
 
 

બીજી અતારાાંકિત યાદી 
સભાગૃહના મેજ ઉપર મૂક્યા 
તારીખઃ- ૨૨/૦૭/૨૦૧૯ 
 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 
ચોથુાં સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
 

િચ્છ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૮૦ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી પ્રદ્યુમનવસાંહ જાડેજા (અબડાસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ િચ્છ જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ 
િચ્છ જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ 

રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૦.૦૦ ૪૩.૪૩ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ ૪૮.૫૭ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૪.૬૧ ૨૪.૬૧ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૨.૮૦ ૧૯.૩૬ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૫.૦૦ ૨.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

િચ્છ ભુજ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

એચબી-૧૧૮-૧ (સીસ-૧૦) 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

િચ્છ અાંજાર ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ગાાંધીધામ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 રાપર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ભચાઉ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૦ 

 માાંડવી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 મુન્રા ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 નખત્રાણા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 લખપત ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

િચ્છ અબડાસા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૯૧ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ બનાસિાાંઠા જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ 
બનાસિાાંઠા જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ 

રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૮૦.૦૦ ૭૩.૩૨ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૮૦.૦૦ ૭૮.૭૫ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૪૯.૭૨ ૪૯.૭૨ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૦.૦૦ ૩૪.૨૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૪૦.૦૦ ૭.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
બનાસિાાંઠા દાાંતા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૦ 

 ડીસા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૧ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

બનાસિાાંઠા ધાનેરા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૧ 

 પાલનપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૮ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૯ ૯ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૬ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૪ ૦ 

 વડગામ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૧ 

 અમીરગઢ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૦ 

 દાાંતીવાડા ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 હદયોદર ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ભાભર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 િાાંિરેજ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૧ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

બનાસિાાંઠા િરાદ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 વાવ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

 લાખણી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 

 સુઇગામ ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૬૯૬ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ પાટણ જીલ્ામાાં િેટલી 

ગ્રાન્ટ  ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ 
પાટણ જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ 
 (રૂ. લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૪૫.૦૦ ૨૩.૬૫ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૪૫.૦૦ ૩૬.૩૫ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૨.૭૦ ૧૦.૪૮ 

એચબી-૧૧૮-૨ 
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ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૯.૭૯ ૯.૭૯ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૨.૫૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

પાટણ પાટણ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 સરથવતી ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 કસધ્ધપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ચાણથમા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 હારીજ ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 સમી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

પાટણ શાંખેશ્વર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 રાધનપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 સાાંતલપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૦૭ (૨૦-૧૨-૧૮) ડૉ. અવનલ જોવર્યારા (કભલોડા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ સાબરિાાંઠા જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ 

સાબરિાાંઠા જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ 

 (રૂ. લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૦.૦૦ ૬૯.૯૮ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૬.૦૦ ૫૬.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩૫.૦૦ ૯.૨૫ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 
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પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

સાબરિાાંઠા હહાંમતનગર ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૫ ૧૫ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૧ 

 ઇડર ૨૦૧૪-૧૫ ૧૦ ૧૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨૧ ૨૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૫ ૧ 

 વડાલી ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 પ્રાાંકતજ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૨ ૧૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૩ ૧૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૫ ૨ 

 તલોદ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૪ ૨ 

 ખેડબ્રહ્મા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 કવજયનગર ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

સાબરિાાંઠા પોશીના ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૧૯ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ગાાંધીનગર જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ગાાંધીનગર 
જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 
 (રૂ. લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૦.૦૦ ૩૮.૦૯ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ ૩૭.૬૩ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૪.૯૯ ૨૪.૯૮ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૩.૯૪ ૧૩.૯૨ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૫.૦૦ ૬.૦૧ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

ગાાંધીનગર માણસા ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦ ૨૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૦ ૧૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧૩ ૧૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૪ ૧ 

 િલોલ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૧ ૧૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૨ 

એચબી-૧૧૮-૩ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

ગાાંધીનગર ગાાંધીનગર ૨૦૧૪-૧૫ ૯ ૯ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૯ ૯ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૭ ૭ 

 દહેગામ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૧ 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૭૨૫ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી લાખાભાઇ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ અમદાવાદ કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ અમદાવાદ 
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ  
 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૫.૦૦ ૫૪.૭૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૫.૦૦ ૫૪.૮૬ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૭.૬૦ ૧૭.૫૯ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૪.૭૪ ૨૪.૭૪ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩૨.૫૦ ૧૯.૭૧ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

અમદાવાદ  ૧. બાવળા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
અમદાવાદ ૨. દથરોઇ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૭ ૧૭ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૫ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૭ ૬ 

 ૩. ધાંધુિા ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૩ ૦ 

 ૪. ધોળિા ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૨ 

 ૫. માાંડલ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૦ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

 ૬. સાાંણદ  ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૮ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૦ ૧૦ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૧ 

 ૭. કવરમગામ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૮. દેત્રોજ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૯. ધોલેરા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

-------- 
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સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૭૪૧ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ સુરેન્રનગર કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ સુરેન્રનગર  

કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  

પત્રિ-અ  

 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૦.૦૦ ૩૦.૦૭ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ ૨૭.૬૬ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૬.૫૮ ૨૮.૦૩ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭.૧૩ ૧૨.૫૩ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૫.૦૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

સુરેન્રનગર   ૧. મુળી  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૨. ચોટીલા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૩. િાનગઢ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 



13 
 

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

સુરેન્રનગર   ૪. લીંબડી ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૫. સાયલા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૬. ચુડા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૭. વઢવાણ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૮. લખતર ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૯. ધ્ાાંગધ્ા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૧૦. દસાડા 
(પાટડી) 

૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

-------- એચબી-૧૧૮-૪ 
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મોરબી વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૭૪૮ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ મોરબી કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ મોરબી  

કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  

પત્રિ-અ  
 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ ૨૦.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૫.૦૦ ૨૪.૯૬ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૭.૫૦ ૭.૫૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨.૫૦ ૧૧.૦૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧૨.૫૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

મોરબી   મોરબી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 માળીયા (મી) ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ટાંિારા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

મોરબી   વાાંિાનેર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩ ૦ 

 હળવદ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

જામનગર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૭૬૩ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ જામનગર કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ જામનગર  
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  

પત્રિ-અ  
 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૪૦.૦૦ ૩૪.૧૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૪૦.૦૦ ૩૮.૫૭ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૮.૦૦ ૨૫.૭૬ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦.૦૦ ૧૯.૧૩ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૦.૦૦ ૨.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

જામનગર જામનગર ૨૦૧૪-૧૫ ૭ ૬ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩ ૧ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

જામનગર િાલાવડ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 જોડીયા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ધ્ોલ  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 લાલપર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 જામજોધપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

જુનાગઢ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૭૬૮ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી ભીખાભાઇ જોર્ી (જુનાગઢ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ જુનાગઢ કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ જુનાગઢ  
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  
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પત્રિ-અ  

 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૫.૦૦ ૩૫.૬૧ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૫.૦૦ ૪૩.૮૪ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૪૨.૪૨ ૩૮.૦૪ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૨.૫૦ ૨૩.૧૪ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩૨.૫૦ ૭.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

જુનાગઢ ૧. માાંગરોળ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૭ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૭ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૨. માણાવદર ૨૦૧૪-૧૫ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૯ ૮ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૯ ૬ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩ ૦ 

 ૩. વાંિલી  ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૪. િેશોદ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 

 ૫. કવસાવદર ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩ ૧ 

એચબી-૧૧૮-૫ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
જુનાગઢ ૬. ભેસાણ ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૭. માળીયા ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૬ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

 ૮. મેંદરડા ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૯. જુનાગઢ ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૪ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૪ ૨ 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૭૫ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ પોરબાંદર કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ પોરબાંદર 
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  
પત્રિ-અ 

   (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૫.૦૦ ૧૪.૯૫ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૫.૦૦ ૧૫.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૧૩.૪૫ ૧૩.૪૫ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૭.૫૦ ૭.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  

૭.૫૦ ૦.૦૦ 
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વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 

યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે.  

પત્રિ-બ 

વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

પોરબાંદર  પોરબાંદર  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૨ ૦ 

 િુકતયાણા ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 રાણાવાવ  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૧ 

-------- 

ગીર સોમનાથ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૭૭ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ ગીર સોમનાિ 
કજલ્ામાાં િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ ગીર 
સોમનાિ કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે.  

પત્રિ-અ 

   (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૪૦.૦૦ ૨૮.૯૭ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૪૦.૦૦ ૨૯.૯૩ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫.૦૦ ૫.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૪.૯૧ ૯.૯૮ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  

૨૦.૦૦ ૭.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે.  
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પત્રિ-બ 

વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

ગીર સોમનાિ  વેરાવળ  ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૩ ૩ 

 તાલાલા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 સુત્રાપાડા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 ઉના  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 િોડીનાર  ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 ગીર ગઢડા  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૮૩ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ અમરેલી કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ અમરેલી 
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  
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પત્રિ-અ 

   (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૫.૦૦ ૬૦.૫૧ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૫.૦૦ ૬૦.૨૪ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૩.૪૫ ૫૩.૩૫ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૨.૫૦ ૨૮.૭૫ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  

૩૨.૫૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 

યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે.  

પત્રિ-બ 

વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

અમરેલી અમરેલી  ૨૦૧૪-૧૫ ૧૧ ૧૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૯ ૯ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧૦ ૮ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 િુિાવાવ  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 ધારી  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 બગસરા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 ખાાંભા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 લાઠી  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 બાબરા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

એચબી-૧૧૮-૬ 
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વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

અમરેલી સાવરિુાં ડલા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 લીલીયા  ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 રાજુલા  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 જાફરાબાદ  ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૮૮ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ ભાવનગર કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ ભાવનગર 
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  

પત્રિ-અ 

   (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૦.૦૦ ૪૮.૧૨ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ ૪૯.૭૧ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૦.૦૦ ૪૯.૮૧ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૫.૦૦ ૨૨.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  

૨૫.૦૦ ૩.૭૫ 
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વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 

યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે.  

પત્રિ-બ 

વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

ભાવનગર ભાવનગર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૧ 

 ઘોઘા  ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૨ ૧ 

 તળાજા  ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 મહુવા  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 જસેર  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 

 પાલીતાણા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 ગારીયાધાર  ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 કશહોર  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 
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વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

ભાવનગર ઉમરાળા  ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

 વલ્ભીપુર  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૯૪ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ આણાંદ કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ આણાંદ 
કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે.  

પત્રિ-અ 

   (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૭૦.૦૦ ૫૯.૯૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૦.૦૦ ૬૧.૯૯ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૭૦.૦૦ ૬૧.૪૨ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫.૦૦ ૩૦.૯૮ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  

૩૫.૦૦ ૨૦.૧૩ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે.  

પત્રિ-બ 

વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

આણાંદ ૧. આણાંદ  ૨૦૧૪-૧૫ ૧૬ ૧૬ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૯ ૯ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧૪ ૧૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨ ૧૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૭ ૭ 
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વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

આણાંદ ૨. ઉમરેઠ  ૨૦૧૪-૧૫ ૧૦ ૧૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૭ ૧૭ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૩ ૩ 

 ૩. બોરસદ  ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૨ ૨ 

 ૪. આાંિલાવ  ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૧ 

 ૫. પેટલાદ  ૨૦૧૪-૧૫ ૩૦ ૩૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨૨ ૨૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨૬ ૨૬ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧૬ ૧૬ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧૫ ૧૫ 

 ૬. સોજીત્રા  ૨૦૧૪-૧૫ ૧૦ ૧૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧૦ ૧૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૩ ૩ 

 ૭. ખાંભાત  ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૩ ૩ 

 ૮. તારાપુર  ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૨ ૨ 

-------- 

મકહસાગર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઇ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૯૫ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાકસનોર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ મહહસાગર કજલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

એચબી-૧૧૮-૭ 
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(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઇ હેઠળ મહહસાગર 

કજલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે.  
પત્રિ-અ 

   (રૂ.લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૦.૦૦ ૨૪.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૦.૦૦ ૨૧.૯૧ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૧.૮૮ ૧.૮૮ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૫.૦૦ ૧૩.૩૮ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  

૧૫.૦૦ ૩.૨૯ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે.  

