૦૦ 

૨૨ ગુજરાત ઈન્ડથટર ીયલ પાવર િો.લી િચ્છ અબડાસા કવન્ડ ૭૫ 

-------- 

રાજ્યમાાં ઘરિપરાશ, ઉદ્યોગ અને ખેતીના વિજ દરોમાાં ફ્યુઅલ સરચાજગમાાં િધારો 

અતારાાંકિતઃ ૪૬૮૯ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી શૈલેિ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

તા ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં રાજ્ય સરિારે ઘર વપરાશ, ઉદ્યોગ અને ખેતીના કવજ દરોમાાં ફ્યુઅલ 
સરચાજમ સાિે િેટલો ભાવ વધારો ક્યારે િરવામાાં આવ્યો?  

ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૧૨-૩-૧૯) 

૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં ઘર વપરાશ, ઉદ્યોગ અને ખેતીના વીજ દરોમાાં િયેલ બદલાવ નીચે મુજબ છે. 

યુવનર્માાં બલદાિ (રૂ./યુવનર્માાં) 

િિગ ઘર િપરાશ ઉદ્યોગ વિિયિ ખેતી વિિયિ 

હળિાદબાણ ભારેદબાણ 

૨૦૧૪ ૦.૦૦ ૦.૦૦ -૦.૦૧ ૦.૦૦ 

૨૦૧૫ ૦.૦૧ ૦.૧૫ ૦.૩૩ ૦.૦૦ 

૨૦૧૬ -૦.૧૧ -૦.૧૦ -૦.૧૪ ૦.૦૦ 

૨૦૧૭ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨૦૧૮ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

અત્રે ઉલે્લખનીય છે િે, ખેતી કવષયિ વીજ જોડાણોના વીજ દરોમાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં િોઇપણ બદલાવ િરવામાાં આવેલ નિી. 

(બ) તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વીજ કવતરણ િાંપનીઓ દ્વારા વીજ ગ્રાહિો પાસેિી વસુલેલ ફ્યુઅલ 
સરચાજમના દરો નીચે મુજબ છે; 

અનુાં .નાં. િિગ િસુલાતનો વત્રમાવસિ ગાળો 
ફ્યુઅલ સરચાજગ 

(રૂ./યુવનર્) 

૧ ૨૦૧૪ 

જાન્યુઆરી ૧૪ િી માચમ ૧૪ ૧.૨૨ 

એકપ્રલ ૧૪ િી જુન ૧૪ ૧.૧૦ 

જુલાઇ ૧૪ િી સ્ટેમ્પબર ૧૪ ૧.૨૦ 

ઓક્ટોબર ૧૪ િી ડીસેમ્પબર ૧૪ ૧.૩૦ 

૨ ૨૦૧૫ 

જાન્યુઆરી ૧૫ િી માચમ ૧૫ ૧.૬૫ 

એકપ્રલ ૧૫ િી જુન ૧૫ ૧.૬૦ 

જુલાઇ ૧૫ િી સ્ટેમ્પબર ૧૫ ૧.૪૨ 

ઓક્ટોબર ૧૫ િી ડીસેમ્પબર ૧૫ ૧.૪૨ 

૩ ૨૦૧૬ 

જાન્યુઆરી ૧૬ િી માચમ ૧૬ ૧.૩૫ 

એકપ્રલ ૧૬ િી જુન ૧૬ ૧.૪૪ 

જુલાઇ ૧૬ િી સ્ટેમ્પબર ૧૬ ૧.૫૪ 

ઓક્ટોબર ૧૬ િી ડીસેમ્પબર ૧૬ ૧.૭૩ 

૪ ૨૦૧૭ જાન્યુઆરી ૧૭ િી માચમ ૧૭ ૧.૭૬ 
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અનુાં .નાં. િિગ િસુલાતનો વત્રમાવસિ ગાળો 
ફ્યુઅલ સરચાજગ 

(રૂ./યુવનર્) 

