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દસમી અતારાાંકિત યાદી 

સભાગૃહના મેજ પર મૂક્યા 

તારીખઃ ૨૨/૦૨/૧૯. 

 

 

ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

ત્રીજુાં સત્ર, ૨૦૧૯ 

અતારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 

 
રાજ્યમાાં અનસુૂવચત જનજાવતની મકહલા લાભાર્થીઓને બિરા એિમ માટે નાણાાંિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૨૨ (૧૩/૦૭/૨૦૧૮) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ): માનનીય પશુપાલન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં અનુસૂકિત જનજાકતની મહિલા લાભાિીઓને બિરા એિમ માટે િેટલી નાણાાંિીય 

સિાય પુરી પાડવામાાં આવે છે, 
(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત નાણાાંિીય સિાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ 

મળી, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી સિાય િુિવવામાાં આવી, 
(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે, અને 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ નામાંજુર િરવામાાં આવી તેના મુખ્ય િારણો શા છે? 
પશુપાલન માંત્રીશ્રીઃ (૨૭-૯-૨૦૧૮) 

(૧) ` ૩૦,૦૦૦ અિવા ખરીદકિાંમતના ૫૦% બે માાંિી જ ેઓછુ િોય તે   
(૨ )  
અને    પત્રિ મુજબ  
(૩)  
(૪) ઉક્ત કથિકતએ િોઇ અરજી પડતર નિી.  
(૫) નામાંજૂર અરજીઓ-૪૯૬૯ 
  નાણાાંિીય જોગવાઇ િરતાાં વધુ સાંખ્યામાાં અરજીઓ મળવાિી તિા લાભાિીઓ દ્વારા કનયત સમયમયાષદામાાં સાધકનિ િાગળો 

રજૂ ન િરવાિી.  
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પત્રિ અતારાાંકિત પ્રશ્ન ૧૪૨૨ ( અનુસુકિત જનજાકતના લાભાિીઓ) 

તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ઉિત નાણાાંિીય સિાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર મળેલ, માંજૂર િયેલ સિાય તિા િૂિવેલ અરજીઓ 

અ.
નાં 

વજલ્લા પાંચાયત 

૦૧/૦૭/૨૦૧૩-
૩૦/૦૬/૨૦૧૪ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૪-
૩૦/૦૬/૨૦૧૫ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૫-
૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૬-
૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૭-
૩૦/૦૬/૨૦૧૮ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ અરવલ્લી ૦ ૦ ૦ ૧૨ ૧૨ ૧૨ ૨૦ ૯ ૯ ૪૫ ૧૨ ૧૨ ૩૦૮ ૪૮ ૪૮ 

૪ આણાંદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ િચ્છ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૬ ખેડા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ગાાંધીનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ગીરસોમનાિ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૬ ૪ ૪ ૨૨૦ ૧૦ ૧૦ ૪૧૩ ૪૫ ૪૫ 

૧૦ જુનાગઢ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૨ ડાાંગ ૦ ૦ ૦ ૧૦ ૧૦ ૮ ૧૧ ૬ ૫ ૨૭ ૦ ૦ ૧૮૫ ૫ ૫ 

૧૩ તાપી ૨૦ ૦ ૦ ૨૦ ૧૮ ૧૮ ૧૪ ૧૦ ૧૦ ૮૪ ૧૩ ૧૩ ૧૧૧ ૬૨ ૬૨ 

૧૪ દેવભુકમદ્વારિા  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૫ દાિોદ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૪૬ ૨૩ ૨૩ ૩૩૦ ૪૬ ૪૫ ૨૮૪ ૧૩૭ ૧૩૬ 

૧૬ નમષદા ૨૩ ૧૫ ૧૦ ૨૬ ૧૨ ૧૫ ૮૩ ૧૭ ૧૨ ૪૪૯ ૬૮ ૧૭ ૨૮૬ ૯૦ ૬૮ 

૧૭ નવસારી ૪ ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ ૬ ૨ ૨ ૩ ૦ ૦ ૭ ૧ ૦ 

૧૮ પાંિમિાલ ૧૯ ૧૯ ૧૯ ૪૧ ૨૦ ૨૦ ૨૪ ૧૨ ૧૨ ૧૫૩ ૧૨ ૧૨ ૧૮૦ ૬૦ ૬૦ 

૧૯ પાટણ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૧ બનાસિાાંઠા ૩ ૦ ૦ ૭૪ ૪ ૩ ૮૭ ૧૫ ૧૩ ૪૬૪ ૩૯ ૬ ૩૬૫ ૬૦ ૩૬ 

૨૨ બોટાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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અ.
નાં 

વજલ્લા પાંચાયત 

૦૧/૦૭/૨૦૧૩-
૩૦/૦૬/૨૦૧૪ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૪-
૩૦/૦૬/૨૦૧૫ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૫-
૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૬-
૩૦/૦૬/૨૦૧૭ 

૦૧/૦૭/૨૦૧૭-
૩૦/૦૬/૨૦૧૮ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

મળેલ 
અરજીઓ 

માંજૂર 
અરજીઓ 

સહાય 
ચૂિિેલ 

અરજીઓ 

૨૩ ભરૂિ ૨૦ ૨૦ ૧૯ ૧૧ ૧૧ ૧૧ ૨૨ ૧૮ ૧૭ ૯ ૩ ૩ ૩૯૪ ૨૨ ૧૮ 

૨૪ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ મિેસાણા ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૬ મહિસાગર ૪ ૪ ૪ ૮ ૮ ૮ ૨૦૦ ૬ ૬ ૧૪૧ ૧૦ ૧૦ ૧૦૯ ૪૦ ૪૦ 

૨૭ મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૮ રાજિોટ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

૨૯ વડોદરા ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૧૦ ૪ ૪ ૪ ૧ ૧ ૧ ૪ ૪ ૪ 

૩૦ વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૩ ૪ ૪ 

૩૧ સુરત ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૧૮ ૧૬ ૧૬ ૨૫ ૭ ૭ ૧૧ ૯ ૯ 

૩૨ સુરેન્રનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩૩ સાબરિાાંઠા ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૨૦ ૧૧ ૮ ૮ ૫૪ ૧૩ ૧૩ ૬૮૯ ૧૨૬ ૬૬ 

િુલ ૧૭૩ ૧૪૨ ૧૩૬ ૨૮૨ ૧૭૫ ૧૭૫ ૫૫૨ ૧૫૦ ૧૪૧ ૨૦૦૫ ૨૩૪ ૧૪૯ ૩૩૭૧ ૭૧૩ ૬૦૧ 

 

-------- 
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િચ્છ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૪૮ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે.- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર િચ્છ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 

ક્યા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી  ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન  માંત્રીશ્રીઃ (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)   

અને   પત્રિ સામેલ છે.  