પત્રિ-બ 
વજલ્લાનુાં નામ  તાલુિાનુાં નામ  િર્ષ  માંજૂર િામો  પૂણષ િામો  

મહહસાગર  લુણાવાડા  ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૨ ૦ 
 ખાનપુર  ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૦ ૦ 
 સાંતરામપુર  ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૧ ૦ 
 િડાણા  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૨ ૧ 
 બાલાકસનોર  ૨૦૧૪-૧૫ ૧૫ ૧૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૮ ૮ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૯ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૫ ૨ 
 કવરપુર  ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૭ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૯ ૯ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત)  ૩ ૨ 

-------- 
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િડોદરા વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૭૯૬ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી િાન્તીભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ વડોદરા જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ વડોદરા 

જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ 

રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૦.૦૦ ૩૨.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૦.૦૦ ૩૪.૭૨ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦.૦૦ ૨૦.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૨.૫૦ ૨૨.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૫.૦૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

વડોદરા ૧.ડેસર ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૨.સાવલી ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૩.ડભોઇ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

વડોદરા ૪.પાદરા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૫.િરજણ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૬.કશનોર ૨૦૧૪-૧૫ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૭.વાઘોડીયા ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૮.વડોદરા ૨૦૧૪-૧૫ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૪ ૦ 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૦૩ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ખેડા જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ખેડા જીલ્ામાાં 
ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 
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પત્રિ-અ 

રૂ. લાખમાાં 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૭૦.૦૦ ૫૬.૭૯ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૦.૦૦ ૬૯.૨૪ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૯.૨૩ ૨૯.૨૧ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૨.૫૯ ૧૯.૭૧ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩૫.૦૦ ૧૬.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
ખેડા ૧.મહેમદાવાદ ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૦ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૪ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૪ ૩ 

 ૨.નડીઆદ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૩ ૩૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩૨ ૨૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩૯ ૧૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧૮ ૧૬ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧૯ ૧૨ 

 ૩.મહુધા ૨૦૧૪-૧૫ ૧૩ ૧૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૨ ૭ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧૨ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૬ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૭ ૪ 

 ૪.ખેડા ૨૦૧૪-૧૫ ૧૬ ૧૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૯ ૧૭ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧૦ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૭ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૬ ૩ 

 ૫.માતર ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૦ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૬.િઠલાલ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૭ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૭ ૨ 

એચબી-૧૧૮-૮ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
ખેડા ૭.િપડવાંજ ૨૦૧૪-૧૫ ૯ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૫ ૯ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૯ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૪ ૧ 

 ૮.ગળતેશ્વર ૨૦૧૪-૧૫ ૬ ૬ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૯ ૯ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૭ ૩ 

 ૯.વસો ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૪ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૦ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૩ ૦ 

 ૧૦.ઠાસરા ૨૦૧૪-૧૫ ૧૨ ૮ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૮ ૮ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૫ ૪ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 
૬ ૬ 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૧૩ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ પાંચમહાલ જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ પાંચમહાલ 
જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 
 (રૂ. લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૫.૦૦ ૩૧.૧૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૫.૦૦ ૩૪.૯૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭.૫૦ ૧૭.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧૭.૫૦ ૧૨.૫૦ 
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વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 

યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

પાંચમહાલ ૧.િાલોલ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૨.ગોધરા ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

 ૩.ઘોઘાંબા ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

 ૪.જાાંબુઘોડા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

 ૫.મોરવા(હ) ૨૦૧૪-૧૫ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ૬.હાલોલ ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

 ૭.શહેરા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

-------- 



32 
 

દાહોદ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૧૭ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ દાહોદ જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ દાહોદ 

જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ 

 (રૂ. લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૪૦.૦૦ ૧૮.૩૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૪૦.૦૦ ૨૦.૯૭ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૮.૦૫ ૨૭.૩૬ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૬.૪૯ ૧૩.૦૪ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૨.૫૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

દાહોદ દાહોદ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ગરબાડા ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 લીમખેડા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 
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જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

દાહોદ ધાનપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 દે.બાહરયા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ઝાલોદ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 ફતેપુરા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

 સાંજલેી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 

-------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૨૧ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ છોટાઉદેપુર જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૨-૧૯) 

(૧) અને  (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ 
છોટાઉદેપુર જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

એચબી-૧૧૮-૯ 
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(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 

છે. 

પત્રિ-અ 
 (રૂ. લાખમાાં) 

ક્રમ િર્ષ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચષ 

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૦.૦૦ ૨૮.૫૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૦.૦૦ ૨૮.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૦.૦૦ ૨૭.૫૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૫.૦૦ ૧૪.૭૫ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧૫.૦૦ ૯.૭૫ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ 

જીલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) ૧ ૧ 

 બોડેલી ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) ૧ ૧ 

 સાંખેડા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) ૧ ૧ 

 જતેપુર પાવી  ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) ૧ ૦ 

 નસવાડી ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) ૧ ૦ 

 ક્વાાંટ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ (૩૦/૦૯/૨૦૧૮ અાંકતત) ૧ ૧ 

-------- 



35 
 

નમષદા વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૩૧ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ નમષદા જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ નમષદા 

જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ  
 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ ૨૪.૩૬ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૫.૦૦ ૨૪.૯૨ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૫.૦૦ ૨૫.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૨.૫૦ ૧૧.૬૫ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧૨.૫૦ ૨.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

નમષદા નાાંદોદ ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ગરુડેશ્વર ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 કતલિવાડા ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

નમષદા દેહડયાપાડા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 સાગબારા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૧ 

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૩૩ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ભરૂચ જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ભરૂચ 
જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ  
 રૂ. લાખમાાં  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૬૫.૦૦ ૬૫.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૬૫.૦૦ ૬૧.૫૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૩.૦૦ ૫૩.૦૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૨.૫૦ ૩૨.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩૨.૫૦ ૨.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

ભરૂચ ૧. ભરૂચ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૦ ૧૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૦ ૦ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
ભરૂચ ૨. અાંિલેશ્વર ૨૦૧૪-૧૫ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૭ ૭ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૫ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૦ 

 ૩. હાાંસોટ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૪. વાગરા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

 ૫. આમોદ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

 ૬. નેત્રાંગ ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

 ૭. ઝઘડીયા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

 ૮. વાલીયા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૯. જાાંબુસર ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૦ ૦ 

-------- 
એચબી-૧૧૮-૧૦ 
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સુરત વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૩૫ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંડવી): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ સુરત જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ સુરત 

જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ 
છે. 

પત્રિ-અ  
 (રૂ. લાખમાાં)  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૭૦.૦૦ ૬૯.૯૮ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૭૦.૦૦ ૭૦.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૩.૫૦ ૫૩.૫૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩૫.૦૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

સુરત ૧. ચોયાષસી ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૪ ૦ 

 ૨. ઓલપાડ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૪ ૧૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧૩ ૧૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧૨ ૧૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૬ ૦ 

 ૩. િામરેજ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 
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વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

સુરત ૪. માાંગરોળ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૫. પલસાણા ૨૦૧૪-૧૫ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૬ ૬ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 

 ૬. માાંડવી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૭. બારડોલી ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૮. મહુવા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૯. ઉમરપાડા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

તાપી વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૪૨ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ તાપી જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 



40 
 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ તાપી 
જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ  
 (રૂ. લાખમાાં)  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૫.૦૦ ૨૪.૫૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૫.૦૦ ૩૫.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૫.૪૦ ૨૫.૪૦ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૧૭.૫૦ ૧૭.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧૭.૫૦ ૭.૫૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 
તાપી ૧. કનઝર ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૧ 

 ૨. વાલોડ ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૨ ૨ 

 ૩. વ્યારા ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૪. સોનગઢ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૩ ૩ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 

 ૫. ઉચ્છલ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 
  ૨૦૧૮-૧૯ 

(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 
૧ ૦ 
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તાપી ૬. ડોલવણ ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 ૭. િુિરમુાંડા ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૪૪ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ ડાાંગ જીલ્ામાાં િેટલી 
ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ  
ડાાંગ જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ  
 (રૂ. લાખમાાં)  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૧૫.૦૦ ૯.૪૭ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૧૫.૦૦ ૦.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫.૦૦ ૪.૦૬ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૬.૫૦ ૫.૮૭ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૭.૫૦ ૦.૦૦ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

ડાાંગ આહવા ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

એચબી-૧૧૮-૧૧ 
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ડાાંગ વધઈ ૨૦૧૪-૧૫ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 સુબીર ૨૦૧૪-૧૫ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૦ ૦ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં નાણાિીય પ્રોત્સાહિ જોગિાઈ હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૩૮૪૮ (૨૦-૧૨-૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આયોજન) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧)  તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ નવસારી જીલ્ામાાં 
િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી, 

(૨) આ ગ્રાન્ટ પૈિી વર્ષવાર િેટલી રિમનો ખચષ િયેલ છે, અને  

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા િામો માંજૂર િયેલ છે અને િેટલાાં િામો પૂણષ િયેલ છે? 

મુખ્ય માંત્રીશ્રી (આયોજન): (૨૬-૦૨-૧૯) 

(૧) અને (૨) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ નાણાિીય વર્ષવાર પ્રોત્સાહિ જોગવાઈ હેઠળ નવસારી 
જીલ્ામાાં ફાળવેલ ગ્રાન્ટ તિા ખચષની માહહતી પત્રિ-અ મુજબ છે. 

(૩) આ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ સામે વર્ષવાર, તાલુિાવાર માંજૂર િયેલ િામો અને પૂણષ િયેલ િામોની કવગતો પત્રિ-બ મુજબ છે. 

પત્રિ-અ  
 (રૂ. લાખમાાં)  

ક્રમ  િર્ષ  ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  થયેલ ખચષ  

૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ 

૨ ૨૦૧૫-૧૬ ૫૫.૦૦ ૫૫.૦૦ 

૩ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૫.૦૦ ૫૩.૮૬ 

૪ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૭.૫૦ ૨૭.૫૦ 

૫ ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨૭.૫૦ ૨.૭૫ 

વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ િી વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ સુધીના વર્ો માટે ખરેખરી ફાળવેલ ગ્રાન્ટ દશાષવેલ છે, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે અન્ય 
યોજનાના સદર સાિે મજષ િઇ ગયેલ હોવાિી સદરહુ યોજનાની અાંદાજપત્રીય જોગવાઇની રિમ દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-બ  

વજલ્લાનુાં નામ તાલુિાનુાં નામ િર્ષ માંજૂર િામો પૂણષ િામો 

નવસારી નવસારી ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૭ ૭ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 
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નવસારી જલાલપોર ૨૦૧૪-૧૫ ૮ ૮ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૫ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૩ ૧ 

 ગણદેવી ૨૦૧૪-૧૫ ૫ ૫ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૧ 

 ચીખલી ૨૦૧૪-૧૫ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૨ ૦ 

 ખેરગામ ૨૦૧૪-૧૫ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૨ ૨ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

 વાાંસદા ૨૦૧૪-૧૫ ૪ ૪ 

  ૨૦૧૫-૧૬ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૬-૧૭ ૩ ૩ 

  ૨૦૧૭-૧૮ ૧ ૧ 

  ૨૦૧૮-૧૯ 
(૩૦-૦૯-૨૦૧૮ અાંકતત) 

૧ ૦ 

-------- 

પાટણ વજલ્લામાાં કડસ્ટટર ીક્ટ લેિલ મોવનટકરાં ગ િવમટીની વમટીંગો 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૫૫ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી કિરીટિુમાર પટેલ (પાટણ): માનનીય િૃવર્ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૧૮ની કથિકતએ સન ૨૦૧૬, ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ માાં પ્રધાનમાંત્રી ફસલ બીમા યોજનાનો અમલ 
િરવા માટે પાટણ કજલ્ાની ડીથટર ીક્ટ લેવલ મોનીટરીંગ િકમહટની િેટલી બેઠિો િલેિટરશ્રીના અધ્યક્ષ થિાને વર્ષવાર ક્યારે મળી, 

(૨) આ બેઠિમાાં અસરગ્રથત ખેડૂતોને પાિ વીમો ચુિવવા માટે વીમા િાંપનીને શી ભલામણો િરવામાાં આવી, 

(૩) તે અન્વયે વીમા િાંપનીએ તા.૩૧/૧૨/૧૮ની  કથિકતએ વર્ષવાર, તાલુિાવાર, અને પાિવાર િેટલો વીમો 
ચુિવ્યો? અને 

(૪) તે અન્વયે િેટલો વીમો ચુિવવાનો બાિી છે તે ક્યાાં સુધીમાાં ચુિવવામાાં આવનાર છે? 

િૃવર્ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૦૩-૧૯) 

(૧) પાટણ કજલ્ાની ડીથટર ીિટ લેવલ મોનીટરીંગ િમીટીની િુલ ૧૦(દસ) બેઠિો િલેિટરશ્રીના અધ્યક્ષથિાને 
બોલાવવામાાં આવી જમેાાં તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ના વર્ષમાાં ૨ (બે), તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૭ િી  
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તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૭ના વર્ષમાાં ૨(બે) અને તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ િી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ના વર્ષમાાં ૬(છ) બેઠિો મળેલ છે. 

જનેી વર્ષવાર મીટીંગોની કવગતો પત્રિ-૧ મુજબ છે. 

(૨) પ્રધાનમાંત્રી ફસલ વીમા યોજના અાંતગષત પાટણ કજલ્ાની િમીટી દ્વારા સદરહુ બેઠિોમાાં અકતવૃટી/પુરના િારણે 
ખેડૂતોને િયેલ પાિ નુિશાનનાાં સવે આધારીત દાવાઓની ચુિવણી િરવા સાંબાંકધત વીમા િાંપનીને િાયષવાહી િરવા સુચના આપવામાાં 
આવલે. 