એકપ્રલ ૧૭ િી જુન ૧૭ ૧.૮૦ 

જુલાઇ ૧૭ િી સ્ટેમ્પબર ૧૭ ૧.૭૧ 

ઓક્ટોબર ૧૭ િી ડીસેમ્પબર ૧૭ ૧.૭૧ 

૫ ૨૦૧૮ 

જાન્યુઆરી ૧૮ િી માચમ ૧૮ ૧.૬૩ 

એકપ્રલ ૧૮ િી જુન ૧૮ ૧.૬૩ 

જુલાઇ ૧૮ િી સ્ટેમ્પબર ૧૮ ૧.૬૧ 

ઓક્ટોબર ૧૮ િી ડીસેમ્પબર ૧૮ ૧.૭૧ 

 ઉપરોક્ત ફ્યુઅલ સરચાજમના દરો ઘરવપરાશ, ઉદ્યોગ અને ખેતી કવષયિ વીજ જોડાણોને લાગુ પડે છે પરાંતુ, ખેતી કવષયિ 
વીજ ગ્રાહિોના કિથસામાાં વસુલાતપાત્ર ફ્યુઅલ સરચાજમનો સાંપૂણમ બોજો રાજ્ય સરિાર દ્વારા સબસીડીરૂપે ચૂિવી આપવામાાં આવે છે. 

જિેી રાજ્યના ખેતી કવષયિ વીજ ગ્રાહિો પાસેિી ફ્યુઅલ સરચાજમની વસુલાત િરવામાાં આવતી નિી 

-------- 

૧૫૩ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ર્ સ્થાપિાની િાયગિાહી 

અતારાાંકિતઃ ૪૭૭૮ (૦૨-૦૧-૧૯) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય ઉજાગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસમ સમીટ-૨૦૧૩માાં પાવર રીન્યુએબલ ૧૫૩ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટની સાંખ્યા િયેલી 
હતી તે પૈિી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ િેટલા પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા અને તેમાાંિી વાકષમિ િેટલી વીજળી ઉત્પન્ન િાય છે, 
અને  

(૨) ઉક્ત ઉત્પાદનમાાં ગયેલ પ્રોજકે્ટ િોના દ્વારા િયા થિળે થિાપવામાાં આવેલ છે? 
ઉજાગ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૨-૧૯) 

(૧) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ઈન્વેથટસમ સમીટ-૨૦૧૩માાં પાવર રીન્યુએબલ ૧૫૩ એમ.ઓ.યુ./પ્રોજકે્ટની સાંખ્યા િયેલી 
હતી તે પૈિી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ િુલ ૨૨ પ્રોજકે્ટ ઉત્પાદનમાાં ગયા અને તેમાાંિી વાકષમિ ૨૩૭૭.૬ કમકલયન યુનીટ 
જટેલી વીજળી ઉત્પન્ન િાય છે. 

(૨) ઉક્ત ઉત્પાદનમાાં ગયેલ પ્રોજકે્ટસ્ ની પ્રોજકે્ટવાર કવગતો પત્રિ માાં રાખેલ છે 

ક્રમ નાં. િાંપનીનુાં નામ જીલ્લો તાલુિો ક્ષેત્ર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧ િેપી એનજી (પ્રા)લી પોરબાંદર પોરબાંદર કવન્ડ 

૨ ગુજરાત પાવર િોપોરેશન લી પાટણ સમી કવન્ડ 

૩ િેપી એનજી (પ્રા)લી ભાવનગર મહુવા કવન્ડ 

૪ િેપી એનજી (પ્રા)લી પોરબાંદર પોરબાંદર કવન્ડ 

૫ ગુજરાત થટેટ ફટીલાઇઝર એન્ડ લી િચ્છ નખત્રાણા કવન્ડ 

૬ ગુજરાત આલ્િલીઝ એન્ડ િેમીિલ્સ લી િચ્છ નખત્રાણા કવન્ડ 

૭ કવશ કવન્ડ ઈન્ફ્રાથટરક્ચર એલ.એલ.પી  જામનગર જામજોધપુર કવન્ડ 

૮ િેપી એનજી મહુવા કવન્ડ ફામમસ પ્રા.લી ભાવનગર મહુવા કવન્ડ 

૯ મૈત્રાહ એનજી ઈકન્ડયા લી. રાજિોટ કવાંકછયા કવન્ડ 

૧૦ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા ભાણવડ કવન્ડ 

૧૧ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા ભાણવડ કવન્ડ 

૧૨ પાવરીિા લી દેવભુમી દ્વારિા ખાંભાકળયા કવન્ડ 

૧૩ મોઝર બેર કક્લન એનજી લી. સુરેન્રનગર દસાડા સોલાર 

૧૪ જયદીપ િોટમન ફેબ્રીિ પ્રા.લી રાજિોટ મોરબી સોલાર 

૧૫ એબેલોન કક્લન એનજી લી. ભાવનગર કશહોર બાયો 

૧૬ ગુજરાત મીનરલ ડેવલોપમેન્ટ િોપોરેશન અમરેલી સાવરિુાં ડલા કવન્ડ 

૧૭ આઇનોક્ષ કવન્ડ ઇંફ્રાથટરક્ચર સકવમસ લી. અમરેલી સાવરિુાં ડલા કવન્ડ 

૧૮ પાવરીિા લી. જામનગર જામનગર કવન્ડ 
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ક્રમ નાં. િાંપનીનુાં નામ જીલ્લો તાલુિો ક્ષેત્ર 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૧૯ સૂઝલોન ગુજરાત કવન્ડ પાિમ  લી. િચ્છ નખત્રાણા કવન્ડ 