(૨ )  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

નખત્રાણા 
જીવાપર  ૧  ૦  

િુલ ૧ ૦ 

ભિાઉ 
મનફરા   ૧ ૦ 

િુલ  ૧ ૦ 

ભુજ 

મોટી રૂરાણી  ૧ ૪૮૮૮૦૫  

નોખાણીયા  ૧ ૮૦૧૬૧૫  

નારણપર  ૧ ૧૪૫૪૦૨૫  

િુનહરયા  ૧ ૧૧૦૮૮૭૫  

ભુજ  ૧ ૩૦૩૦૦૦  

િોડાય ૧ ૦  

નાકગયારી  ૧ ૭૮૭૫૦૦  

સુજાપર જુિ  ૧ ૦  

લઠેડી  ૧  ૦  

િુલ ૯ ૪૯૪૩૮૨૦ 

માાંડવી 

કબાંદડા  ૧ ૧૨૪૧૨૫૦  

કવરાણી નાનીજુિ  ૧ ૧૪૭૨૩૭૦  

લુડવા  ૧ ૦  

િોજા િોરા  ૧ ૦ 

મોટાગોણીયા  ૧ ૦ 

િોડાિ  ૧ ૦ 

મમાયમોરા  ૧ ૧૪૭૦૩૨૪  

ડોણ -રાજડા –જુિ  ૧ ૦  

વાાંઢ  ૧ ૧૪૭૦૧૫૧  

કવરાણી નાની જૂિ  ૧ ૦  

પદમપુર  ૧ ૭૧૯૨૫૦  

મોટા રાતહડયા  ૧ ૦  

ભેરૈયા  ૧ ૦  

ગાાંધીગ્રામ  ૧ ૯૦૪૧૧૦  

મિડા  ૧ ૧૪૭૦૩૭૫  

ગાંગાપર, શેરડી  ૧  ૦  

િુલ  ૧૬  ૮૭૪૭૮૩૦  
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

મુાંરા 

નાની તુાંબડી  ૧ ૬૭૪૪૮૨  

મોટી તુાંબડી ૧ ૭૫૪૭૪૧  

મુન્રા  ૧ ૦  

પાગપર-૧ ૧ ૪૪૮૧૨૩  

િુલ  ૪ ૧૮૭૭૩૪૬  

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

અબડાસા 
લઠેડી  ૧ ૭૫૯૦૦૦  

િુલ  ૧ ૭૫૯૦૦૦ 

મુાંરા 
મુાંરા ૧ ૧૯૫૦૮૬૭  

િુલ  ૧ ૧૯૫૦૮૬૭ 

નખત્રાણા 

જીઆપર  ૧ ૭૬૬૦૫૦  

જતાવીરા  ૧ ૧૮૯૩૭૫૦  

ઉગેડી  ૧ ૧૫૦૫૬૨૫  

િુલ  ૩  ૪૧૬૫૪૨૫  

માાંડવી 

ગાંગાપર ૧ ૧૪૨૫૭૫૦ 

સુજાપુર ૧ ૧૪૩૨૫૭૫  

કબદડા  ૧ ૧૮૭૫૦૦૦  

નાનાલાયજા ૧ ૧૪૭૩૦૦૦  

શેરડી  ૧ ૧૪૩૨૮૭૫  

કવરાણી  ૧ ૧૫૨૬૬૨૫  

િોડાય  ૧ ૭૯૦૫૦૦  

મોટા રતડીયા  ૧ ૧૪૭૩૦૦૦  

મોટા ગોણીયાસર ૧ ૧૫૨૬૬૨૫ 

િોટાય  ૧ ૦  

ડોણ  ૧ ૧૫૨૭૩૭૫  

લુડવા  ૧ ૧૫૨૬૬૨૫  

ભૈરૈયા   ૧ ૧૫૬૪૧૨૫  

િોજા િોરા  ૧ ૦  

રાજડા  ૧ ૧૫૨૬૬૨૫  

ગાાંધીગ્રામ   ૧ ૧૫૨૭૩૭૫  

વીરાણી -નાની  ૧ ૦  

િુલ  ૧૭ ૨૦૬૨૮૦૭૫  

રાપર 
આદેસર ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

 
 
 
 
 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 
 
 
 
 

ભુજ 
માધાપર  ૧ ૨૦૭૭૫૦  

િુલ ૧ ૨૦૭૭૫૦ 

ભિાઉ 

મનફરા  ૧ ૪૫૯૦૦૦  

ભિાઉ  ૧ ૭૪૭૯૩૭  

િુલ ૨ ૧૨૦૬૯૩૭  

મુાંરા 

પાગપર-૧ ૧   ૧૧૨૦૪૦૦ 

શીરાિા  ૧ ૦   

ઝરપરા  ૧ ૦ 

િુલ ૧ ૧૧૨૦૪૦૦ 

રાપર 

કિહડયાનગર  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦ 

વેરાસરા  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦ 

મેવાસા  ૧ ૧૧૫૧૦૫૦  
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

 
 
 
 
 
 
 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

રાપર 

ખીરાઈ  ૧ ૮૭૨૭૦૬  

ખાનપર  ૧ ૨૫૩૩૮૬  

સાાંય  ૧ ૭૦૨૬૪૮  

ભીમાસર (ભુ) ૧ ૩૩૯૭૯૨  

ભુટિીયા  ૧ ૮૮૨૪૯૭  

િુલ ૮  ૬૫૯૨૦૭૯ 

અાંજાર 

મોટા લુિારીયા ૧ ૦ 

ભીમાસર  ૧ ૦ 

િુલ ૨  ૦  

અબડાસા 

િનિપર  ૧ ૦ 

લાખાણીયા  ૧ ૦ 

સુિરી  ૧ ૦ 

ગોયલા  ૧ ૦ 

નારણપુરા ૧ ૦ 

વરાંડી મોટી  ૧ ૦ 

િોજાિોરા  ૧ ૦ 

મોટી ભુજપુર  ૧ ૦ 

િુલ ૮ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

માાંડવી 

મિડા  ૧ ૧૧૪૮૧૭૬  

મેરાઉ  ૧ ૯૦૦૫૦૦  

ભારાપર  ૧ ૦ 

મોટા રાયણ  ૧ ૦ 

નાના ભાડીયા  ૧ ૦ 

નાની ગોણીયાસર  ૧  ૦ 

િુરબઈ  ૧ ૦ 

મથિા  ૧ ૦ 

ભાડા  ૧ ૧૦૧૯૮૧૪  

િાઠડા  ૧ ૦ 

િાાંગડાઈ  ૧ ૦ 

મોડાિુબા  ૧ ૦ 

શીરવા  ૧ ૦ 

સાભારાઈ મોટી  ૧ ૮૭૩૪૮૮  

માપર  ૧ ૦  

કવાંઢ  ૧ ૦  

િુલ ૧૬ ૩૯૪૧૯૭૮  

લખપત 

તેિરા  ૧ ૦ 

મુડીયા  ૧ ૦ 

ગુિરમોટી  ૧ ૦ 

ગુગરીયાણા  ૧ ૦ 

િુલ ૪ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

 ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭  િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

 ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં  િરવામાાં આવેલ નિી. 

----------  
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પાટણ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૫૧ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રીમતી ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 

ક્યા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી  ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન  માંત્રીશ્રીઃ (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)   

અને   પત્રિ સામેલ છે.  

(૨ )  

 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 

િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩   િી 

૩૦/૬/૨૦૧૪ 

કસધ્ધપુર 
નાગવાસણા ૧ ૬૮૨૦૨૩  

િુલ ૧  ૬૮૨૦૨૩ 

સમી 

દાદિા ૧ ૦   

ગુજરવાડા  ૧ ૧૫૩૪૭૭૪ 

વેડ બાદગાંજ  ૧ ૦ 

મોટી િાંદુર ૧ ૦ 

ગાજદીનપુરા  ૧ ૦ 

રતનપુરા  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦ 

રાફુાં    ૦ 

િુલ ૭ ૨૮૩૪૭૭૪ 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સાંડેર 
સાંડેર ૧  ૧૯૯૨૬૦૦  

િુલ ૧  ૧૯૯૨૬૦૦ 

 

 

 

સમી 

 

 

 

 

 

સમી 

મોટીિાંદુર  ૧ ૧૦૪૫૭૦૧  

વેડ-બાદરગાંજ  ૧ ૧૬૬૫૩૬૭  

દાદિા  ૧ ૧૬૮૧૦૭૪  

રાિુ  ૧ ૦  

ગાજદીનપુરા ૧ ૧૫૦૧૭૯૯  

ગોધાણા  ૧ ૧૭૪૨૭૮૯  

ઝીંલવાણા ૧ ૧૧૭૯૦૦૦  

પાલીપુર  ૧ ૧૭૭૧૦૮૩  

અનવરપુરા  ૧ ૧૬૯૫૭૫૦  

સમી  ૧ ૧૭૨૩૭૮૫  

ગાજદીનપુર ૧ ૦  

રાધનપુર  ૧ ૧૫૧૫૨૩૬  

િુલ ૧૨  ૧૫૫૨૧૫૮૪ 
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 

િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫ 
સાાંતલપુર 

બોરૂડા  ૧ ૧૭૩૨૮૭૫  

કિાંલાણા  ૧ ૧૧૮૭૧૮૬  

ડાલડી ૧ ૮૬૩૧૯૩  

િુલ ૩ ૩૭૮૩૨૫૪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

િાણથમા 
સેવાળા  ૧ ૦ 

િુલ ૧ ૦ 

રાધનપુર 
ભીલોટ  ૧  ૦ 

િરશનગઢ  ૧ ૫૯૩૬૩૩ 

િુલ ૨ ૫૯૩૬૩૩ 

સરથવતી 

બાલવા ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

અજુજા  ૧ ૦ 

વાગડોદ  ૧ ૬૪૩૨૧૨  

લોધી  ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

વારેડા  ૧ ૦ 

િુલ ૫  ૩૦૪૩૨૧૨ 

િારીજ  

િુાંભાણા  ૧ 0 

ખાખડી  ૧ 0 

બુડા  ૧ 0 

િુલ ૩ 0 

શાંખેશ્વર 
પીરોજપુરા  ૧ ૦ 

ખીજડીયારી  ૧ ૧૦૯૦૭૫૦ 

િુલ ૨ ૧૦૯૦૭૫૦ 

 

 

 

 

સમી 

 

 

 

 

 

 

સમી 

રૂપનગર  ૧ ૭૭૫૧૫૦  

નાના જોરાવરપુરા  ૧ ૮૮૫૯૧૦  

િાઠી  ૧ ૧૧૪૪૪૩૮  

જાખેલ  ૧ ૮૪૪૯૧૪  

રામપુરા ૧ ૮૬૯૧૭૦  

રવદ  ૧ ૧૦૦૨૬૮૦  

જમણપુર ૧ ૩૬૫૩૬૬  

જુનામાાંિા  ૧ ૦  

સોઢવ   ૧ ૧૯૪૭૮૪  

ઉમેદપુરા ૧ ૭૩૫૭૭૬  

ભરાડા  ૧ ૦  

નાનીિાંદુર  ૧ ૦  

વાધપુરા  ૧  ૦  

િુલ ૧૩ ૬૮૧૮૧૮૮  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૭ 
િારીજ  

રુગનાિપુરા  ૧ ૦ 

િુલ ૧ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં  િરવામાાં આવેલ નિી. 