 તા.૨૧/૦૯/૨૦૧૭, તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૭ અને ૨૫/૦૯/૨૦૧૭ના રોજ ઈ-મેલિી વીમા િાંપનીને નુિશાન 
ગ્રથત ખેડૂતોના સવેની યાદી વીમાના દાવા ચુિવવા સારૂ મોિલી આપેલ. 

 સાંબાંકધત વીમા િાંપનીને પાિ િાપણી અખતરા આધાહરત ઉપજના આાંિડાઓ ડીથટર ીિટ લેવલ મોનીંટરીંગ િમીટીની 
બેઠિમાાં માંજુર િરી ઘટતી િાયષવાહી િરવા માટે કનયત સમયમયાષદા મોિલી આપેલ છે. 

 અગાઉ વીમો ચુિવવા સારૂ મોિલી આપેલ યાદી અન્વયે વીમા િાંપની દ્વારા વીમો ચુિવવા સારૂ િરેલ િાયષવાહીની 
સમીક્ષા વખતોવખતની ડીથટર ીિટ લેવલ મોનીંટરીંગ િમીટીની બેઠિમાાં સમીક્ષાઓ િરવામાાં આવેલ હતી અને 
સાંબાંકધત વીમા િાંપનીને તાત્િાલીિ વીમો ચુિવવાની િાયષવાહી િરવા માન.િલેિટરશ્રી દ્વારા સુચના આપવામાાં 
આવેલ હતી. 

(૩)  તે અન્વયે વીમા િાંપનીએ તા.૩૧/૧૨/૧૮ની કથિકતએ વર્ષવાર, તાલુિાવાર, અને પાિવાર પત્રિ-૨ મુજબ 
વીમો ચુિવેલ છે. 

(૪) ખરીફ ૨૦૧૮ના દાવાઓની ગણતરીની િાયષવાહી પ્રગકતમાાં હોઈ ચુિવવાપાત્ર દાવા સાંબાંકધત વીમા િાંપની દ્વારા 
ચુિવવાના રહે છે.    

પત્રિ-૧ 

અ.નાં. પાટણ વજલ્લાની ડીસ્ટટર ીિટ લેિલ મોનીંટરીંગ િમીટી બોલાિેલ િર્ષિાર બેઠિની તારીખ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૬ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૭ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૭ 

૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી 
૩૧/૧૨/૨૦૧૮ 

૧ ૨૯/૦૮/૨૦૧૬ ૧૬/૦૩/૨૦૧૭ ૧૧/૦૧/૨૦૧૮ 

૨ ૧૫/૧૧/૨૦૧૬ ૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ૩૦/૦૫/૨૦૧૮ 

૩ ---- ---- ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ 

૪ ---- ---- ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ 

૫ ---- ---- ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ 

૬ ---- ---- ૦૩/૧૨/૨૦૧૮ 

પત્રિ-૨ 

િર્ષ તાલુિો વિમીત પાિનુાં નામ ચુિિેલ દાિા (રૂવપયા લાખમાાં) 

ખરીફ-૨૦૧૬ દાિા ચુિિિા પાત્ર થતા નથી. 

રકવ-ઉનાળુ 
૨૦૧૬-૧૭ 

ચાણથમા કપયત ઘઉં ૦.૦૧૦ 

પાટણ કપયત ઘઉં  ૦.૦૬૩ 

ઉનાળુ બાજરી  ૦.૦૮૧ 

રાધનપુર કપયત ઘઉં ૨.૯૩૬ 

જીરૂ ૦.૧૭૪ 

ઉનાળુ બાજરી ૦.૦૩૩ 

શાંખેશ્વર કપયત ઘઉં ૧૭.૦૬૩ 

રાઈ ૮.૯૦૯ 

સમી કપયત ઘઉં ૧૮.૧૧૦ 

રાઈ ૬.૧૧૪ 

જીરૂ ૦.૧૭૯ 

સરથવતી કપયત ઘઉં ૦.૪૫૪ 

સાાંતલપુર રાઈ ૦.૧૨૪ 

જીરૂ ૦.૦૬૫ 
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િર્ષ તાલુિો વિમીત પાિનુાં નામ ચુિિેલ દાિા (રૂવપયા લાખમાાં) 

ખરીફ-૨૦૧૭ ચાણથમા  િપાસ (કપયત) ૨૪.૫૩૦ 

પાટણ િપાસ (કપયત) ૩૩.૬૬૨ 

રાધનપુર બાજરા ૭૭૩.૧૯૩ 

િપાસ (કબન કપયત) ૩૨.૩૮૩ 

મગ ૨૧.૦૧૮ 

અડદ ૫.૩૬૯ 

સમી બાજરા ૩૬૮.૭૬૨ 

મગ ૦.૦૩૬ 

સાાંતલપુર બાજરા ૧૦૯૩.૦૯૯ 

િપાસ (કબન કપયત) ૧૭.૯૪૭ 

મઠ ૦.૪૦૦ 

મગ ૨.૬૯૭ 

અડદ ૨.૮૨૩ 

સરથવતી  હદવેલા ૦.૦૨૧ 

શાંખેશ્વર  હદવેલા ૬૨.૧૩૪ 

રકવ-ઉનાળુ 
૨૦૧૭-૧૮ 

રાધનપુર જીરૂ ૩.૧૨૯ 

સમી જીરૂ ૩.૮૪૯ 

રાઈ ૧૬.૯૯૪ 

સરથવતી રાઈ ૦.૩૪૮ 

સાાંતલપુર જીરૂ ૨.૭૮૫ 

રાઈ ૦.૦૭૧ 

િપાસ (કપયત) ૩.૪૦૦ 

-------- 

િચ્છ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૫૭ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ િચ્છ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર િેટલી 
પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં,  

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ-૩ સામેલ છે. 
પત્રિ-૧ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ િચ્છ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ અબડાસા ૧૪૧૦ -Nil- 

 

-Nil- 

 

૪ -Nil- 
 
 

૨ અાંજાર ૬૪૦ ૩ 

૩ ભચાઉ ૭૧૦ ૩ 

એચબી-૧૧૮-૧૨ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૪ ભુજ ૧૩૧૦  

 

-Nil- 

 

 

-Nil- 

 

 

 

૩  
 

-Nil- 
૫ ગાાંધીધામ ૮૦ ૨ 

૬ લખપત ૮૬૦ ૪ 

૭ માાંડવી ૯૪૦ ૨ 

૮ મુન્રા ૬૦૦ ૩ 

૯ નખત્રાણા ૧૩૮૦ ૩ 

૧૦ રાપર ૯૩૦ ૩ 

િુલ ૮૮૬૦ ૩૦ 

પત્રિ-૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિે છે 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

૧ અબડાસા 

૩૦૮/- 

S.S.G.- 
જુવાર 

ઘાસચારા 
કબયારણ  

૭ 
િી.ગ્રા./ 
પેિીંગ 

-Nil- -Nil- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૩ 
િી.ગ્રા/પેિીંગ 

-Nil- 

૨ અાંજાર 

૩ ભચાઉ 

૪ ભુજ 

૫ ગાાંધીધામ 

૬ લખપત 

૭ માાંડવી 

૮ મુન્રા 

૯ નખત્રાણા 

૧૦ રાપર 

પત્રિ-૩ 

િૃવર્ મહોત્સિમાાં િચ્છ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા  

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ અબડાસા ૧૪૧ 

Nil Nil 

૪ 

Nil 

૨ અાંજાર ૬૪ ૩ 

૩ ભચાઉ ૭૧ ૩ 

૪ ભુજ ૧૩૧ ૩ 

૫ ગાાંધીધામ ૦૮ ૨ 

૬ લખપત ૮૬ ૪ 

૭ માાંડવી ૯૪ ૨ 

૮ મુન્રા ૬૦ ૩ 

૯ નખત્રાણા ૧૩૮ ૩ 

૧૦ રાપર ૯૩ ૩ 

િુલ ૮૮૬ ૩૦ 

-------- 
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પાટણ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૭૧ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ પાટણ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં,  

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ-૩ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ પાટણ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં 
વિતરણ િરિામાાં આવ્ય,ુ તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ પાટણ 
૧૩૮૦ 

શૂન્ય શૂન્ય 

૩ 

શૂન્ય 

૨ સરથવતી ૪ 

૩ હાહરજ ૪૦૦ ૩ 

૪ રાધનપુર ૫૬૦ ૩ 

૫ સમી 
૯૮૦ 

૩ 

૬ શાંખેશ્વર ૩ 

૭ સાાંતલપુર ૭૩૦ ૩ 

૮ ચાણથમા ૬૦૦ ૪ 

૯ કસદ્ધપુર ૫૫૦ ૪ 

િુલ ૫૨૦૦ ૩૦ 

પત્રિ-૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત 

૧ પાટણ 

૩૦૮/- 

S.S.G.- 
જુવાર 

ઘાસચારા 

કબયારણ  
૭ 

િી.ગ્રા./ 
પેિીંગ 

શૂન્ય શૂન્ય ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણની 
૩ િી.ગ્રા/ 

પેિીંગ 

શૂન્ય 

૨ સરથવતી 

૩ હાહરજ 

૪ રાધનપુર 

૫ સમી 

૬ શાંખેશ્વર 

૭ સાાંતલપુર 

૮ ચાણથમા 

૯ કસદ્ધપુર 
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પત્રિ-૩ 

િૃવર્ મહોત્સિમાાં પાટણ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા  

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ પાટણ 
૧૩૮ 

શૂન્ય શૂન્ય 

૩ 

શૂન્ય 

૨ સરથવતી ૪ 

૩ હાહરજ ૪૦ ૩ 

૪ રાધનપુર ૫૬ ૩ 

૫ સમી 
૯૮ 

૩ 

૬ શાંખેશ્વર ૩ 

૭ સાાંતલપુર ૭૩ ૩ 

૮ ચાણથમા ૬૦ ૪ 

૯ કસદ્ધપુર ૫૫ ૪ 

િુલ ૫૨૦ ૩૦ 

-------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૪૯૩ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (કવરમગામ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં,  

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ-૩ સામેલ છે. 
પત્રિ-૧ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ અમદાિાદ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં 
વિતરણ િરિામાાં આવ્ય,ુ તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ બાવળા ૫૧૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

૩ દસરોઈ ૬૨૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ દેત્રોજ-રામપુરા ૫૪૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ ધાંધુિા ૬૯૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ ધોલેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ ધોળિા ૭૧૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

૮ માાંડલ ૩૮૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯ સાણાંદ ૬૫૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

૧૦ કવરમગામ ૬૭૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૪૭૭૦ ૦૦ ૦૦ ૩૦ ૦૦ 
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પત્રિ-૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

૧ અમદાવાદ 

૩૦૮/- 

S.S.G.- 
જુવાર 

ઘાસચારા 
કબયારણ  

૭ 
િી.ગ્રા./ 
પેિીંગ 

- - - - 

૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૩ 
િી.ગ્રા/પેિીંગ 

- - 

૨ બાવળા - - - - - - 

૩ દસરોઈ - - - - - - 

૪ દેત્રોજ-
રામપુરા 

- - - - - - 

૫ ધાંધુિા - - - - - - 

૬ ધોલેરા - - - - - - 

૭ ધોળિા - - - - - - 

૮ માાંડલ - - - - - - 

૯ સાણાંદ - - - - - - 

૧૦ કવરમગામ - - - - - - 

િુલ - - - - - - 

પત્રિ-૩ 

િૃવર્ મહોત્સિમાાં અમદાિાદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિલે છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા  

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ બાવળા ૪૭ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

૩ દસરોઈ ૬૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ દેત્રોજ ૫૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ ધાંધુિા ૬૯ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ ધોલેરા ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ ધોળિા ૭૦ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

૮ માાંડલ ૩૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૯ સાણાંદ ૬૫ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ 

૧૦ કવરમગામ ૬૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

િુલ ૪૭૭ ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૦ 

-------- 

દેિભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 

અતારાાંકિતઃ ૫૫૨૫ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (િાલાવડ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની કથિકતએ દેવભુકમ દ્વારિા કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં 
તાલુિાવાર િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં,  

એચબી-૧૧૮-૧૩ 
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(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ-૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ-૩ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ દેિભુવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન 
કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે.  