૨૦ િીઓલીયા કવન્ડ પાવર પ્રા.લી રાજિોટ કવાંકછયા કવન્ડ 

૨૧ કવન્ડ વલ્ડમ  ઈકન્ડયા લી જામનગર જામજોધપુર કવન્ડ 

૨૨ ગુજરાત ઈન્ડથટર ીયલ પાવર િો.લી િચ્છ અબડાસા કવન્ડ 

-------- 
બનાસિાાંઠા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં બાિી િેસો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૩૦ (૧૫-૧૦-૧૮) શ્રી િાાંવતભાઇ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર બનાસિાાંઠા જીલ્લામાાં નારી અદાલતોમાાં િુલ િેટલા 
િેસો રજૂ િયા, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે પૈિી િેટલાનો સમાધાનિારી ઉિેલ આવ્યો, અને 

(૩) બાિી રહેલા િેસોના ઉિેલ માટે િેવા પ્રિારનુાં આયોજન િરેલ છે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી : (૨-૩-૧૯) 

(૧)  

િિગ રજુ થયેલ િેસો 

૧/૭/૨૦૧૩ િી ૩૦/૬/૨૦૧૪ ૪૯ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી ૩૦/૬/૨૦૧૫ ૫૫ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી ૩૦/૬/૨૦૧૬ ૬૭ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી ૩૦/૬/૨૦૧૭ ૧૫૬ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી ૩૦/૬/૨૦૧૮ ૧૬૪ 

(૨)  

િિગ સમાધાનિારી ઉિેલ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી ૩૦/૬/૨૦૧૪ ૩૨ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી ૩૦/૬/૨૦૧૫ ૩૧ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી ૩૦/૬/૨૦૧૬ ૨૮ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી ૩૦/૬/૨૦૧૭ ૧૦૫ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી ૩૦/૬/૨૦૧૮ ૧૪૧ 

(૩) નારી અદાલતમાાં બાિી િેસોમાાં બને્ન પક્ષિારોને બોલાવી, સમજાવટ દ્વારા સમતા િકમહટ દ્વારા ઉિેલ લાવવામાાં આવે છે.  

-------- 

રાજ્યમાાં બાવલિા સમૃવધધ યોજના હેઠળ બાિી રિમ બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૨૮૨ (૩-૧૧-૧૮) ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં છેલ્લા પાાંચ વષમમાાં વષમવાર બાકલિા સમૃકધ્ધ યોજના હેઠળ કજલ્લાવાર 
િેટલી િન્યાઓને આવરી લીધેલ છે,  

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી િન્યાઓને સહાય ચુિવવાની બાિી છે, તેના મુખ્યત્વે શા િારણો છે, અને 

(૩) ઉક્ત બાિી રિમ ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવશે? 

મકહલા અને બાળ િલ્યાણ માંત્રીશ્રી : (૧૩-૦૩-૨૦૧૯) 

(૧) (૨) અને  (૩) વષમ ૨૦૧૨-૧૩િી આ યોજના બાંધ િયેલ હોઈ, આ અાંગે પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકષ, ખેડૂત િલ્યાણ અને 
સહિાર કવભાગ 

૫૦૬૮, ૫૬૮૪ ૨ 

૨ કશક્ષણ કવભાગ ૩૭૨૨ ૧ 

૩ આરોગ્ય અને પહરવાર 
િલ્યાણ કવભાગ 

૪૫૮૧ ૧ 

૪ ઉદ્યોગ અને ખાણ કવભાગ ૫૧૨ ૧ 

૫ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ 
કનમામણ અને ગ્રામ કવિાસ 
કવભાગ 