 
-------------



9 

 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ૨૨૫૪ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી નર્થાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 

િરેલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી  ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન  માંત્રીશ્રીઃ (૧૬/૧૦/૨૦૧૮) 

(૧)   

અને   પત્રિ સામેલ છે.  

(૨ )  

 

પત્રિ 

 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 

િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪  

િુકતયાણા 
માલ ૧  ૦  

િુલ ૧  ૦ 

પોરબાંદર 

િુણવદર  ૧  ૯૮૬૦૦૨  

પોરબાંદર  ૧  ૧૦૦૦૦૦૦  

મોરાણા  ૧  ૧૧૧૭૧૮૧  

એરડા  ૧  ૧૮૯૭૧૪૪  

દેરોદર  ૧  ૦  

રાજપર  ૧  ૦  

કમત્રાળા  ૧  ૭૦૫૪૦૧  

બેરણ  ૧  ૩૯૬૦૮૨  

િુલ ૮ ૬૧૦૧૮૧૦ 

રાણાવાવ 
રાણાિાંડોરણા  ૧  ૧૯૫૫૦૨૧ 

િુલ ૧  ૧૯૫૫૦૨૧ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

િુકતયાણા 
માલ ૧  ૫૫૦૦૦૦ 

િુલ ૧  ૫૫૦૦૦૦ 

પોરબાંદર 

રાજપર  ૧  ૦ 

દેરોદર  ૧  ૦ 

ભારવાડા  ૧  ૦ 

રીણાવાડા  ૧  ૦ 

િુલ ૪ ૦ 

રાણાવાવ 
રાણાિાંડોરણા  ૧   ૧૯૧૧૭૫૦ 

િુલ ૧  ૧૯૧૧૭૫૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

િુકતયાણા 

મિોબતપરા  ૧  ૧૧૮૦૦૦૦  

ધ્રુવાળા  ૧  ૯૯૫૦૦૦  

દેવડા  ૧  ૦  

ગોિરણ  ૧  ૪૩૭૧૨૨ 

િુલ ૪  ૨૬૧૨૧૨૨ 
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 

િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને ચુિિાયેલ 

રિમ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

પોરબાંદર 

દેળોદર  ૧  ૧૮૫૭૯૦૦  

રીણાવાડા  ૧  ૦  

બગવદર  ૧  ૦  

િુણવદર  ૧  ૦  

િુલ ૪ ૧૮૫૭૯૦૦ 

રાણાવાવ 
ભોડદર  ૧  ૦  

િુલ ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭  

0 0 0 0 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

0 0 0 0 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

 
---------- 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો  

અતારાાંકિતઃ ૨૨૫૮ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર બનાસિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર 

સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 
(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ િામગીરી હાર્થ  

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને  

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

ડીસા 
જુના ડીસા  ૧ ૫૦૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૫૦૦૦૦૦  

હદયોદર 
વાતમ નવા  ૧ ૧૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૧૦૦૦૦૦૦  

ભાભર 
ભાભર ૧ ૧૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૧૦૦૦૦૦૦  

પાલનપુર 
પાલનપુર  ૨૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫  
ડીસા 

િેિરા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

 જૂના ડીસા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૨   ૪૦૦૦૦૦૦  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ િામગીરી હાર્થ  

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને  

ચુિિાયેલ રિમ 

િરાદ 

મિાજનપુરા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

આસોદર ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૨   ૪૦૦૦૦૦૦  

હદયોદર 
િોતરવાડા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

પાલનપુર 
પાલનપુર ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

વાવ 

વાવ  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

ઢીમા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૨   ૪૦૦૦૦૦૦  

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

િાાંિરેજ 

ભાવનગર (અઘગામ)  ૧  ૫૯૨૭૫૫  

રૂની  ૧  ૫૦૧૨૬૭  

અઘગામ  ૧  ૦  

િળી ગાંગાપર  ૧  ૧૨૪૯૯૦૦  

અમરનેસડા  ૧  ૬૪૪૦૦૦  

િુલ ૫   ૨૯૮૭૯૨૨  

િરાદ 

મિાજનપુરા  ૧ ૪૩૯૮૩૦ 

ભડોદર  ૧ ૦  

જતેડા  ૧ ૦ 

િરણપુરા  ૧ ૧૨૪૬૪૬૧  

ડોડગામ  ૧ ૦ 

િુલ ૫   ૧૬૮૬૨૯૧  

હદયોદર 

વાતમનવા ૧ ૧૩૩૯૪૦૦  

સોની  ૧ ૧૨૨૩૦૦૦ 

િુલ ૨ ૧૩૩૯૪૦૦ 

ધાનેરા 
સરાલ  ૧ ૧૨૦૭૨૪૫  

િુલ ૧  ૧૨૦૭૨૪૫ 

પાલનપુર 

મિાજનપુરા ૧  ૭૬૦૦૦૦ 

સાગ્રોસણા  ૧  ૦  

જુઓલ  ૧  ૨૨૮૬૨૪  

િેખલા  ૧  ૦  

રામપુરા (િ)  ૧  ૨૫૭૩૩૭  

િુલ ૫   ૧૨૪૫૯૬૧  

લાખણી 
િાળવા  ૧ ૧૪૦૫૦૦૦ 

િુલ ૧  ૧૪૦૫૦૦૦ 

વાવ 
વાવ  ૧ ૧૦૯૨૯૦૦  

િુલ ૧  ૧૦૯૨૯૦૦ 

સુઈગામ 
ધનાણા  ૧  ૦  

બેણપ  ૧  ૦  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ િામગીરી હાર્થ  

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને  

ચુિિાયેલ રિમ 

િાડા  ૧  ૦  

 િુલ ૩  ૦  

વડગામ 
જુનીનગરી  ૧ ૦  

િુલ ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭   

હદયોદર 
ધ્રાાંડવ  ૧  ૦  

િુલ ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૭ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૮    
૦ 

૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 

------------ 

બોટાદ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૭૯ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર બોટાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 
ક્યા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  
ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરોલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦  
૦ ૦  ૦  

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫  
૦ 

૦  ૦ ૦ 

 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬   

 

 

 

ગઢડા  

કવરાવાડી  ૧ ૯૬૦૦૦૦  

લીંબાળી  ૧  ૧૧૯૫૦૦૦ 

િોસલા ૧  ૦  

િામાપર ૧ ૦  

અનીડા  ૧ ૦  

વાવડી  ૧  ૦  

પીપરડી ૧ ૦  

ખીંજડીયા  ૧ ૦ 

મોટીિુાં ડળ  ૧ ૦ 

કવિળીયા  ૧ ૦ 

િુલ  ૧૦  ૨૧૫૫૦૦૦  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરોલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 

 

બરવાળા 

 

 

 

 

બરવાળા 

રામપરા  ૧  ૧૧૯૫૦૦૦  

સારાંગપુર ૧ ૧૨૬૫૯૨૯  

િોિડી  ૧ ૦  

ખાાંભડા  ૧ ૦ 

નાવડા  ૧ ૦ 

ખમીદાણા  ૧ ૦ 

વહિયા  ૧ ૦ 

વાઢેળા  ૧ ૪૩૦૦૦  

રાણપરી  ૧ ૦  

િુલ  ૯  ૨૮૯૩૯૨૯  

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

બોટાદ  

િેરીયા નાં. ૧  ૧  ૧૨૦૦૦૦૦  

લાખેણી  ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

મોટા ઝીંઝાવદર  ૧ ૧૧૯૭૨૫૦  

મોટા પાળીયાદ  ૧ ૮૫૧૦૦૦  

રેફડા  ૧ ૦ 

િુલ  ૫  ૪૪૪૮૨૫૦  

રાણપુર  

બોહડયા  ૧ ૧૧૯૭૫૦૦  

વેજલિા  ૧ ૫૦૧૩૭૨ 

મોટીવાવડી  ૧ ૯૨૯૮૫૩ 

ઉમરાળા  ૧ ૦ 

િારણિી  ૧ ૦ 

ખોખરનેશ  ૧ ૦ 

ધારપીપળા  ૧ ૦ 

રાજપરા  ૧ ૦ 

બરાનીયા  ૧ ૦ 

િાંદરવા  ૧ ૦ 

રાણપુર  ૧ ૦ 

અણીયાળી (િાઠી)  ૧ ૦ 

દેવગણા  ૧ ૯૯૯૭૦૦ 

સુાંદરીયાણા  ૧ ૧૧૬૮૦૩૫ 

ગોઘાવટા  ૧ ૦ 

િુલ  ૧૫  ૪૭૯૬૪૬૦  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮  

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 

--------------- 
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ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૮૨ : (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ડૉ. સી. જ.ે ચાિડા  (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 
િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  