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ ભાણવડ ૫૫૦ 

-Nil- -Nil- 

૭ 

-Nil- 

૨ જામ િલ્યાણપુર ૬૧૦ ૮ 

૩ જામ ખાંભાકળયા ૮૬૦ ૮ 

૪ ઓખામાંડળ(દ્વારિા) ૩૯૦ ૭ 

િુલ ૨૪૧૦ ૩૦ 

પત્રિ-૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

૧ ભાણવડ 

૩૦૮/- 

S.S.G.- 
જુવાર 

ઘાસચારા 

કબયારણ  
૭ 

િી.ગ્રા./ 
પેિીંગ 

-Nil- -Nil- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૩ 
િી.ગ્રા/પેિીંગ 

-Nil- 

૨ જામ 
િલ્યાણપુર 

૩ જામ 
ખાંભાકળયા 

૪ ઓખામાંડળ 
(દ્વારિા) 

િુલ        

પત્રિ-૩ 

િૃવર્ મહોત્સિમાાં દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ ભાણવડ ૫૫ 

-Nil- -Nil- 

૨ 

-Nil- 

૨ જામ િલ્યાણપુર ૬૪ ૩ 

૩ જામ ખાંભાકળયા ૮૬ ૩ 

૪ ઓખામાંડળ(દ્વારિા) ૩૯ ૩ 

િુલ ૨૪૪ ૧૧ 

-------- 
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જામનગર વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૩૨ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ -૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ -૩ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ જામનગર વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ  
િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ જામનગર ૧૦૦૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૫ 

--NIL-- 

૨ ધ્ોળ ૪૨૦ ૫ 

૩ જામજોધપુર ૬૭૦ ૫ 

૪ જોહડયા  ૫૨૦ ૫ 

૫ િાલાવાડ ૯૭૦ ૫ 

૬ લાલપુર ૭૨૦ ૫ 

િુલ ૪૩૦૦ ૩૦ 

પત્રિ – ૨  

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિે છે. 

ક્રમ  
તાલુિાનુાં 

નામ  

૧-૧-૧૪ થી ૩૧-૧૨-૧૪ ૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ જામનગર 

૩૦૮/- 

S.S.G.જુવાર ઘાસચારા 
કબયારણ ૭ િી.ગ્રા./પેિીંગ 

--NIL-- --NIL-- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 
કબયારણ 
૩ રી.ગ્રા/ 

પેિીંગ 

--NIL-- 

૨ ધ્ોળ  

૩ જામજોધપુર  

૪ જોહડયા ૨૦૮/- 
મિાઇ આહિિન ટોલ ઘાસચારા 
કબયારણ ૭ રી.ગ્રા./પેિીંગ 

૫ િાલાવાડ 

જુવાર- 
૩૦૮/- 

અને 
મિાઇ- 

૨૦૮/- 

S.S.G.જુવાર ઘાસચારા 
કબયારણ ૭ રી.ગ્રા./પેિીંગ-
૨૦૦ મીનીિીટ અને મિાઇ 
આહિિન ટોલ ઘાસચારા 
કબયારણ ૭ રી.ગ્રા./પેિીંગ-
૭૭૦ મીનીિીટ  

૬ લાલપુર ૨૦૮/- 
મિાઇ આહિિન ટોલ ઘાસચારા 
કબયારણ ૭ રી.ગ્રા./પેિીંગ 
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પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં જામનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ િૃવર્ મહોત્સિ-૧૪ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા  

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ જામનગર ૧૦૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૩ 

--NIL-- 

૨ ધ્ોળ ૪૨ ૨ 

૩ જામજોધપુર ૬૭ ૨ 

૪ જોહડયા  ૫૨ ૨ 

૫ િાલાવાડ ૯૭ ૩ 

૬ લાલપુર ૭૨ ૩ 

િુલ ૪૩૦ ૧૫ 

-------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૪૮ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ પોરબાંદર કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ -૨ મુજબ. 

(૩) પત્રિ -૩ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ પોરબાંદર વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ  
િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ પોરબાંદર ૭૭૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ 

૨ િુકતયાણા ૪૬૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ 
૩ રાણાવાવ ૬૧૦ ૦ ૦ ૧૦ ૦ 

િુલ ૧૮૪૦ ૦ ૦ ૩૦ ૦ 

પત્રિ–૨  

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના પાિ પરુા પાડિામાાં આિે છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી ૩૧-૧૨-૧૪ ૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ પોરબાંદર 

૨૦૮/- 

મિાઈ આહિિન ટોલ 
ઘાસચારા ૭ િી.ગ્રા./પેિીંગ 

- - - - 

૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 
કબયારણ 
૩ રી.ગ્રા/ 

પેિીંગ 

- - 
૨ િુકતયાણા - - - - - - 
૩ રાણાવાવ - - - - - - 

િુલ - - - - - - - - - - 
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પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં પોરબાંદર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ િૃવર્ મહોત્સિ-૧૪ િૃવર્ મહોત્સિ-૧૫ િૃવર્ મહોત્સિ-૧૬ િૃવર્ મહોત્સિ-૧૭ િૃવર્ મહોત્સિ-૧૮ 

૧ પોરબાંદર ૭૭ ૦ ૦ ૧૦ ૦ 

૨ િુકતયાણા ૪૬ ૦ ૦ ૧૦ ૦ 

૩ રાણાવાવ ૬૧ ૦ ૦ ૧૦ ૦ 

િુલ ૧૮૪ ૦ ૦ ૩૦ ૦ 

-------- 

અમરેલી વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૫૬ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી વિરજીભાઇ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 

િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ -૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ -૩ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ અમરેલી વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 

૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 

૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 

૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ અમરેલી ૭૦૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૫ 

--NIL-- 

૨ બાબરા ૫૭૦ ૩ 

૩ બગસરા ૩૨૦ ૨ 

૪ ધારી ૭૭૦ ૩ 

૫ જાફરાબાદ ૪૨૦ ૨ 

૬ ખાાંભા ૫૭૦ ૨ 

૭ િુાં િા વાવ ૪૫૦ ૩ 

૮ લાઠી  ૪૯૦ ૩ 

૯ લીલીયા ૩૭૦ ૨ 

૧૦ રાજુલા ૭૨૦ ૨ 

૧૧ સાવરિુાં ડલા ૮૦૦ ૩ 

િુલ ૬૧૮૦ ૩૦ 

 

 
એચબી-૧૧૮-૧૪ 
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પત્રિ – ૨  

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી ૩૧-
૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ અમરેલી 

૨૦૮/- 

 
 
મિાઈ 
આહિિન  
ટોલ  
ઘાસચારા 
કબયારણ  
૭ િી.ગ્રા./ 
પેિીંગ 

- 

--NIL-- --NIL-- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 
કબયારણ 

૩ 
રી.ગ્રા/ 
પેિીંગ 

--NIL-- 

૨ બાબરા 

૩ બગસરા 

૪ ધારી 

૫ જાફરાબાદ 

૬ ખાાંભા 

૭ િુાં િા વાવ 

૮ લાઠી  

૯ લીલીયા 

૧૦ રાજુલા 

૧૧ સાવરિુાં ડલા 

પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં અમરેલી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ અમરેલી ૭૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૩ 

--NIL-- 

૨ બાબરા ૫૭ ૩ 

૩ બગસરા ૩૨ ૧ 

૪ ધારી ૭૭ ૨ 

૫ જાફરાબાદ ૪૨ ૧ 

૬ ખાાંભા ૫૭ ૧ 

૭ િુાં િા વાવ ૪૫ ૨ 

૮ લાઠી  ૪૯ ૨ 

૯ લીલીયા ૩૭ ૧ 

૧૦ રાજુલા ૭૨ ૧ 

૧૧ સાવરિુાં ડલા ૮૦ ૨ 

િુલ ૬૧૮ ૧૯ 

-------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૬૩ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભાવનગર કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ -૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ -૩ સામેલ છે. 
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પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ ભાિનગર વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ  
િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ ભાવનગર ૬૮૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૦ 

--NIL-- 

૨ ગાહરયાધાર ૫૧૦ ૧૫ 

૩ ઘોઘા ૪૭૦ ૦ 

૪ જસેર ૦ ૦ 

૫ મહુવા ૧૩૪૦ ૦ 

૬ પાકલતાણા ૯૨૦ ૦ 

૭ તળાજા ૧૧૫૦ ૧૫ 

૮ કસાંહોર ૬૯૦ ૦ 

૯ ઉમરાળા ૪૨૦ ૦ 

૧૦ વલ્ભીપુર ૫૩૦ ૦ 

િુલ ૬૭૧૦ ૩૦ 

પત્રિ – ૨  

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિે છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ ભાવનગર 

૩૦૮/- 

 
 

S.S.G. જુવાર 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૭ 
િી.ગ્રા./પેિીંગ 

--NIL-- --NIL-- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 
કબયારણ 
૩ રી.ગ્રા/ 

પેિીંગ 

--NIL-- 

૨ ગાહરયાધાર 

૩ ઘોઘા 

૪ જસેર 

૫ મહુવા 

૬ પાકલતાણા 

૭ તળાજા 

૮ કસાંહોર 

૨૦૮/- 

મિાઈ 
આહિિન 

ટોલ 
ઘાસચારા 
કબયારણ  

૭ િી.ગ્રા./ 

પેિીંગ 

૯ ઉમરાળા 

૧૦ વલ્ભીપુર 

િુલ      - -  

પત્રિ-૩ 

િૃવર્ મહોત્સિમાાં ભાિનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ ભાવનગર ૫૮ 

--NIL-- --NIL-- 

૦ 

--NIL-- 

૨ ગાહરયાધાર ૫૧ ૩ 

૩ ઘોઘા ૪૭ ૦ 

૪ જસેર ૦ ૦ 

૫ મહુવા ૧૩૪ ૦ 

૬ પાકલતાણા ૯૨ ૦ 
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િૃવર્ મહોત્સિમાાં ભાિનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૭ તળાજા ૧૧૫ 

--NIL-- --NIL-- 

૩ 

--NIL-- 

૮ કસાંહોર ૬૯ ૦ 

૯ ઉમરાળા ૪૨ ૦ 

૧૦ વલ્ભીપુર ૫૩ ૦ 

િુલ ૬૬૧ ૬ 

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૭૧ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી િાવન્તભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા 

િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ આણાંદ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ મુજબ. 

(૨) પત્રિ -૨ મુજબ. 

(૩) પત્રિ -૩ મુજબ. 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ આણાંદ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ  
િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ આણાંદ ૪૪૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૪ 

--NIL-- 

૨ આાંિલાવ ૩૧૦ ૩ 
૩ બોરસદ ૬૫૦ ૪ 
૪ ખાંભાત ૬૩૦ ૫ 
૫ પેટલાદ ૫૭૦ ૪ 
૬ સોકજત્રા ૨૪૦ ૩ 
૭ તારાપુર ૪૨૦ ૪ 
૮ ઉમરેઠ ૩૮૦ ૩ 

િુલ ૩૬૪૦ ૩૦ 

પત્રિ – ૨  

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી  
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ આણાંદ 

૨૦૮/- 

મિાઈ 
આહિિન 

ટોલ 
ઘાસચારા 
કબયારણ  

૭ િી.ગ્રા./ 
પેિીંગ 

--NIL-- --NIL-- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૩ 
રી.ગ્રા/ 
પેિીંગ 

--NIL-- 

૨ આાંિલાવ 
૩ બોરસદ 
૪ ખાંભાત 
૫ પેટલાદ 
૬ સોકજત્રા 
૭ તારાપુર 
૮ ઉમરેઠ 
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પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં આણાંદ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 

૩૧-૧૨-૧૪ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી 

૩૧-૧૨-૧૫ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 

૩૧-૧૨-૧૬ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૧૭ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮ 

ગામની સાંખ્યા 

૧ આણાંદ ૪૪ 

--NIL-- --NIL-- 

૧ 

--NIL-- 

૨ આાંિલાવ ૩૧ ૧ 

૩ બોરસદ ૬૫ ૧ 

૪ ખાંભાત ૬૩ ૧ 

૫ પેટલાદ ૫૭ ૧ 

૬ સોકજત્રા ૨૪ ૧ 

૭ તારાપુર ૪૨ ૧ 

૮ ઉમરેઠ ૩૮ ૧ 

િુલ ૩૬૪ ૮ 

-------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૫૮૧ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાંચમહાલ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ સામેલ છે. 

(૨) પત્રિ -૨ સામેલ છે. 