૩૭૧, ૨૬૧૭, ૨૬૨૨, ૨૬૨૩, ૨૬૨૬, ૨૬૩૨, ૨૬૩૮, ૨૬૪૪, ૨૬૫૯, 
૨૬૯૩, ૨૬૯૬, ૨૬૯૯, ૨૭૦૨, ૨૭૧૦, ૨૭૨૫, ૨૭૩૪, ૨૭૪૦, ૨૭૪૩, 
૨૭૪૬, ૨૭૫૭, ૨૭૬૯, ૨૭૭૫, ૪૦૭૯, ૪૦૮૫, ૪૦૯૦, ૪૦૯૩, ૪૧૧૨, 
૪૧૧૮, ૪૧૩૬, ૪૧૪૦, ૪૧૫૬, ૪૧૬૫, ૪૧૬૯, ૪૨૧૩, ૪૨૧૮, ૪૨૨૧, 
૪૨૨૪, ૪૨૩૦, ૪૩૩૪, 

૩૯ 

૬ ઉજામ અને પેટર ોિેકમિલ્સ 
કવભાગ 

૩૦૯૫, ૩૧૭૫, ૪૬૮૯, ૪૭૭૮ ૪ 

૭ મહહલા અને બાળ કવિાસ 
કવભાગ 

૨૬૩૦, ૩૨૮૨ ૨ 

  િુલ ૫૦ 

-------- 
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ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
ચો  ુસ , ૨૦૧૯ 

સોમવાર, તા.૨૨મી ુલાઇ, ૨૦૧૯ 

ુ ધપ ક 
પહલી અતારાં કત યાદ  

અ.ન.ં અતારાં કત 

 માકં 

પા.

ન.ં 

િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૪૫૮૭ ૨  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

ન કર ન કર તો 

૨ ૫૦૧૯ ૨૪ જવાબ ખડં-૩ મા લકને સબંધંિત છે. મા લકને સબંિંધત છે. 

બી  અતારાં કત યાદ   

૩ ૩૭૨૫ ૧૧ જવાબ ખડં-૩ના પ ક-

બ મા ંિવગત ન.ં૬ 

સાણંદ સાણદં 

ી  અતારાં કત યાદ  

૪ ૪૨૬૧ ૨ જવાબ ખડં-૨ની 

એકવીસમી લીટ  

િવગતો તમામ િવગતો તથા તમામ 

૫ ૬૮૯ ૨ ુ ંશીષક કારણેસર કારણોસર 

મં ી ીના હો ા પછ  

તાર ખ 

- (૨૮/૦૩/૨૦૧૯) 

૨ 

અને 

૩ 

પ કના કોલમ-૩ની 

થમ રૉ 

મળે અર ઓ મળેલ અર ઓ 

૬ ૪૫૯૦ ૫ પ ક-અ ના કોલમ-

૨ની ૩૦મી રૉ 

રુન નગર રુ નગર 

૭ ૪૯૬૩ ૧૦  ખડં-૧ની થમ 

લીટ  

ભાવનગર પચંમહાલ 

૮ ૫૬૦૬ ૧૪ ુ ંશીષક ર-કોપટ ર કાપટ 

૯ ૨૬૨૧ ૧૭ જવાબ-૨ના પ કમા ં ર ૂ થયેલ કસો સમાધાનકાર  ઉકલ 

૧૦ ૨૬૭૨ ૨૨ સ ય ી ુ ંનામ ી ઋ વક મકવાણા ી ઋ વકભાઇ મકવાણા 

ચોથી અતારાં કત યાદ  

૧૧ ૪૫૮૧ ૬ સ ય ી ુ ંનામ કા તભાઇ સોઢા 

પરમાર 

કા તભાઇ સોઢાપરમાર 

૧૨ ૫૧૨ ૭ ુ ંશીષક યા ાધામો િવકાસ યા ાધામોનો િવકાસ 

૧૩ ૨૬૨૨ ૯ સ ય ી ુ ંનામ ીમતી સતંોકબેન 

ઓરઠ યા 

ીમતી સતંોકબેન આરઠ યા 

૧૪ ૨૬૪૪ ૧૪ સ ય ી ુ ંનામ ી ડૉ.અિનલભાઇ 

જોિષયારા 

ડૉ. અિનલ જોિષયારા 

૧૫ ૪૩૩૪ ૪૩ સ ય ી ુ ંનામ ી નૌસાદ સોલકં  ી નૌશાદ સોલકં  

પાચંમી અતારાં કત યાદ  

૧૬ ૨૯૫૧ ૫  ખડં-૧ની બી  

લીટ  

સમ ય બાબતની સમ યા બાબતની 

૧૭ ૪૫૨૭ ૮ અ.તા. માકં પછ ની 

તાર ખ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૮ ૨૯/૧૨/૨૦૧૮ 

૧૮ ૪૫૯૪ ૮  ખડં-૨ની થમ 

લીટ  

પાચં વષથી ઉ ત પાચં વષમા ંઉ ત 