અને       પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

માણસા  

સમોઉ ૧   ૫૦૦૦૦૦  

િાડા  ૧  ૦ 

િુલ  ૨  ૫૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫  

૦  ૦  ૦  ૦ 

િલોલ  
અલુવા ૧ ૭૨૬૦૦૦  

િુલ  ૧  ૭૨૬૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬  

દિેગામ  
િરસોલી  ૧ ૧૧૯૮૦૦૦  

િુલ  ૧  ૧૧૯૮૦૦૦ 

માણસા 
અમરાપુર  ૧ ૪૬૫૨૬૫  

િુલ  ૧   ૪૬૫૨૬૫ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭   

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮    

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત ધારો યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં  િરવામાાં આવેલ નિી. 

--------------- 
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મહેસાણા વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૮૩ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી સુરેશભાઈ  પટેલ (માણસા ):  માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર મિેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 
ખચધ ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

મિેસાણા  
મિેસાણા ૧   ૦  

િુલ  ૧   ૦  

કવસનગર 
કવસનગર ૧ ૭૨૯૦૯૩  

િુલ  ૧  ૭૨૯૦૯૩ 

કવજાપુર 
મોરવાડ  ૧ ૪૩૧૪૦૦  

િુલ  ૧  ૪૩૧૪૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫   

ઉંઝા  
ઉંઝા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

િુલ  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦ 

કવસનગર  વાલમ  ૧ ૧૯૯૨૬૦૦  

િુલ  ૧   ૧૯૯૨૬૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬    

ઉંઝા  
ઉંઝા ૧  ૮૩૦૨૬૨   

િુલ  ૧   ૮૩૦૨૬૨   

કવસનગર 

િામલપુર (ગો)  ૧  ૧૦૪૭૦૦૦  

ગોઠવા  ૧ ૪૮૮૬૦૦  

િુલ  ૨    ૧૫૩૫૬૦૦  

કવજાપુર  
ગોકવાંદપુરા  ૧  ૪૯૯૯૯૪  

િુલ ૧  ૪૯૯૯૯૪ 
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 
ખચધ ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

સતલાસણા  
કખલોડ  ૧  ૦  

િુલ ૧  ૦  

મિેસાણા  
પાાંિોટ  ૧  ૦  

િુલ ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭     

િડી  
ઝાલોડા  ૧ ૦ 

િુલ ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૭  િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮      

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 

----------------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૯૧ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (અમદાવાદ ):  માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર 

સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

 

 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૪ 

 

 

 

બરવાળા  

શ્રી બોિાસણવાસી શ્રી અક્ષર પુરૂર્ોત્તમ ગૌશાળા ૧   ૫૦૦૦૦૦   

િષ્ટભાંજન િનુમાનજી દેવનુાં માંહદર  ૧  ૦  

શ્રી િહરસત્સાંગ સેવા ટરથટ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૩   ૨૫૦૦૦૦૦   

માાંડલ  

શ્રી માાંડલ મિાજન પાાંજરાપોળ  ૧ ૭૬૦૩૪  

િુલ  ૧  ૭૬૦૩૪  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૪ 

દેત્રોજ  

શ્રી રામપુરા પાાંજરાપોળ સાંથિા  ૧ ૯૨૧૦૦૦  

િુલ  ૧  ૯૨૧૦૦૦ 

ધોળિા 

ઈગોલી  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

શ્રી થવામીનારાયણ માંહદર ગૌશાળા  ટરથટ  ૧  ૭૦૦૦૦૦  

િુલ  ૨ ૨૭૦૦૦૦૦  

કવરમગામ  

કવરમગામ ખોડા ઢોર પાાંજરાપોળ  ૧  ૦  

વ્રજિાંદ તિા રકસિકપ્રયાજી માંહદર  ૧  ૦  

િુલ  ૨   ૦  

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫   

ધોળિા 

ઈંગોલી ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

ઉતેલીયા  ૧  ૧૦૦૦૦૦૦  

િુલ  ૨   ૩૦૦૦૦૦૦ 

બરવાળા 

ખાાંભડા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

રેફડા  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ  ૨   ૪૦૦૦૦૦૦  

કવરમગામ 

કવરમગામ ખોડા ઢોર પાાંજરાપોળ  ૧  ૮૦૦૦૦૦  

વ્રજિાંદ તિા રકસિકપ્રયાજી માંહદર  ૧  ૦  

િુલ  ૨   ૮૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

    

કવરમગામ  

િોિતા  ૧  ૧૨૦૦૦૦૦  

વલાણા  ૧  ૧૨૦૦૦૦૦  

િુલ  ૨   ૨૪૦૦૦૦૦  

ધાંધુિા 

ગોગલા  ૧  ૫૦૫૫૩૭  

ફતેપુર ૧  ૦  

ઉમરગઢ  ૧ ૦  

સરવાળ  ૧ ૦  

ધોળી  ૧ ૧૧૩૯૦૦૦   

િડાળા  ૧ ૮૭૮૬૮૫  

ગુાંજાર  ૧ ૬૪૩૯૯૨  

ખથતા  ૧ ૦  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

િહરપુરા  ૧ ૦  

ઉંિડી  ૧ ૧૦૨૮૫૧૨  

ધોલેરા  

િુલ  ૧૦    ૪૧૯૫૭૨૬  

ગોરાસુ  ૧ ૮૨૬૨૫૦  

રાયસાંગગઢ  ૧ ૯૦૭૦૦૦  

નવાગામ િણાષ  ૧ ૯૦૨૦૦૦  

ભહડયાદ ૧ ૦  

ઝાાંખી  ૧ ૦  

િુલ  ૫  ૨૬૩૫૨૫૦  

ધોળિા 
ભોળાદ  ૧  ૮૨૬૨૫૦ 

િુલ  ૧   ૮૨૬૨૫૦ 

સાણાંદ  
કવાંછીયા  ૧  ૦  

િુલ  ૧   ૦  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭     

ધોળિા   

ભેટાવાડા  ૧ ૦ 

વાલિેરા  ૧  ૦  

ઉતે્તલીયા  ૧  ૦  

િુલ ૩   ૦  

બરવાળા  

સરલા ૧ ૦ 

િાણોતર ૧ ૦ 

બલદાણા  ૧ ૦  

િુલ ૩   ૦  

૧/૭/૨૦૧૭  િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮      

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 

----------------------------- 

અમરેલી  વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૯૮ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા ):  માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 
િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૨૫ -૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  

અને     પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 
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પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૪ 
૦ 

૦  ૦  ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫   

અમરેલી  

લાઠી  ૧ ૬૬૭૫૦૦ 

પીપળલગ  ૧  ૦  

િેરીયાનાગસ  ૧  ૯૪૯૮૫૬  

િુલ  ૩    ૧૬૧૭૩૫૬  

ખાાંભા  
ધુધવણા ૧ ૧૫૦૦૦૦૦  

િુલ  ૧   ૧૫૦૦૦૦૦ 

બાબરા  
નાનામા િીયાડા  ૧  ૯૩૮૦૬૨  

િુલ  ૧    ૯૩૮૦૬૨ 

લાઠી  

ધામેલ  ૧  ૧૫૦૦૦૦૦  

સુવાવઢ  ૧   ૧૫૦૦૦૦૦  

ધુફણીયા  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

ભીગરાડ  ૧  ૧૫૦૦૦૦૦  

િુલ  ૪     ૬૫૦૦૦૦૦   

લીલીયા 

ખારા  ૧  ૧૫૦૦૦૦૦  

નાનાિણિોટ  ૧  ૭૫૦૦૦૦  

િુલ  ૨    ૨૨૫૦૦૦૦  

સાવરિુાં ડલા 
જાબાળ  ૧  ૧૫૦૦૦૦૦  

િુલ  ૧   ૧૫૦૦૦૦૦  

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 

 