(૩) પત્રિ -૩ સામેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ પાંચમહાલ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્યુ, તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ ઘોઘાંબા ૧૦૧૦ - - - - 

૨ ગોધરા ૧૨૩૦ - - ૧૫ - 

૩ હાલોલ ૧૨૧૦ - - ૧૫ - 

૪ જાાંબુઘોડા ૫૫૦ - - - - 

૫ િાલોલ ૭૦૦ - - - - 

૬ મોરવા હડફ ૫૩૦ - - - - 

૭ શહેરા ૯૩૦ - - - - 

િુલ ૬૧૬૦ - - ૩૦ - 

 
એચબી-૧૧૮-૧૫ 
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પત્રિ – ૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 

૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ ઘોઘાંબા 

૨૦૮/- 

મિાઈ 
આહિિન 

ટોલ 

ઘાસચારા 
કબયારણ  

૭ િી.ગ્રા./ 

પેિીંગ 

- - - - 

૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 
કબયારણ 
૩ િી.ગ્રા/ 

પેિીંગ 

- - 

૨ ગોધરા - - - - - - 

૩ હાલોલ - - - - - - 

૪ જાાંબુઘોડા - - - - - - 

૫ િાલોલ - - - - - - 

૬ મોરવા હડફ - - - - - - 

૭ શહેરા - - - - - - 

િુલ - - - - - - 

પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં પાંચમહાલ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  

૩૧-૧૨-૧૪ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી  

૩૧-૧૨-૧૫ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી  

૩૧-૧૨-૧૬ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી  

૩૧-૧૨-૧૭ 

ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી  

૩૧-૧૨-૧૮ 

ગામની સાંખ્યા 

૧ ઘોઘાંબા ૧૦૧ - - - - 

૨ ગોધરા ૧૨૩ - - ૮ - 

૩ હાલોલ ૧૨૧ - - ૪ - 

૪ જાાંબુઘોડા ૫૫ - - - - 

૫ િાલોલ ૭૦ - - - - 

૬ મોરવા હડફ ૫૩ - - - - 

૭ શહેરા ૯૩ - - - - 

િુલ ૬૧૬ - - ૧૨ - 

-------- 

ભરૂચ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૬૧૪ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભરૂચ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૧૧-૦૩-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ -૨ મુજબ 

(૩) પત્રિ -૩ મુજબ 
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પત્રિ-૧ 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ ભરૂચ ૧૦૪૦ 

--NIL-- --NIL-- 

૩ 

--NIL-- 

૨ આમોદ ૫૨૦ ૩ 

૩ અાંિલેશ્વર ૫૬૦ ૩ 

૪ હાાંસોટ ૪૬૦ ૩ 

૫ જાંબુસર ૮૨૦ ૩ 

૬ ઝઘહડયા ૧૬૩૦ ૪ 

૭ વાકલયા ૯૫૦ ૪ 

૮ વાગરા ૬૮૦ ૩ 

૯ નેત્રાંગ ૦ ૪ 

િુલ ૬૬૬૦ ૦ ૦ ૩૦ ૦ 

પત્રિ – ૨ 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી ૩૧-૧૨-૧૪ 
૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની જાત  િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત  

૧ ભરૂચ 

૩૦૮/- 
S.S.G./જુવાર ઘાસચારા 

કબયારણ ૭ િી.ગ્રા./પેિીંગ 
 

--NIL-- --NIL-- ૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણની 
૩ િી.ગ્રા/ 

પેિીંગ 

--NIL-- 

૨ આમોદ 

૩ અાંિલેશ્વર 

૪ હાાંસોટ 

૫ જાંબુસર 

૬ ઝઘહડયા 

૨૦૮/- 

મિાઇ આહિિન ટોલ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૭ િી.ગ્રા./પેિીંગ 
૭ વાકલયા 

૮ વાગરા 

૯ નેત્રાંગ - - 

િુલ - -   - -  

પત્રિ-૩  

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી  
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી  
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ ભરૂચ ૮૯ 

--NIL-- --NIL-- 

૩ 

--NIL-- 

૨ આમોદ ૫૨ ૩ 

૩ અાંિલેશ્વર ૫૪ ૩ 

૪ હાાંસોટ ૪૫ ૩ 

૫ જાંબુસર ૮૧ ૩ 

૬ ઝગહડયા ૧૬૪ ૪ 

૭ વાકલયા ૯૫ ૪ 

૮ વાગરા ૬૭ ૩ 

૯ નેત્રાંગ ૦ ૪ 

િુલ ૬૪૭ ૩૦ 

-------- 

ડાાંગ વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૬૨૬ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી માંગળભાઇ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ ડાાંગ કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર િેટલી 
પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 
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(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 

પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ -૨ મુજબ 

(૩) પત્રિ -૩ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ ડાાંગ વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ 
િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્ય,ુ તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ આહવા ૧૦૦૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

૨ સકુબર ૧૦૫૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

૩ વઘઇ ૧૦૬૦ ૦૦ ૦૦ ૧૦ ૦૦ 

િુલ ૩૧૧૦ ૦૦ ૦૦ ૩૦ ૦૦ 

પત્રિ – ૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની જાત 
િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

૧ આહવા 

૨૦૮/- 

મિાઈ આહિિન 
ટોલ 

ઘાસચારા 
૭ િી.ગ્રા./ 

પેિીંગ 

- - - - 

૨૧૫/- 

ગુજરાત 
ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૩ 
િી.ગ્રા/ 
પેિીંગ 

- - 

૨ સુકબર - - - - - - 

૩ વઘઇ - - - - - - 

િુલ - - - - - - - - 

પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં ડાાંગ વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામોની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી  
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામોની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી  
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામોની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામોની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામોની સાંખ્યા 

૧ આહવા ૧૦૦ ૦૦ ૦૦ ૩ ૦૦ 

૨ સુકબર ૧૦૫ ૦૦ ૦૦ ૬ ૦૦ 

૩ વઘઇ ૧૦૬ ૦૦ ૦૦ ૩ ૦૦ 

િુલ ૩૧૧ ૦૦ ૦૦ ૧૨ ૦૦ 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ 
અતારાાંકિતઃ ૫૬૨૯ (૨૪-૦૧-૧૯) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય પશુપાલન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે

િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની કથિકતએ નવસારી કજલ્ામાાં છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં યોજાયેલ િૃકર્ મહોત્સવમાાં તાલુિાવાર 
િેટલી પશુપાલન કિટનુાં કવતરણ િરવામાાં આવ્યુાં, 

(૨) એિ કિટની કિાંમત િેટલી છે અને આ કિટમાાં શુાં પુરૂ પાડવામાાં આવે છે, અને 

(૩) િૃકર્ મહોત્સવવાર ઉક્ત કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામો આવરી લેવામાાં આવેલ છે? 
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પશુપાલન માંત્રીશ્રી : (૨૮-૨-૧૯) 

(૧) પત્રિ -૧ મુજબ 

(૨) પત્રિ -૨ મુજબ 

(૩) પત્રિ -૩ મુજબ 

પત્રિ-૧ 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ નિસારી વજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં યોજાયેલ 
િૃવર્ મહોત્સિમાાં તાલુિાિાર પશુપાલન કિટનુાં વિતરણ િરિામાાં આવ્ય,ુ તેની વિગત નીચે દશાષવ્યા મુજબ છે. 

ક્રમ  તાલુિાનુાં નામ ૧-૧-૧૪ થી  
૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી  
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી  
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી  
૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી  
૩૧-૧૨-૧૮ 

૧ નવસારી ૭૧૦ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૨ વાાંસદા ૯૫૦ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૩ ગણદેવી ૬૧૦ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૪ જલાલપોર ૭૧૦ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૫ ખેરગામ ૨૨૦ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૬ ચીખલી ૬૮૦ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

િુલ ૩૮૮૦ ૦૦ ૦૦ ૩૦ ૦૦ 

પત્રિ – ૨ 

એિ કિટની કિાંમત અને કિટમાાં નીચે મુજબના ઘાસચારા પાિનાાં વબયારણ પુરા પાડિામાાં આિેલ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ 

૧-૧-૧૪ થી 

૩૧-૧૨-૧૪ 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 

૧-૧-૧૭ થી 

૩૧-૧૨-૧૭ 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 

િીટની 
કિાંમત (રૂ) 

પાિની જાત 
િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

િીટની 
કિાંમત 
(રૂ) 

પાિની 
જાત 

૧ નવસારી 

૩૦૮/- 

S.S.G.જુવાર 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૭ 
િી.ગ્રા./પેિીંગ 

- - - - 

૨૧૫/- 

ગુજરાત 

ગુવાર-૧ 
ઘાસચારા 

કબયારણ ૩ 

રી.ગ્રા/ 
પેિીંગ 

- - 

૨ વાાંસદા - - - - - - 

૩ ગણદેવી - - - - - - 

૪ જલાલપોર - - - - - - 

૫ ખેરગામ - - - - - - 

૬ ચીખલી - - - - - - 

િુલ - - - - - - 

પત્રિ-૩  

િૃવર્ મહોત્સિમાાં નિસારી વજલ્લામાાં તાલુિાિાર નીચે મુજબના ગામો આિરી લેિામાાં આિલે છે. 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

૧-૧-૧૪ થી 
૩૧-૧૨-૧૪ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૫ થી 
૩૧-૧૨-૧૫ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૬ થી 
૩૧-૧૨-૧૬ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૭ થી 
૩૧-૧૨-૧૭ 
ગામની સાંખ્યા 

૧-૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮ 
ગામની સાંખ્યા 

૧ નવસારી ૭૧ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૨ વાાંસદા ૯૫ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૩ ગણદેવી ૬૧ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૪ જલાલપોર ૭૧ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૫ ખેરગામ ૨૨ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

૬ ચીખલી ૬૮ ૦૦ ૦૦ ૫ ૦૦ 

િુલ ૩૮૮ ૦૦ ૦૦ ૩૦ ૦૦ 
-------- 

એચબી-૧૧૮-૧૬ 
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રાજ્ય િર િવમશ્નર િચેરીને િસ્ટતુ અને સેિા િરની ચોરીની મળેલ ફરીયાદો  

અતારાાંકિતઃ ૫૩૨૨ (૨૩-૦૧-૧૯) શ્રી ઇમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાડીયા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(નાણા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજ્યમાાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ િી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ સુધીમાાં રાજ્ય િર િકમશ્ર્નર િચેરીને વથતુ અને સેવા િર 
(જીએસટી)ની ચોરી સાંબાંધની િુલ િેટલી ફહરયાદો મળેલ છે, 

(૨) તે પૈિી િેટલી ફહરયાદોના આધારે થિળ તપાસ યોજવામાાં આવેલ છે, અને  

(૩) તે પૈિી િેટલા કિથસામાાં િુલ િેટલી રિમની જીએસટીની ચોરી પિડવામાાં સફળતા મળેલ છે? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા): (૧૫-૦૪-૧૯) 

(૧) િુલ ૨૨૪ ફરીયાદો મળેલ છે. 

(૨) િુલ ૨૨૪ ફરીયાદોના આધારે ૧૩ ફરીયાદોમાાં ૬૩ થિળતપાસ યોજવામાાં આવેલ છે. 

(૩) િુલ ૦૮ ફરીયાદો પૈિી ૨૯ કિથસામાાં િુલ રૂ. ૮૯૦.૦૮ લાખની જીએસટીની ચોરી પિડવામાાં સફળતા મળેલ છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓ બાંધ િરિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૪૮૧૬ (૦૩-૦૧-૧૯) શ્રી વિક્રમભાઇ માડમ (ખાંભાળીયા): માનનીય વશક્ષણ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલી સરિારી પ્રાિકમિ શાળાઓ બાંધ 

િરવામાાં આવી, અને 

(૨) પ્રાિકમિ શાળાઓ બાંધ િરવાના મુખ્ય િારણો શાાં છે? 

વશક્ષણ માંત્રીશ્રી : (૦૧-૦૪-૧૯) 

(૧) પત્રિ મુજબ 

(૨) કવદ્યાિી સાંખ્યા ઓછી હોવાના િારણે. 

પત્રિ  

ક્રમ  વજલ્લાનુાં નામ તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં 
સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓ બાંધ િરિામાાં આિી 

૧ અમદાવાદ ૦૦ 

૨ વડોદરા ૦૧ 

૩ રાજિોટ ૦૦ 

૪ સુરત ૦૫ 

૫ ખેડા ૨૪ 

૬ આણાંદ ૦૭ 

૭ પાંચમહાલ ૦૧ 

૮ દાહોદ ૦૫ 

૯ સાબરિાાંઠા ૦૩ 

૧૦ જુનાગઢ ૧૯ 

૧૧ પોરબાંદર ૦૮ 

૧૨ મહેસાણા ૦૩ 

૧૩ પાટણ ૦૦ 

૧૪ ભાવનગર ૧૩ 

૧૫ જામનગર  ૦૪ 
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ક્રમ  વજલ્લાનુાં નામ તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની વસ્ટથવતએ છેલ્લા પાાંચ િર્ષમાાં 
સરિારી પ્રાથવમિ શાળાઓ બાંધ િરિામાાં આિી 

૧૬ અમરેલી ૧૪ 

૧૭ િચ્છ-ભુજ   ૧૪ 

૧૮ ભરૂચ  ૦૧ 

૧૯ નમષદા  ૦૦ 

૨૦ વલસાડ ૦૪ 

૨૧ નવસારી  ૦૮ 

૨૨ બનાસિાાંઠા ૦૭ 

૨૩ સુરેન્રનગર ૧૦ 

૨૪ ગાાંધીનગર ૦૨ 

૨૫ ડાાંગ  ૦૦ 

૨૬ તાપી  ૦૨ 

૨૭ બોટાદ ૦૦ 

૨૮ ગીર સોમનાિ ૦૦ 

૨૯ દેવભૂકમ દ્વારિા  ૦૫ 

૩૦ મોરબી  ૦૨ 

૩૧ અરવલ્ી  ૦૨ 

૩૨ મહીસાગર  ૧૫ 

૩૩ છોટા ઉદેપુર  ૦૨ 

-------- 

િન વિભાગ દ્વારા ગાાંડા બાિળમાાંથી િોલસા બનાિિાની છૂટ આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૩૪૬૦ (૦૩-૧૧-૧૮) શ્રી મહમદ જાિીદ પીરઝાદા (વાાંિાનેર): માનનીય િન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશ ે
િે.- 

(૧) તા. ૧૫-૧૦-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યનાાં અછત-અધષઅછત કવથતારોમાાં રોજગારી મળી રહે તે માટે કવભાગ 
દ્વારા ગાાંડા બાવળમાાંિી િોલસા બનાવવાની માંજૂરી આપવામાાં આવી છે, તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો આ અાંગે િોઇ કનયમો બનાવવામાાં આવ્યા છે, િે િેમ, 

(૩) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા બે માસમાાં કજલ્ાવાર િોલસા બનાવવાની િેટલી અરજીઓ મળી, અને  

(૪) તે પૈિી િેટલી અરજી માંજુર િરવામાાં આવી? 