 

 

અમરેલી  

બાબાપુરા  ૧  ૮૫૧૨૫૦  

તરિતળાવ  ૧  ૦  

મેડી  ૧  ૦  

િુલ  ૩    ૮૫૧૨૫૦  

િુાં િાવાવ  

દડવા (રાાંદલ)  ૧ ૦ 

ખજુરી  ૧  ૦  

મોરવાડા  ૧  ૦  

િુલ  ૩  ૦  

ખાાંભા  
સમઢીયાળા-૨  ૧  ૪૫૬૮૨૦  

િુલ  ૧   ૪૫૬૮૨૦ 
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

ધારી  
પાકણયાદેવ  ૧ ૧૧૪૯૯૦૦  

િુલ  ૧   ૧૧૪૯૯૦૦ 

બગસરા  
જુના વાઘણીયા  ૧ ૬૭૦૭૧૨  

િુલ  ૧   ૬૭૦૭૧૨ 

રાજુલા  
હિાંડોરણા  ૧ ૯૯૮૦૦૦  

િુલ  ૧   ૯૯૮૦૦૦ 

લાઠી  

િાવતડ  ૧ ૧૦૨૩૭૪૦   

શાખપુર  ૧  ૭૭૮૨૦૦  

નાના રાજિોટ  ૧  ૦  

િુલ  ૩   ૧૮૦૧૯૪૦  

 

 

લીલીયા 

 

 

 

 

 

 

 

લીલીયા 

સલડી  ૧ ૧૦૩૪૯૦૮  

બવાડી  ૧ ૧૧૯૯૫૦૦  

ભોરીંગડા  ૧ ૯૬૦૦૦૦  

સાજણટીંબા  ૧ ૧૧૪૦૦૦૦  

ભેંસાણ  ૧ ૧૧૮૮૨૦૦  

સનાળીયા  ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

આાંબા  ૧ ૧૯૬૮૧૨  

લોિા  ૧ ૪૮૧૧૨૬  

ભેંસવડી  ૧ ૪૪૨૧૪૧  

વાઘણીયા  ૧ ૬૮૮૯૩૨  

અાંટાળીયા   ૧ ૧૯૨૧૬૦  

િુતાણા  ૧ ૬૦૫૬૧૬  

પીપળવા  ૧ ૭૩૪૧૩૨  

બવાડા  ૧ ૩૫૭૨૮૭  

જાત્રોડા  ૧  ૬૪૮૧૮૫  

િુલ  ૧૫    ૧૧૦૬૮૯૯૯   

૧/૭/૨૦૧૬ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૭     
૦  ૦  ૦  ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭  િી 

૩૦/૬/૨૦૧૮      
૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુિવણાં  િરવામાાં આવેલ નિી. 

-------------- 
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સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૦૩ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ઋવવિિભાઈ મિિાણા (િોટીલા):  માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર 
સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૬ -૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

િોટીલા  

કિરોડા (ભાદર) ૧ ૫૦૦૦૦૦  

સુખસર  ૧ ૫૦૦૦૦૦ 

આણાંદપુર (ભા.)  ૧ ૫૦૦૦૦૦ 

સકમઢયાળા  ૧ ૫૦૦૦૦૦ 

િોટીલા  ૧ ૫૦૦૦૦૦ 

ભગતશ્રી ધારસી વીરજીની જગ્યા િોટીલા  ૧ ૭૬૦૮૦૦  

સાાંગાણી  ૧ ૧૫૨૧૬૦૦  

પીપરાડી  ૧ ૧૫૨૧૬૦૦ 

આણાંદપુર (ભા.) ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

ભોજપરા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

રામપરા (રાજ)  ૧ ૭૬૦૦૧૨  

ગઢેિી ૧ ૧૫૨૧૬૦૦  

ભોજપરી  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

મહિદડ  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ  ૧૪     ૧૬૫૮૫૬૧૨  

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫   

દસાડા  
િઠાડા  ૧ ૦  

િુલ  ૧     ૦  

ધાાંગધ્રા  

ધાાંગધ્રા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

િામપુર  ૧  ૦  

િુલ  ૨    ૨૦૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

 

વઢવાણ  
વઢવાણ ૧  ૩૯૫૩૫૩  

િુલ  ૧    ૩૯૫૩૫૩ 

સાયલા  

નડાળા-દેવગઢ  ૧  ૦  

નાના-િરણીયા  ૧   ૭૫૦૭૮૭  

િુલ  ૨      ૭૫૦૭૮૭ 
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

 

 

 

 

 

 

 

 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

િોટીલા  

ડોસલી  ૧  ૧૫૧૧૪૩૫  

હિરાણા  ૧  ૧૮૫૮૬૫૦  

રેશમીયા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

જાની વડલા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

નાની મોલડી  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

નાની પાળીયાદ  ૧ ૧૫૦૦૦૦૦  

ત્રાંબોડા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

જીવાપર (આ)  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િબીયાસર-ભીમોરા  ૧ ૦ 

નાના પાળીયાદ-જસાપર  ૧ ૧૫૦૦૦૦૦  

િાંિારીયા  ૧ ૧૫૦૦૦૦૦ 

સુરૈઈ  ૧ ૧૦૦૦૦૦૦ 

િુલ  ૧૨     ૧૯૩૭૦૦૮૫  

દસાડા  
વડગામ  ૧  ૫૫૮૭૫૦  

િુલ  ૧   ૫૫૮૭૫૦ 

ધ્રાાંગધ્રા 

િામપુર  ૧ ૦ 

ધ્રાાંગધ્રા  ૧  ૧૬૫૫૦૬૭  

સોખડા  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦ 

ભરાડા  ૧  ૧૦૦૦૦૦૦ 

િુલ  ૪  ૪૬૫૫૦૬૭  

પારડી  
િઠાડા  ૧  ૦  

િુલ  ૧   ૦  

વઢવાણ  
વઢવાણ ૧  ૦  

િુલ ૧   ૦  

સાયલા  

ઢેઢુિી  ૧ ૧૫૨૧૬૦૦  

લાખાવડ  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

સમઢીયાળા  ૧ ૮૫૬૬૮૭  

અડાળા-પીપળીયા  ૧ ૧૬૧૬૨૫૦  

ગરાાંભડી  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

ઢીંિવાડી  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

ગુાંદીયાવડા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૭    ૧૧૯૯૪૫૩૭  

 
 
 
 
 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 
 
 
 
 

િુડા 
સેજિપર  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િોટીલા 

મેવાસા (સુ)  ૧  ૭૩૧૮૫૦  

લાખિોિીયા  ૧  ૧૧૯૫૦૦૦  

િબીયાસર  ૧  ૧૫૦૦૦૦૦  

િુલ  ૩    ૩૪૨૬૮૫૦  

િાન  
ખાખરાવાળી  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦  

િુલ  ૧   ૧૧૯૫૦૦૦ 

િાનગઢ  
હિરાણા  ૧  ૧૧૭૭૮૯૦  

િુલ  ૧   ૧૧૭૭૮૯૦ 

મુળી  
િુાં તલપુર  ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

સાગધ્રા  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

 
 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

ભવાનીગઢ  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦ 

દાઘોળીયા  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦ 

િુલ  ૪    ૪૭૮૫૦૦૦  

લીંબડી  
બોરાણા  ૧ ૧૧૩૫૦૦૦  

િુલ  ૧   ૧૧૩૫૦૦૦ 

સાયલા  
ગાંગાજળ  ૧ ૭૯૫૪૪૨  

િુલ  ૧   ૭૯૫૪૪૨ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭     

ધાાંગધ્રા 
નવલગઢ  ૧ ૦  

િુલ  ૦    ૦  

િોટીલા 

િોટીલા   ૧  ૭૦૮૬૧૯  

ભોજપરી  ૧  ૦  

િુલ  ૨    ૭૦૮૬૧૯ 

મુળી 
િળમાદ  ૧  ૦  

િુલ  ૧   ૦  

િુડા  
મોજીદડ  ૧  ૦  

િુલ  ૧   ૦  

૧/૭/૨૦૧૭  િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮      

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 
----------------- 

સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૦૬  (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઈ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા ):  માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 

િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર 

સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૧૭ -૧૧ -૨૦૧૮) 

(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 
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પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 
ખચધ ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

ઈડર  
ઈડર ૧   ૫૦૦૦૦૦  

િુલ  ૧   ૫૦૦૦૦૦ 

હિાંમતનગર  
રાંગપુર  ૧ ૦  

િુલ  ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫   

હિાંમતનગર 
રાંગપુર ૧ ૦  

િુલ  ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬    

ઈડર  

ગોલવાડા  ૧ ૦  

સીંગા ૧ ૮૫૨૦૩૫  

ગઢા  ૧ ૬૬૧૮૯૮  

પ્રતાપપુરા  ૧ ૦  

સાાંતોલ  ૧ ૯૧૦૮૧૦  

િુલ  ૫   ૨૪૨૪૭૪૩  

ખેડબ્રહ્મા  
ગોતા  ૧  ૦  

િુલ  ૧  ૦  

તલોદ  પુાંસરી  ૧  ૦  

 િુલ  ૧  ૦  

 
 
 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬    

વડાલી 

 
 
 

વડાલી 

િોઠણ  ૧  ૦ 

મેઘ  ૧  ૦ 

બાબસર  ૧  ૦ 

અસઈ (વા)  ૧  ૦ 

વાસણા (અ)  ૧  ૦ 

િુલ ૫   ૦ 

હિાંમતનગર  

આિોદરા  ૧  ૦ 

િુલ ૧  ૦  

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭     

પ્રાાંકતજ  
વાઘરોટા  ૧ ૦ 

િુલ ૧  ૦  

ઈડર  
ઈડર  ૧  ૭૩૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૭૩૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૭  િી 

૩૦/૬/૨૦૧૮      
૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 
----------------- 
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મોરબી વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૧૩ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી લલીતભાઈ િગર્થરા (ટાંિારા):  માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં ગૌિર સુધારણાના 

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી રિમ િુિવાઈ ?  

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ- (૨૬ -૧૦ -૨૦૧૮) 

(૧)  

અને  પત્રિ સામેલ છે. 

(૨) 

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫   

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬    

માળીયા  
સુલતાનપુર  ૧ ૧૨૬૨૭૮૦  

િુલ  ૧    ૧૨૬૨૭૮૦  

મોરબી  

ધી િેલેન્જસષ ફોર એડવેન્િર એન્ડ  િલ્િરલ 
એકક્ટકવહટઝ નવા સાદુળિા  

૧  ૧૨૬૦૦૦   

રાપર  ૧  ૬૬૧૩૪૦  

ઝીંઝુડા  ૧  ૦  

િુલ  ૩   ૭૮૭૩૪૦   

વાાંિાનેર  
અમરસર  ૧  ૧૧૯૭૭૮૫   

િુલ  ૧  ૧૧૯૭૭૮૫   

િળવદ  

માનગઢ  ૧  ૮૧૩૦૨૦  

ગોલાસણ  ૧  ૧૯૯૩૮૨  

િુલ  ૨  ૧૦૧૨૪૦૨  

 

ટાંિારા 

  

ધનુડા (ખા)  ૧ ૦  

સરાયા  ૧ ૪૭૩૯૬૮  

બાંગાવડી  ૧  ૭૪૯૫૯૬  

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬    

સાવડી  ૧  ૦  

િુલ ૪   ૧૨૨૩૫૬૪  
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ 

ધરેલ િામો 

ખચધ ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭     

વાાંિાનેર  
વાાંિાનેર પાાંજરાપોળ અને ગૌશાળા, વાાંિાનેર  ૧ ૪૪૩૬૩૦  

િુલ ૧  ૪૪૩૬૩૦ 

૧/૭/૨૦૧૭  િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮      

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ નિી. 

---------------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૧૪: (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજિોટ કજલ્લા તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણા ના  

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?   

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   

 
અને    પત્રિ સામેલ છે.  

 
(૨)  

પત્રિ 
 

િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ 
હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

જસદણ 
મોટીલાખાવડ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

ટાંિારા 
રોહિશાળા ગૌશાળા િેરીટેબલ  ટરથટ, 

ટાં િારા  
૧ ૧૦૦૦૦૦૦ 

 િુલ ૧ ૧૦૦૦૦૦૦  

વાાંિાનેર 

શ્રી  વાાંિાનેર પાાંજરાપોળ અને  ગૌશાળા, 
વાાંિાનેર 

૧ ૩૬૦૦૦૦૦  

જયશ્રી મોગલ માતાજી ગૌશાળા ટર થટ. 
જાલસીિા 

૧ ૧૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૨ ૪૬૦૦૦૦૦  

૧/૭/ ૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫  

ગોંડલ  

ગુજરાત પાટીદાર ગૌસેવા જાવદયા 
પાાંજરાપોળ મોકવયા   

૧ ૨૪૨૧૭૫૦  

બીલડી  ૧ ૦  

િુલ ૨ ૨૪૨૧૭૫૦ 

જસદણ  

શ્રી કબલેશ્વર ગૌશાળા  ટરથટ 
ગુાંદાણા/રેવણીયા  

૧ ૧૩૮૯૦૦૦  

શ્રી કબલેશ્વર ગૌશાળા  ટરથટ ,અમરાપુરા  ૧ ૧૩૮૯૦૦૦ 

વાાંગધ્રા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 
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િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ 
હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

લીલાપર  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦  

દેવધરી  ૧ ૦  

િાળાસર  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

િમળાપુરા  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦  

મોઢુિા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

ઢેઢુિી ૧ ૦  

અજમેર  ૧ ૧૬૬૬૯૦૫  

િાિસણી  ૧ ૦  

વેરાવળ (ભા) ૧ ૦  

ખડિાણા  ૧ ૧૯૭૫૧૭૦  

વનાળા  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦  

પારેવાલા  ૧ ૧૯૭૩૯૨૫  

સરતાનાપર  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦  

આાંિડીયા  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦  

૧/૭/ ૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

જસદણ 

ભાડલા  ૧ ૦  

પાાંિવડા  ૧ ૦  

સોમપીમળીયા  ૧ ૧૩૦૦૦૦૦  

પાટીયાળી  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

ખાાંડા િડમતીયા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૨૨ ૨૬૧૯૪૦૦૦ 

માળીય  
મીયાણા   

ખીરસરા  ૧ ૧૭૩૧૧૮૭  

િુલ ૧ ૧૭૩૧૧૮૭ 

મોરબી  
મોરબી  પાાંજરાપોળ ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૨૦૦૦૦૦૦ 

રાજિોટ  
િાિિોટ  ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

િુલ ૧  ૨૦૦૦૦૦૦  

વાાંિાનેર  

દલડી  ૧ ૧૫૩૬૬૯૩  

વાાંિાનેર પાાંજરાપોળ અને ગૌશાળા  ૧ ૧૦૦૦૦૦૦  

જાલીડા  ૧ ૧૭૩૧૧૭૫  

ગારીડા  ૧ ૧૮૩૦૬૭૫  

રૂપાવટી  ૧ ૧૭૭૦૬૭૫  

પાિદ્વારિા  ૧ ૨૦૦૦૦૦૦  

લીંબાળા  ૧ ૧૭૯૪૯૫૬  

િુલ ૭  ૧૧૬૬૪૧૭૪  

કવાંકછયા  
બાંધાળી ૧ ૧૮૪૬૧૪૦ 

િુલ ૧ ૧૮૪૬૧૪૦ 

૧/૭/ ૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬  

ઉપલેટા  

તણસવા  ૧ ૧૨૭૫૩૭૫  

નીલાખા ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

િુલ ૨  ૨૪૭૫૩૭૫  

િોટડા 
સાાંગણી  

સાાંઢવાયા ૧ ૧૦૬૩૪૩૦  

માણેિવાડા  ૧ ૧૧૯૫૦૦૦  

િાલાંભડી  ૧ ૦  

િોરડી  ૧ ૦  

િુલ ૪  ૨૨૫૮૪૩૦  
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િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ 
હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

ગોંડલ 

બીલડી  ૧ ૧૬૮૭૪૫૦  

શ્રી ભુવનેશ્વરી  પીઠ ગૌશાળા, ભોજપરા  ૧ ૪૬૫૦૦૦  

િુલ ૨ ૨૧૫૨૪૫૦  

જસદણ  

શ્રી વૃાંદાવન ગૌશાળા (જીવદયા ) ટરથટ 
તરગાળા  રોડ  

૧ ૧૧૩૩૪૮૫  

પાાંિવડા  ૧ ૧૯૭૩૯૨૫  

વેરાવળ (ભા) ૧ ૧૫૦૦૦૦૦  

ભાડલા  ૧ ૧૫૦૦૦૦૦  

િુલ ૪ ૬૧૦૭૪૧૦  

જામ િાંડોરણા 
અડવાળ ૧ ૬૦૫૭૩૩  

િુલ ૧ ૬૦૫૭૩૩ 

રાજિોટ 

જામગઢ ૧ ૧૨૦૦૦૦૦  

ઢાાંઢણી   ૧ ૭૨૫૦૦૦  

ઢાાંઢીયા  ૧ ૪૯૮૫૮૮  

નવાગામ (સર) ૧ ૦  

ખેરડી  ૧  ૦  

૧/૭/ ૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬  

રાજિોટ િુલ ૫ ૨૪૨૩૫૮૮ 

કવાંકછયા 
રોરયા  ૧  ૮૩૮૦૦૪ 

િુલ  ૧ ૮૩૮૦૦૪ 

૧/૭/ ૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮  

૦  
૦  ૦  ૦  

૧/૭/ ૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦  ૦  ૦  ૦  

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

------ 

દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૧૮: (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા  (િાલાવાડ): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લા તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર 

સુધારણા ના  િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?   