િન માંત્રીશ્રી : (૨૦-૦૩-૧૯) 

(૧) વન અને પયાષવરણ કવભાગના તા. ૦૪-૧૦-૨૦૧૮ ના ઠરાવિી, ફક્ત િચ્છ કજલ્ામાાં હાલમાાં સજાષયેલ 
દુષ્િાળની પહરકથિકત ચાલુ રહે ત્યાાં સુધી જ પ્રવતષમાન જોગવાઇઓમાાં છૂટછાટ મૂિીને, િચ્છ કજલ્ાની થિાકનિ વ્યકક્તઓને ફક્ત 
તેઓની માકલિીની જમીનમાાં આવેલ ગાાંડા બાવળ િાપવા તેમજ િોલસા પાડવા બાબતે પ્રવતષમાન નીકત અન્વયે નાયબ વન 
સાંરક્ષિની પરવાનગી લેવામાાંિી મુકક્ત આપવામાાં આવેલ છે. 

(૨) હા, જી. 

(૩) છેલ્ા બે માસમાાં િચ્છ કજલ્ામાાં િોલસા બનાવવા માટે િુલ ૮૨૩ અરજીઓ મળેલ છે. 

(૪)  તે પૈિી િુલ ૨૫૮ અરજીઓ માંજુર િરવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં મોટા, મધ્યમ અન ેનાના તળાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૦૪ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી િાવન્તભાઇ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ખેડા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર મોટા, મધ્યમ અને નાના િુલ િેટલા તળાવો છે, 
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(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા તળાવો નમષદાના પાણીિી ભરવાનુાં આયોજન છે, 

(૩) આ તળાવો નમષદાના પાણીિી ભરવા શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી, અને  

(૪)  તેના િિી િુલ િેટલી જમીનને કસાંચાઇના પાણીની સગવડ ઉપલબ્ધ િશે? 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા): (૧૧-૦૪-૧૯) 

(૧) મોટા, મધ્યમ અને નાના તળાવો વ્યાખ્યાકયત નિી. ખેડા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર તળાવોની સાંખ્યા નીચે મુજબ છે 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ તળાિોની સાંખ્યા 

૧ ઠાસરા ૦૨ 

૨ ગલતેશ્વર ૦૧ 

૩ િપડવાંજ ૦૨ 

૪ મહેમદાવાદ ૦૩ 

૫ માતર ૧૬ 

(૨) શૂન્ય.  

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં મોટા, મધ્યમ અને નાના તળાિો 

અતારાાંકિતઃ ૫૨૧૨ (૨૧-૦૧-૧૯) શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ દાહોદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર મોટા, મધ્યમ અને નાના િુલ િેટલા તળાવો છે, 

(૨) તે પૈિી તાલુિાવાર િેટલા તળાવો નમષદાના પાણીિી ભરવાનુાં આયોજન છે, 

(૩) આ તળાવો નમષદાના પાણીિી ભરવા શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી, અને  

(૪)  તેના િિી િુલ િેટલી જમીનને કસાંચાઇના પાણીની સગવડ ઉપલબ્ધ િશે? 

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા): (૧૧-૦૪-૧૯) 

(૧) મોટા, મધ્યમ અને નાના તળાવો વ્યાખ્યાકયત નિી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ દાહોદ કજલ્ામાાં 

તાલુિાવાર તળાવો નીચે મુજબ છે 

અ.નાં. તાલુિાનુાં નામ તળાિોની 
સાંખ્યા 

૧ દાહોદ ૧૭ 

૨ ગરબાડા ૦૫ 

૩ લીમખેડા ૦૭ 

૪ ધાનપુર ૦૨ 

૫ ઝાલોદ ૧૭ 

૬ સાંજલેી ૦૨ 

૭ ફતેપુરા ૦૫ 

૮ દેવગઢ-બારીયા ૦૭ 

િુલ ૬૨ 

(૨) શૂન્ય.  

(૩) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ર્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 
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સાાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના માટે રાજ્યિક્ષાની સવમવતની બેઠિો 

અતારાાંકિતઃ ૪૫૫૯ (૦૩-૦૧-૧૯) શ્રી વિમલભાઇ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) સાાંસદ આદશષ ગ્રામ યોજના માટે રાજ્યિક્ષાની સકમકત (એમ્પાવડષ  િકમહટ)ની રચના તા. ૧૨-૧૨-૨૦૧૪ના 
ઠરાવિી િરવામાાં આવેલ છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા ચાર વર્ષમાાં ઉક્ત રાજ્યિક્ષાની સકમકતની બેઠિો ક્યારે મળી, 
અને 

(૩) એમ્પાવડષ  િકમહટની બેઠિ ત્રણ મહહનામાાં ઓછામાાં ઓછી એિવાર મળશે તેવી જોગવાઇ િયેલ છે તેમ છતાાં બેઠિો 
મળી ન હોય તો તેના િારણો શા છે? 

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૦૨-૦૩-૧૯) 

(૧) હા 

(૨) તા. ૨૦-૦૮-૨૦૧૫ (વર્ષ ૨૦૧૫-૧૬)  

 તા. ૦૧-૧૨-૨૦૧૬ (વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭) 

 તા. ૦૫-૦૬-૨૦૧૭ (વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮) 

(૩) વહીવટી િારણોસર એમ્પાવડષ  િકમહટની બેઠિ બોલાવવામાાં કવલાંબ િયેલ છે. વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટેની એમ્પાવડષ  
િકમહટની બેઠિ બોલાવવા માટેની િાયષવાહી િરવામાાં આવી રહી છે. 

-------- 

મોરબી વજલ્લામાાં રસ્ટતાના સુધારણા પાછળ ખચષ  

અતારાાંકિતઃ ૫૩૪૦ (૨૨-૦૧-૨૦૧૯) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મોરબી કજલ્ામાાં રાજ્ય ધોરી માગો તેમજ પાંચાયત 
હથતિ િયા રથતાને સુધારવા િેટલા ખચે માંજૂરીઓ આપવામાાં આવી, 

(૨) આ રથતાઓ પૈિી તાલુિાવાર િયા રથતાઓનુાં િામ િયા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ઉક્ત રથતાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) : (૧૦-૦૪-૧૯) 

(૧), (૨), અને (૩) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં મોરબી કજલ્ામાાં માંજૂર િયેલ રથતાની કવગત રાજ્ય કવભાગ 
પહરકશટ-૧ તિા પાંચાયત કવભાગ પહરકશટ-૨ મુજબ  

પકરવશષ્ટ-૧ (રાજ્ય વિભાગ) 

વજલ્લો તાલુિો રાજ્ય ધોરી માગોનુાં નામ 
માંજુરીની રિમ 

(રૂા. લાખમાાં) 

હાલની વસ્ટથવત 
થયેલ ખચષ 

(રૂ. લાખમાાં) પૂણષ પ્રગવત 
હિે શરૂ 
થનાર 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૪ 

મોરબી મોરબી એસ આર ટુ મોરબી જતેપર રોડ ૦/૦ ટુ ૪/૦૦ ૧૦૦ પૂણષ  - - ૬૩.૧૪ 

મોરબી વાાંિાનેર એસ આર ટુ વાાંિાનેર પલાસ માિિ રોડ ૧૦૦ પૂણષ - - ૬૬.૦૮ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૫ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૫ 

મોરબી મોરબી એસ આર ટુ રાજિોટ મોરબી રોડ ૬૦/૦ ટુ ૭૦/૦૦ ૬૩૫ પૂણષ  - - ૪૦૮.૭૬ 

મોરબી મોરબી વાઇડનીંગ એન્ડ થટરે ન્ધનીંગ ઓફ મોરબી-જતેપર-

અણીયારી-રોડ એસ.એચ. ૩૨૧ બીટવીન કિ.મી. ૩/૫૦૦ ટુ 
૨૭/૫ િોમ ૫.૫૦ મી. ટુ ૧૦.૦૦ મી 

૫૪૯૫ પૂણષ - - ૨૭૭૪.૫૨ 

મોરબી મોરબી વાઇડનીંગ મોરબી હળવદ રોડ એસ.એચ. ૨૨ બીટવીન કિ.મી. 

૫૩/૬ ટુ ૭૨/૦ િોમ એિઝીથટીંગ ૭.૦૦ મી. ટુ થટાન્ડડષ  
૧૦.૦૦ મી. વીડિ ઇન્િલુડીંગ વાઇડનીંગ ઓફ એિઝીંથટીંગ 
િલવટષ  (રીમેઇનીંગ વિષ  ) 

૩૩૦૦ પૂણષ  - - ૨૭૨૦.૫૪ 

એચબી-૧૧૮-૧૭ 
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વજલ્લો તાલુિો રાજ્ય ધોરી માગોનુાં નામ 
માંજુરીની રિમ 

(રૂા. લાખમાાં) 

હાલની વસ્ટથવત 
થયેલ ખચષ 

(રૂ. લાખમાાં) પૂણષ પ્રગવત 
હિે શરૂ 
થનાર 

મોરબી હળવદ વાઇડનીંગ મોરબી હળવદ રોડ એસ.એચ. ૨૨ બીટવીન કિ.મી. 

૩૦/૪ ટુ ૫૩/૬૦૦ િોમ એિઝીથટીંગ ૭.૦૦ મી ટુ થટાન્ડડષ  
૧૦.૦૦ મી વીડિ ઇન્િલુડીંગ વાઇડનીંગ ઓફ એિઝીથટીંગ 

િલવટષ  (હરમેઇનીંગ વડષ )  

૫૭૮૮ પૂણષ - - ૨૪૫૩.૦૫ 

મોરબી હળવદ એસ આર ટુ હળવદ- ટીિર રોડ િી.મી. ૧૬/૫૫ િી ૧૮/૦ ૧૨૫ -  પ્રગકત - ૪૮.૨૮ 

મોરબી વાાંિાનેર એસ આર ટુ દીધકલયા સેખરડી રોડ ૦/૦ ટુ ૪/૨૭૦  ૧૩૭ પૂણષ - - ૬૬ 

મોરબી વાાંિાનેર એસ આર ટુ વાાંિાનેર બાયપાસ રોડ કિમી ૦/૦ ટુ ૩/૬  ૨૦૦ પૂણષ  - - ૧૨૧.૭૧ 

મોરબી વાાંિાનેર એસ આર ટુ વાાંિાનેર જડેથવર લજાઇ રોડ કિમી ૧/૦ ટુ ૧૪/૦  ૭૮૫ પૂણષ  - - ૭૩૩ 

મોરબી ટાંિારા એસ આર ટુ રાજિોટ મોરબી રોડ ૪૨/૦૦ ટુ ૪૨/૫ ૧૦૦ પૂણષ - - ૭૫.૫૩ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૬ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૬ 

મોરબી હળવદ િન્થટરિશન ઓફ અથફાલ્ટ રોડ એન્ડ સી સી રોડ ઓન 
કવરમગામ માલવણ ધાગધ્ા હળવદ રોડ બીટવીન કિ.મી. 

૦/૦ િી ૬/૦૦ 

૫૪૬ - પ્રગકત - ૨૯૫.૩૯ 

મોરબી હળવદ એસ.આર.ટુ. હળવદ-ટીિર રોડ િી.મી. ૦/૦ િી ૧૮/૦ ૧૫૦ પૂણષ - - ૧૧૮.૧૩ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ 

મોરબી હળવદ રીસરફેસીંગ ઓફ હળવદ સરા રોડ એસ.એચ.૨૧ બીટવીન 

કિ.મી. ૧/૦ િી ૯/૫૦૦  

૩૬૦ પૂણષ  - - ૩૩૬.૫૫ 

મોરબી મોરબી  એસ આર ટુ રાજિોટ મોરબી સીટી લીમીટ રોડ ૬૦/૬૦૦ ટુ 
૬૧/૨૦૦ (પેકવાંગ બ્લોિ સકવષસ રોડ) 

૧૨૫ પૂણષ - - ૨૩.૫૨ 

મોરબી વાાંિાનેર વાઇડનીંગ ઓફ વાિાાંનેર પલાસ માિિ રોડ એસ.એચ.૩૧૮ 

બીટ. કિ.મી. ૪/૭ િી ૨૦/૦૦ િોમ ૩.૭૫ મી. ટૂ ૫.૫૦ મી. 