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
 
અને    પત્રિ સામેલ છે.  

 
(૨)  
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પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ હાર્થ ધરેલ િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/ ૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/ ૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/ ૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

જામ ખાંભાળીયા 

િોઠા કવસોત્રી  ૧  ૧૩૫૦૦૦૦  

કવાંજલપર  ૧  ૦  

બેરાજા  ૧  ૦  

ખજુરીયા  ૧  ૦  

િુલ ૪  ૧૩૫૦૦૦૦ 

દ્વારિા 

લોવરાલી  ૧ ૧૧૨૯૫૦૦  

બરડીયા  ૧ ૧૦૭૫૨૫૬  

િુલ ૨  ૨૨૦૪૭૫૬  

જામ િલ્યાણપુર 

ટાંિાહરયા   ૧  ૧૧૯૫૦૦૦  

પીંડારા  ૧  ૧૩૪૮૬૩૨  

જુવાનપુર  ૧  ૧૧૯૫૦૦૦  

દુધીયા  ૧  ૦  

િપર  ૧  ૧૨૮૩૯૮૨  

ધતુરીયા  ૧  ૧૨૦૮૨૭૦  

જામ િલ્યાણપુર 

રાજપરા  ૧  ૦ 

સણોસરી ૧  ૧૨૧૯૯૦૦  

િડમકતયા ૧  ૯૯૦૦૦૦  

જોધપુર  ૧  ૦  

નાંદાણા  ૧  ૯૯૨૫૯૨  

ખીરસરા  ૧  ૦  

જામ િલ્યાણપુર  ૧  ૧૦૧૬૦૦૦  

 ખાખરડા  ૧ ૦  

ભાટીયા  ૧  ૦  

ભાટવડીયા  ૧  ૦ 

ગોિલપર  ૧  ૧૦૮૧૮૦૬  

મેવાસા  ૧  ૦  

િુલ ૧૮  ૧૧૫૩૧૧૮૨ 

ભાણવડ 

શીવા  ૧  ૦  

ફતેપુર  ૧ ૧૧૯૮૦૦૦ 

િોખાંડા  ૧  ૧૧૯૮૦૦૦ 

િુલ ૩  ૨૩૯૬૦૦૦ 

ઓખા માંડળ 

ઓખા નગરપાલીિા, 
ઓખા  

૧  ૬૯૬૨૭૪  

ખાંતુબા  ૧  ૧૦૫૩૩૪૨  

મેરીયા  ૧  ૯૭૧૬૭૯  

િુલ ૩ ૨૭૨૧૨૯૫  

૧/૭/ ૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/ ૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં આવેલ નિી. 

---------------------------  
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જામનગર વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૨૪: (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી વચરાગભાઇ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર જામનગર કજલ્લા તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણા ના  

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?   

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને    પત્રિ મુજબ  
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

જામજોધપુર સીંદસર ૧ ૦ 

 િુલ ૧ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

જોડીયા 

બાદનપર (આમરણ) ૧ ૧૧૯૫૦૦૦  

જીવાપર  ૧ ૧૧૭૧૯૯૦  

માવનુાંગામ  ૧ ૯૦૦૯૩૩ 

ઉંટબેટ-શામપર  ૧ ૬૦૮૫૭૨  

િુલ  ૪  ૩૮૭૬૪૯૫  

જામ જોધપુર  

માાંડાસણ  ૧ ૭૦૦૮૭૫  

વસાંતપરુ  ૧ ૧૨૦૦૦૦૦ 

ઉદેપુર  ૧ ૧૧૪૨૯૦૩ 

તરસાઈ  ૧ ૮૮૯૪૦૦  

િુલ ૪ ૩૯૩૩૧૭૮  

જામનગર 

સુવરડા  ૧ ૧૦૬૯૦૦૦ 

જાાંબુડા  ૧ ૧૧૭૦૦૦૦ 

નારણપર  ૧ ૯૩૪૦૦૦ 

વસઈ ૧ ૯૭૬૨૩૦ 

જીવાપર  ૧ ૩૪૨૨૨૦ 

િાંરગઢ  ૧ ૦ 

િુલ ૬ ૪૪૯૧૪૫૦ 

લાલપુર 

બાબરીયા ૧ ૦ 

નાનાખડબા  ૧ ૦ 

િુલ ૨ ૦ 

જોડીયા  

િોઠારીયા  ૧ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

િુલ ૧ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

--------------------- 
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જુનાગઢ વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૩૩: (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી હર્ધદ િુમાર રીબડીયા(કવસાવદર): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 

િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર જુનાગઢ કજલ્લા તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણા ના  

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?   

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)   

   પત્રિ સામેલ છે. 

(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

જુનાગઢ 
જુનાગઢ ૧ ૩૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૩૦૦૦૦૦ 

ઉના  

તુલસીશ્યામ  ૧ ૭૦૦૦૦ 

સીમર ૧ ૭૭૦૩૩૭ 

િુલ ૨ ૧૪૭૦૩૩૭ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫ 
માળીયા િટીના 

ખોડાગીર  ૧ ૧૧૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૧૧૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

િેશોદ 

િાાંડલા  ૧ ૧૧૯૬૮૫૦ 

જોનપુર ૧ ૦ 

િુલ ૨  ૧૧૯૬૮૫૦ 

જુનાગઢ 
પ્લાસવા  ૧ ૧૧૯૧૨૪૧ 

િુલ ૧ ૧૧૯૧૨૪૧ 

ભેંસાણ 

ભેંસાણ ૧ ૧૫૦૦૦૦૦ 

ખાંભાડીયા  ૧ ૬૩૭૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૨૧૩૭૦૦૦ 

માાંગરોળ 
િલ્લી  ૧ ૧૧૧૫૮૬૫ 

િુલ  ૧ ૧૧૧૫૮૬૫ 

માણાવદર 

ખડીયા  ૧ ૧૩૪૬૪૪૬ 

િુડવા  ૧ ૧૫૦૦૦૦૦ 

જીંજરી ૧ ૦ 

સરદારગઢ  ૧ ૧૨૦૨૪૬૩ 

િુલ ૪ ૪૦૪૮૯૦૯ 

માળીયા િાટીના 

લાડુડી-ગીર  ૧ ૯૭૬૨૫૦ 

માળીયા િાટીના ૧ ૧૨૪૦૦૦૦ 

તરશીંગડા ૧ ૦ 

અમરાપુર ૧ ૧૨૦૪૮૪૦ 

પાતળા ૧ ૧૦૧૬૪૬૬ 

ઘુાંઘટી ૧ ૦ 

િુલડી ૧ ૧૦૫૮૯૦૦ 

અિળા ૧ ૮૯૯૨૭૬ 

િુલ ૮ ૬૩૯૫૭૩૨ 
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

વાંિલી  

વાડલા લુવારસર રોડ ૧ ૪૫૪૪૦૬  

બોડિા  ૧ ૬૧૨૧૩૫ 

િુલ ૨ ૧૦૬૬૫૪૧ 

મેંદરડા 

રાજસેર ૧ ૦  

નાગલપુર ૧ ૪૨૪૮૬૪ 

િુલ ૨ ૪૨૪૮૬૪ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

કવસાવદર  

નાની કપાંડખાઈ  ૧ ૦ 

િાલસરી ૧ ૦ 

િુલ ૨ ૦ 

માળીયા િાટીના  
બાબરા ૧ ૧૦૧૪૦૦૦ 

િુલ ૧ ૧૦૧૪૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

------  

ગીર સોમનાર્થ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૩૮: (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર ગીર સોમનાિ કજલ્લા તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણા 
ના  િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?   