૨૧૭૫ પૂણષ  - - ૧૧૪૧ 

મોરબી મોરબી વાઇડનીંગ એન્ડ થટરે ન્ધનીંગ ઓફ મોરબી – નવલખી રોડ એટ 
મોરબી બીટવીન િી.મી. ૬૫/૬૦૦ િી ૬૭/૦૦૦ 

૫૬૦ - પ્રગકત - ૦ 

મોરબી માળીયા મોરબી-જતેપર-અણીયારી-ઘાાંટીલા રોડ એસ.એચ. ૩૨૧ 

બીટવીન કિ. મી. ૨૯/૦૦ ટુ ૪૭/૬ િોમ ૫.૫૦ મી. ટુ ૭.૦૦ 
મી 

૩૫૬૦ - પ્રગકત  - ૩૩૬.૫ 

મોરબી હળવદ હળવદ સરા રોડ એસ.એચ.૨૧ બીટવીન કિ.મી. ૦/૦ િી 
૨૫/૮૦૦  

૩૧૦૦ - - હવે સરુ 
િનાર  

૦ 

મોરબી વાાંિાનેર વાાંિાનેર-િુવાડવા રોડ થટેટ હાઇ-વે ૧૧૩ બીટવીન િી.મી. 

૧/૬૦૦ િી ૪/૦૦ અાંડર એિટેન્શન ઓફ કવિાસપિ યોજના  

૯૬૦ - - હવે સરુ 

િનાર  

૦ 

તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

મામુર 

પકરવશષ્ટ-૨ (પાંચાયત વિભાગ) 

તાલુિો માંજુર રસ્ટતાનુાં નામ 
માંજુરીની રિમ 
(રૂા. લાખમાાં) 

હાલની વસ્ટથવત થયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાાં) પૂણષ  પ્રગવત  હિે શરૂ થનાર 

તા. ૨૫-૧૨-૨૦૧૪ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૫ 

ટાંિારા િોરીયાળી બાંગાવલી રોડ ૧૨૦.૦૦ ૧ ૦ ૦ ૯૫.૯૬ 

મોરબી રાજપર ખારકચયા રોડ (રીસરફેકસાંગ) િી.મી. ૦/૪ િી ૫/૮૦  

૩૧૫.૬૬ 

૧ ૦ ૦ 

૫૨૯.૭ 

મોરબી નીચી માાંડેલ રાતાભેર રોડ િી.મી. ૦/૦ િી ૨/૫૦ ૧ ૦ ૦ 

મોરબી વનાળીયા માનસર નારણિા રોડ િી.મી. ૨/૨૦ િી ૮/૧૦ 
(ધારાસભ્ય શ્રી) 

૧ ૦ ૦ 

મોરબી મોરબી ધરમપુર સાદળુિા રોડ િી.મી. ૧/૧૦ (ધારાસભ્યશ્રી) ૧ ૦ ૦ 

હળવદ ઘનશ્યામપુર િોયબા ઢવાણા રોડ  ૨૦૮.૦૦ ૧ ૦ ૦ ૧૩૮.૭૨ 

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૫ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૬ 

વાાંિાનેર (૧) અગાભી પીપળીયા રોડ ૧૦૦.૦૦ ૧ ૦ ૦ 
૯૩.૭૮ 

વાાંિાનેર (૨) જપુેર રૂપવતી વસુધારા રોડ ૭૭.૦૦ ૧ ૦ ૦ 

વાાંિાનેર જામસર નાગલપર એપ્રોચ રોડ  ૩૫.૦૦ ૧   ૩૦ 

વાાંિાનેર એન. એચ. િી મોહામદી લોિશાળા રોડ  ૨૦.૦૦ ૧   ૧૧.૯૫ 

ટાંિારા એસ.એચ.િી જબલપુર રોડ ૧૫.૦૦ ૧   

૭૦.૭૯ ટાંિારા એસ.એચ.િી જીવાપર રોડ ૪૮.૦૦ ૧   

ટાંિારા એસ.એચ.િી ભુત્તિોટડા રોડ  ૧૫.૦૦ ૧   

મોરબી એસ. એચ. ટુ ખેવાળીયા માનસર રોડ િી.મી. ૦/૦ િી ૩/૦   ૫૬.૮૨ ૧ ૦ ૦ 
૯૪.૪૨ 

મોરબી એસ.એચ. ટુ લખાધીરગઢ રોડ િી.મી. ૦/૦ િી ૨/૦  ૪૯.૯૪ ૧ ૦ ૦ 
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તાલુિો માંજુર રસ્ટતાનુાં નામ 
માંજુરીની રિમ 
(રૂા. લાખમાાં) 

હાલની વસ્ટથવત થયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાાં) પૂણષ  પ્રગવત  હિે શરૂ થનાર 

મોરબી મોરબી- નજરબાગ- ભહડયાદ રોડ ૧૫૦.૦૦ ૧   ૧૧૨.૩૩ 

મોરબી એસ.એચ.િી ગોરખીજહડયા વનાળીયા રોડ ૭૦.૦૦ ૧   

૨૫૮.૯૬ 

મોરબી ને. હા. િી રવાપર (નદી) રોડ  ૬૦.૦૦ ૧   

મોરબી ધૂળિોટ બાદનપર ફાટસર રોડ ૨૨.૦૦ ૧   

મોરબી રામપર પાડાબેિર િોઠડીયા રોડ ૩૫.૦૦ ૧   

મોરબી જીવાપર એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦ ૧   

મોરબી નવા આમરણ એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦ ૧   

મોરબી નવા ખારકચયા એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦ ૧   

મોરબી રામનગર એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦ ૧   

મોરબી િૃષ્ણનગર જોઇનીગ પીઠડ િોયલી રોડ ૯.૦૦ ૧   

મોરબી રામગઢ જોઇનીગ િોયલી ગજડી રોડ ૧૨.૦૦ ૧   

મોરબી મોરબી રવાપર ધુનડા રોડ ૧૦૯૦.૦૦ ૧   ૮૧૭.૬૭ 

મોરબી મોરબી પાંચાસર નાગલપર મોટીવાવડી  ૨૫૦.૦૦  ૧   ૮૨.૯ 

માકળયા  એસ. એચ. િી તરઘરી રોડ િી.મી. ૦/૦ િી ૩/૮૦ ૫૬.૮૨ ૧ ૦ ૦ 
૯૨.૪૨ 

માકળયા િો.હા. િી માણાબા એપ્રોચ રોડવ ૦/૦ િી ૨/૦  ૪૨.૦૮ ૧ ૦ ૦ 

માકળયા ભાવપર બગસરા રોડ ૭૫.૦૦ ૧   
૯૯.૦૨ 

માકળયા નાના દહીંસરા કવરપરડા રોડ ૨૬.૦૦ ૧   

હળવદ કમયાણી-અજીતગઢ રોડ ૩૫.૦૦ ૧   

૧૦૮.૨૫ 
હળવદ સુસવાવ-ઇશ્વરનગર રોડ ૫૦.૦૦ ૧   

હળવદ દીધહડયા-કચત્રાડી રોડ ૧૪.૦૦ ૧   

હળવદ સમલી-આદરણા રોડ ૧૪.૦૦ ૧   

હળવદ સરભડા સુાંદરી રોડ ૨૮૦.૦૦  ૧  ૧૦૯.૯૯ 

હળવદ નવા અમરાપર િી જુના અમરાપર રોડ ૨૨૦.૦૦  ૧  ૧૧૭.૭૧ 

હળવદ જુના અમરાપર િી રાયસાંગપર રોડ & જોઇનીગ ઘનશ્યામગઢ રોડ ૫૬૦.૦૦  ૧  ૧૬૮.૭૬ 

હળવદ જુના દેવળીયા નવા દેવકળયા જતેાપર રોડ ૫૫.૦૦ ૧   ૫૮.૫૮ 

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૬ થી ૩૦-૦૯-૨૦૧૭ 

વાાંિાનેર  રાકતદેવડી – વાાંકિયા પાંચાસીયા રોડ  ૪૦.૦૦  ૧  
૯૬.૪૯ 

વાાંિાનેર રાકતદેવડી – વાાંકિયા પાંચાસર રોડ ૭૫.૦૦  ૧  

વાાંિાનેર અરણીટીંબા તીિવા અમરસર રોડ કિમી ૦/૦૦ િી ૫/૦૦ 
(મુ.જી.મા.) 

૧૨૦.૦૦  ૧  ૦ 

વાાંિાનેર ગારીડા સમહઢયાળા ગુાંદાખડા રોડ (અ.જી.મા.) ૨૫૦.૦૦  ૧  ૦ 

ટાંિારા એસ.એચ. િી નેસડા (સુ) એપ્રોચ રોડ (મુ.જી.મા.) ૫૦.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી રાજપર (િુાં ) ખારકચયા રોડ  ૬૦.૦૦ ૧   ૦ 

મોરબી સમલી આદરણા રોડ ૦/૦ િી ૨/૫  ૪૫.૦૦ ૧   
૪૫.૯૫ 

મોરબી SH િી લુટાવદર પીપળીયા રોડ  ૫૦.૦૦  ૧  

મોરબી રાંગપર – ખરેડા રોડ  ૪૦.૦૦ ૧   ૩૭.૨૪ 

મોરબી બેલા ફડસર રાજપર િુન્તાશી રોડ અપ ટુ ડીથટર ીિટ લીમીટ 
(અ.જી.મા.) 

૧૮૦.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી રાંગપર ખરેડા રોડ  ૨૨૫.૦૦ ૧   ૨૦૫.૧૮ 

માકળયા  સુલ્તાનપુર કચખકલ રોડ િી.મી. ૦/૦ િી ૫/૦  ૧૦૦.૦૦ ૧   ૭૬.૧૭ 

માકળયા (મી)   પીપળીયા મહેન્રગઢ સરવડ મોટા ભલેા રોડ (મુ.જી.મા.) ૧૭૫.૦૦  ૧  ૫૧.૭૮ 

હળવદ નવા દેવકળયા અપ્રોચ રોડ  ૧૭.૫૦ ૧   ૧૭.૫ 

હળવદ ધૂળિોટ – મયુરનગર રોડ  ૭૫.૦૦  ૧  ૦ 

હળવદ વાઇડનીંગ એન્ડ થટરે ન્્નીંગ ઓફ હળવદ િહડયાના માિિ વાાંિાનેર 

રોડ 

૧૩૭૦.૦૦ ૧   ૧૩૭૭.૯૬ 

હળવદ માલ્નીયાદ એપ્રોચ રોડ (મુ.જી.મા.) ૨૦૦.૦૦  ૧  ૦ 

હળવદ ભલગામડા સાપિડા રોડ (મુ.જી.મા.) ૧૦૦.૦૦  ૧  ૫૧.૭૮ 

તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૭ થી ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

મોરબી સોખડા એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી  રાંગપર એપ્રોચ રોડ ૧૦.૮૦   ૧ ૦ 

મોરબી અમરનગર એપ્રોચ રોડ ૮.૪૦   ૧ ૦ 

મોરબી  ગુાંગણ એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી બેળા સનાળા રોડ ૩૬.૦૦   ૧ ૦ 



68 
 

તાલુિો માંજુર રસ્ટતાનુાં નામ 
માંજુરીની રિમ 
(રૂા. લાખમાાં) 

હાલની વસ્ટથવત થયેલ ખચષ  

(રૂ. લાખમાાં) પૂણષ  પ્રગવત  હિે શરૂ થનાર 

મોરબી  ખેવાલીયા એપ્રોચ રોડ ૩.૧૨   ૧ ૦ 

મોરબી પીપળીયા એપ્રોચ રોડ ૬.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી  બીલીયા એપ્રોચ રોડ ૮.૪૦   ૧ ૦ 

મોરબી લીલાપર લખધીરનગર રોડ ૩૮.૪૦   ૧ ૦ 

મોરબી  લખધીરનગર આહદપર રોડ ૯૬.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી ન્યુ ખીરસરા રોડ ૭.૨૦   ૧ ૦ 

મોરબી  રામગઢ એપ્રોચ રોડ ૧૨.૦૦   ૧ ૦ 

મોરબી જીવાપર(ષ્ઠ) એપ્રોચ રોડ  ૬.૦૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર રનાિપુર એપ્રોચ રોડ ૨૨.૨૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર ભેરડા એપ્રોચ રોડ ૬.૦૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર હોલમઢ એપ્રોચ રોડ ૬.૩૬   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર નવા સરતાનપર એપ્રોચ રોડ ૩૭.૨૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર નવા રાજાવડલા એપ્રોચ રોડ  ૧૨.૦૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર ગન્ગીયાવદર એપ્રોચ રોડ ૬૩.૬૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર ભીમગુદા એપ્રોચ રોડ ૧૦.૮૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર ગારીયા પાજ રોડ ૨૨.૮૦   ૧ ૦ 

વાાંિાનેર તીિવા તીિવા રોડ ૩૦.૦૦   ૧ ૦ 

ટાંિારા નેસડા દેવળીયા રોડ ૪૮.૦૦   ૧ ૦ 

ટાંિારા સાખપર િોઠારીયા રોડ ૩૦.૮૪   ૧ ૦ 

ટાંિારા લખધીરગઢ િી રાજાવાડ રોડ ૨૭.૯૬   ૧ ૦ 

હળવદ એસ. એચ. િી દેવીપુર રોડ ૧૦.૮૦   ૧ ૦ 

હળવદ એસ. એચ. િી નવા િડીયાણા રોડ ૭.૩૨   ૧ ૦ 

હળવદ એસ. એચ. િી નવા ધનાલા રોડ ૪૫.૬૦   ૧ ૦ 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં સરિારી િમષચારીઓના રહેણાાંિના મિાનો બાબત. 

અતારાાંકિતઃ ૫૬૦૭ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ વડોદરા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર સરિારી િમષચારીઓના રહેણાાંિના િેટલા મિાનો 
બાંધ તિા કબથમાર હાલતમાાં છે, અને  

(૨) ઉક્ત મિાનોની મરામત પાછળ ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

નાયબ મુખ્ય માંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) : (૨૮-૦૩-૧૯) 

(૧) કજલ્ાના માગષ અને મિાન કવભાગ હથતિના સરિારી િમષચારીઓના આવા રહેણાાંિના મિાનોની માહહતી નીચે 

મુજબ છે. 

તાલુિો મિાનોની સાંખ્યા (બાંધ / વબસ્ટમાર) 

વડોદરા ૫૪૭ 

ડભોઇ ૨ 

કશનોર ૨ 

વાઘોડીયા ૨ 

સાવલી ૧ 

ડેસર ૦ 

િરજણ ૦ 

પાદરા ૦ 
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(૨) ઉક્ત મિાનોની મરામત પાછળ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં તાલુિાવાર નીચે મુજબનો ખચષ િરવામાાં આવેલ છે.  

                      (રૂ. લાખમાાં) 

તાલુિાનુાં નામ 
૧-૧૦-૧૩ થી 
૩૦-૦૯-૧૪ 

૧-૧૦-૧૪ થી 
૩૦-૦૯-૧૫ 

૧-૧૦-૧૫ થી 
૩૦-૦૯-૧૬ 

૧-૧૦-૧૬ થી 
૩૦-૦૯-૧૭ 

૧-૧૦-૧૭ થી 
૩૦-૦૯-૧૮ 

વડોદરા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

ડભોઇ ૩.૦૦ ૨.૫૦ ૧.૯૯ ૦.૨૦ ૧.૦૦ 

કશનોર ૦.૬૭ ૦.૬૩ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૧૧ 

વાઘોડીયા ૦.૬૭ ૧.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

સાવલી ૦.૦૦ ૧.૫૫ ૦.૧૦ ૦.૫૫ ૦.૬૦ 

ડેસર ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

િરજણ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

પાદરા ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં િરન્ટ રીપેરની ગ્રાાંટ ફાળિણી અને ખચષ  

અતારાાંકિતઃ ૫૬૦૮ (૨૮-૦૧-૧૯) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને 
મિાન) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વડોદરા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર માગષ અને મિાન, પાંચાયત 
અને રાજ્ય હથતિની િરન્ટ રીપેરની િેટલી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાાં આવી? અને 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ સબડીવીઝનવાર િેટલા િામોમાાં િેટલી રિમનો ખચષ િરવામાાં આવ્યો?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માગષ અને મિાન) : (૧૨-૦૪-૧૯) 

(૧) તાલુિાવાર ગ્રાાંટ ફાળવણી િરવામાાં આવતી નિી. વડોદરા કજલ્ામાાં વર્ષવાર ગ્રાાંટ ફાળવણી નીચે મુજબ છે. 

(રૂ. લાખમાાં) 

સમયગાળો પાંચાયત અને રાજ્ય હસ્ટતિની 
રીપેરની ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

૦૧-૦૭-૧૩ િી ૩૦-૦૬-૧૪ ૧૩૨૧.૯૬ 

૦૧-૦૭-૧૪ િી ૩૦-૦૬-૧૫ ૧૭૧૫.૭૭ 

૦૧-૦૭-૧૫ િી ૩૦-૦૬-૧૬ ૯૨૬.૪૨ 

૦૧-૦૭-૧૬ િી ૩૦-૦૬-૧૭ ૧૧૫૭.૧૩ 

૦૧-૦૭-૧૭ િી ૩૦-૦૬-૧૮ ૧૦૫૨.૫૫ 

 

(૨) પહરકશટ મુજબ 

એચબી-૧૧૮-૧૮ 
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પકરવશષ્ટ  

િડોદરા વજલ્લામાાં રાજ્ય અને પાંચાયત હસ્ટતિ સબડીવિઝનિાર િર્ષિાર િરન્ટ રીપેરમાાં થયેલ િામોની સાંખ્યા અને તે માટેના ખચષની વિગત 
                      (રૂ.લાખમાાં)  

રાજ્ય હસ્ટતિ િડોદરા વજલ્લામાાં સબડીિીઝનિાર િરન્ટ રીપેરમાાં થયેલ ખચષ  

 િડોદરા-૧ િડોદરા-૨ ડભોઇ બોડેલી  છોટાઉદેપુર િડોદરા શહેર  બહુમાળી મિાન શહેર પોલીસ મિાન મેડીિલ િેમ્પસ  

સમયગાળો િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  

૦૧-૦૭-૧૩ િી ૩૦-૦૬-૧૪ ૪૧ ૧૩૧.૭૪ ૩૩ ૧૧૨.૯૫ ૩૬ ૧૩૪.૬૫ ૩૫ ૧૩૨.૫૦ ૩૮ ૧૧૭.૩૮ ૧૨૮ ૨૦૪.૯૬ ૨૮ ૧૧૮.૨૩ ૧૦ ૪.૦૨ ૪ ૩.૧૩ 

૦૧-૦૭-૧૪ િી ૩૦-૦૬-૧૫ ૪૦ ૧૭૬.૭૩ ૨૯ ૧૩૬.૧૯ ૩૮ ૧૬૪.૫૬ ૩૯ ૧૩૭.૩૦ ૧૮ ૧૬૧.૯૨ ૧૪૨ ૧૯૭.૩૭ ૬૧ ૨૮૬.૭૮ ૧૧ ૧૧.૧૦ ૩ ૨.૦૮ 

૦૧-૦૭-૧૫ િી ૩૦-૦૬-૧૬ ૩૪ ૧૩૧.૦૦ ૩૦ ૧૧૯.૮૧ ૩૮ ૯૯.૭૫ ૩૮ ૯૨.૦૫ ૨૧ ૧૪૪.૦૫ ૯૦ ૧૦૨.૯૧ ૪૨ ૫૮.૫૫ ૧૨ ૧૦.૧૭ ૧ ૦.૦૬ 

૦૧-૦૭-૧૬ િી ૩૦-૦૬-૧૭ ૩૨ ૧૪૩.૭૩ ૨૮ ૧૨૧.૩૨ ૩૮ ૧૬૮.૧૬ ૩૫ ૫૯.૧૨ ૪૧ ૨૪૨.૫૫ ૧૨૮ ૯૮.૭૧ ૪૭ ૬૯.૪૮ ૧૭ ૧૦.૨૮ ૩ ૦.૭૩ 

૦૧-૦૭-૧૭ િી ૩૦-૦૬-૧૮ ૪૫ ૧૩૫.૪૧ ૩૩ ૯૨.૮૨ ૪૩ ૨૬૭.૦૯ ૨ ૧.૬૧ ૨ ૦.૮૮ ૫૩ ૭૩.૯૬ ૪૫ ૧૧૪.૪૫ ૫ ૩.૯૭ ૪ ૧.૮૧ 

                                                                             પાંચાયત હસ્ટતિ િડોદરા વજલ્લામાાં િરન્ટ કરપેરમાાં સબડીિીઝનિાર થયલે ખચષ                                               (રૂ.લાખમાાં)                                                   

 િડોદરા પાદરા િરજણ ડભોઇ-વશનોર િાઘોડીયા સાિલી-ડેસર સાંખેડા જતેપુરપાિી નસિાડી છોટાઉદેપુર-િિાાંટ 

સમયગાળો િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  િામોની 
સાંખ્યા 

ખચષ  

૦૧-૦૭-૧૩ િી ૩૦-૦૬-૧૪ ૪૦ ૩૦.૦૯ ૧૧ ૨૪.૭૪ ૩૨ ૪૩.૨૯ ૪૪ ૫૪.૯૭ ૧૬ ૨૫.૬૧ ૨૭ ૪૯.૨૮ ૪૦ ૪૩.૨૫ ૨૦ ૨૫.૩૦ ૯ ૨૬.૧૩ ૨૨ ૧૯.૮૮ 

૦૧-૦૭-૧૪ િી ૩૦-૦૬-૧૫ ૧૯ ૩૪.૨૦ ૨૧ ૩૩.૪૨ ૨૫ ૪૨.૫૧ ૨૯ ૨૪.૫૦ ૨૦ ૧૬.૫૭ ૧૯ ૨૪.૦૦ ૨૮ ૪૪.૮૨ ૧૩ ૧૯.૬૩ ૧૬ ૨૦.૩૩ ૨૫ ૭૦.૦૦ 

૦૧-૦૭-૧૫ િી ૩૦-૦૬-૧૬ ૨૫ ૨૯.૮૩ ૧૬ ૩૯.૯૬ ૨૨ ૩૦.૦૬ ૩૩ ૪૭.૩૩ ૨૩ ૨૩.૨૪ ૨૨ ૩૩.૫૩ ૨ ૨.૯૨ ૨ ૪.૬૮ ૩ ૨.૯૪ ૪ ૦.૮૩ 

૦૧-૦૭-૧૬ િી ૩૦-૦૬-૧૭ ૧૧ ૨૪.૮૮ ૧૪ ૨૪.૯૩ ૧૪ ૩૫.૫૪ ૨૬ ૪૯.૨૦ ૩ ૧૭.૪૨ ૧૯ ૪૩.૨૪ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

૦૧-૦૭-૧૭ િી ૩૦-૦૬-૧૮ ૨૪ ૧૫.૭૦ ૫ ૩૪.૯૨ ૫ ૨૪.૨૧ ૮ ૪૨.૧૧ ૫ ૧૩.૧૯ ૧૦ ૨૭.૧૨ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦.૦૦ 

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

ક્રમ  વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ સામાન્ય વહીવટ કવભાગ ૩૬૮૦, ૩૬૯૧, ૩૬૯૬, ૩૭૦૭, ૩૭૧૯, ૩૭૨૫, ૩૭૪૧, 
૩૭૪૮, ૩૭૬૩, ૩૭૬૮, ૩૭૬૮, ૩૭૭૫, ૩૭૭૭, ૩૭૮૩, 
૩૭૮૮, ૩૭૯૪, ૩૭૯૫, ૩૭૯૬, ૩૮૦૩, ૩૮૧૩, ૩૮૧૭, 
૩૮૨૧, ૩૮૩૧, ૩૮૩૩, ૩૮૩૫, ૩૮૪૨, ૩૮૪૪, ૩૮૪૮, 

૨૭ 

૨ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર 
કવભાગ  

૫૨૫૫, ૫૪૫૭, ૫૪૭૧, ૫૪૯૩, ૫૫૨૫, ૫૫૩૨, ૫૫૪૮, 
૫૫૫૬, ૫૫૬૩, ૫૫૭૧, ૫૫૮૧, ૫૬૧૪, ૫૬૨૬, ૫૬૨૯, 

૧૪ 

૩ નાણા કવભાગ ૫૩૨૨ ૦૧ 

૪ કશક્ષણ કવભાગ ૪૮૧૬ ૦૧ 

૫ વન અને પયાષવરણ કવભાગ ૩૪૬૦ ૦૧ 

૬ નમષદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા 
અને િલ્પસર કવભાગ 

૫૨૦૪, ૫૨૧૨ ૦૨ 

૭ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને ગ્રામ 
કવિાસ કવભાગ 

૪૫૫૯ ૦૧ 

૮ માગષ અને મિાન કવભાગ  ૫૩૪૦, ૫૬૦૭, ૫૬૦૮ ૦૩ 

િુલ  ૫૦ 
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સરિારી મધ્યથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 
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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 