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૨૫-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
   પત્રિ સામેલ છે. 
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

ગીરગઢડા 
બેડીયા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

ઉના 

શાણા વાાંિીયા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

રસલપુરા ૧ ૦ 

તુલર્ીશ્યામ ૧ ૭૦૦૦૦૦ 

સીમર ૧ ૧૨૦૦૦૦૦ 

િુલ ૪ ૩૯૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 
તાલાલા 

આાંબળાશ-ગીર ૧ ૧૫૦૦૦૦૦ 

ઉમરેઠી ૧ ૧૦૪૬૦૦૦ 

પીપળવા (ગીર) ૧ ૧૦૪૫૨૨૦ 

જશાપુર ૧ ૦ 

 ઉના  િુલ ૪ ૩૫૯૧૨૨૦ 
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

સનખડા ૧ ૧૧૯૮૦૦૦ 

િીખલી ૧ ૧૨૬૫૦૦૦ 

ઉમેજ ૧ ૦ 

પાતાપુર ૧ ૦ 

પસવાળા ૧ ૦ 

ભાિા  ૧ ૦ 

ખત્રીવાડા ૧ ૧૧૫૧૦૦૦ 

સોંદરડી ૧ ૯૬૪૨૨૨ 

સોંદરડા  ૧ ૧૦૧૪૩૪૪ 

િુલ ૯ ૫૫૯૨૫૬૬ 

ગીર ગઢડા 

ફરેડા  ૧ ૪૬૦૨૫૦ 

રસુલપુરી ૧ ૪૬૮૫૦૦ 

સણોસરી ૧ ૫૮૪૫૫૨ 

ફાટસર ૧ ૧૨૧૯૮૦૦ 

િુલ ૪ ૨૭૩૩૧૦૨ 
૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૪૬: (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી મોહનભાઈ િાળા (િોડીનાર): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભાવનગર કજલ્લા તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણા ના  

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?   

ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
   પત્રિ મુજબ  

(૨)  
પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

સમઢીયાળા  
સમઢીયાળા ખારગેટ ૧ ૧૦૬૧૨૧૪ 

િુલ ૧ ૧૦૬૧૨૧૪ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

બોટાદ 
નાની રાળીયદ ૧ ૧૯૨૭૫૦૦ 

િુલ ૧ ૧૯૨૭૫૦૦ 

ઉમરાળા 
ઇગોરાળા ૧ ૧૫૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૧૫૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

ઉમરાળા બોિડવા ૧ ૧૧૯૩૧૫૫ 

 િુલ ૧ ૧૧૯૩૧૫૫ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

મિુવા 
માયધર ૧ ૧૨૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૧૨૦૦૦૦૦ 
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િર્ધ તાલુિો 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

કસિોર  
ખારી ૧ ૧૨૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૧૨૦૦૦૦૦ 

ધોધા  
સમઢીયાળા ખારગેટ  ૧ ૧૨૫૬૨૪૭ 

િુલ ૧ ૧૨૫૬૨૪૭ 

પાલીતાણા 

દુધાળા  ૧ ૦ 

ભારાટીંબા (ઓ) ૧ ૦ 

ડુાં ગરપુર ૧ ૦ 

રાણપરડા (ખારા) ૧ ૦ 

િોંડા ૧ ૦ 

માનવડ (િડ) ૧ ૦ 

રતનપર  ૧ ૦ 

નવા લોઈંિડા ૧ ૦ 

આાંિોલાળી  ૧ ૪૨૯૯૦૪ 

સેંજકળયા  ૧ ૦ 

નોંધણાવદર  ૧ ૦ 

લીલીવાવ ૧ ૦ 

રાંડોળા ૧ ૦ 

માળીયા(ખારા) ૧ ૦ 

િુલ ૧૪ ૪૨૯૯૦૪ 

ગારીયાધાર 

ખારડી ૧ ૦ 

મેસણિા ૧ ૦ 

લુવારા ૧ ૦ 

બેલા  ૧ ૦ 

સરાંભડા ૧ ૦ 

માાંગુિા ૧ ૦ 

ડમરાળા ૧ ૦ 

િુલ ૭ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

ઉમરાળા  
લાંગાળા ૧ ૦ 

િુલ ૧ ૦ 

વલ્લભીપુર 
િડમતીયા  ૧ ૦ 

િુલ ૧ ૦ 

તળાજા 
ટીમાણા ૧ ૩૧૦૨૩૦ 

િુલ ૧ ૩૧૦૨૩૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦  ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુાંિવણાં  િરવામાાં 
આવેલ નિી. 

 
-------  
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આણાંદ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૬૮ : (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી વનરાં જન પટેલ (પટેલાદ) : માનનીય ગૌસાંવધષન માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર આણાંદ કજલ્લા તાલુિાવાર િેટલા ગામોનાાં ગૌિર સુધારણાના  

િયા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત  કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ? 
 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને    પત્રિ સામેલ છે.  
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ હાર્થ ધરેલ િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 

ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

તારાપુર 

મોરજ ૧ ૯૬૫૦૦૦ 

િથબારા ૧ ૦ 

િુલ ૨ ૯૬૫૦૦૦ 

ખાંભાત 

જીણજ ૧ ૪૩૧૫૦૦ 

ઉન્દેલ ૧ ૧૪૮૩૦૦૫ 

જિાજ ૧ ૦ 

દિેડા ૧ ૦ 

વડગામ ૧ ૦ 

િુલ ૫ ૧૯૧૪૫૦૫ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધઃ - ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ  િુિવણાં  િરવામાાં 

આવેલ નિી. 

 
-------------- 

ખેડા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૭૫ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા): માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર ખેડા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર ક્યા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણાના  

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   

(૨)  
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પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

 
 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 
 

ઠાસરા 

ડાિોર ૧ ૧૪૪૩૯૫૦ 

ડાિોર ૧ ૧૪૫૮૪૫૦ 

માંલય ૧ ૧૪૬૨૦૫૦ 

િુલ ૩ ૪૩૬૪૪૫૦ 

 
મિેમદાવાદ 

દેવિીવણસોલ ૧ ૧૧૨૧૨૮૩ 

િુલ ૧ ૧૧૨૧૨૮૩ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

 

-------------- 

સુરત વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૮૩ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી ભાિેશભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર સુરત કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં  ગૌિર સુધારણાના 

િયા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

 
૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

ઉમરપાડા 
વેજાણી ૧ ૧૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૧૦૦૦૦૦૦ 

િોસમાડા 
િોસમાડા ૧ ૭૭૮૭૫૫ 

િુલ ૧ ૭૭૮૭૫૫ 

સુરત 
સુરત ૧ ૧૯૦૧૫૪૮ 

િુલ ૧ ૧૯૦૧૫૪૮ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

સુરત 
િડોદરા ૧ ૧૧૨૩૬૦૫ 

િુલ ૧ ૧૧૨૩૬૦૫ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 
ઓલપાડ 

સરસ ૧ ૧૧૩૯૨૦૦ 

િુડસદ ૧ ૦ 

િુલ ૨ ૧૧૩૯૨૦૦ 
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િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધ:- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ   
નિી. 

-------------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૮૭ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાિોદ) : માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર દાિોદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં  ગૌિર  સુધારણાના 

િયા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

દાિોદ 
દોલતગાંજ, બજાર, દાિોદ ૧ ૪૮૫૦૦૦ 

િુલ ૧ ૪૮૫૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 

ફતેપુરા 

જલાઈ ૧ ૦ 

િઠલા ૧ ૦ 

િુલ ૨ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

ફતેપુરા 
નાનાસરણયૈા ૧ ૪૨૦૬૨૫ 

િુલ ૧ ૪૨૦૬૨૫ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધ:- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ   
નિી. 

-------------- 

છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૯૨ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) ) : માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર છોટાઉદેપુર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં  ગૌિર  

સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
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 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ 
િામગીરી હાર્થ ધરેલ 

િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

 
૧/૭/૨૦૧૪ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૫ 

 
િવાાંટ 

ખેરિા ૧ ૦ 

િડગામ ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

િુલ ૨ ૨૦૦૦૦૦૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

 

િવાાંટ 

નળવાાંટ ( િાટિાવાાંટ ) ૧ ૪૧૧૧૯૦ 

આિાડુાંગરી ( દેવધ ) ૧ ૧૭૯૭૩૯ 

િુલ ૨ ૫૯૦૯૨૯ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નોંધ:- ઉક્ત યાદી પૈિી જ ેસાંથિા અિવા ગ્રામ પાંિાયત દ્વારા યોજના અાંતગષત િામગીરી િરેલ ન િોઈ િુિવણાં િરવામાાં આવેલ   
નિી. 

-------------- 

પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ગૌચર સધુારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૯૫ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર પાંિમિાલ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં  ગૌિર  

સુધારણાના િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ હાર્થ ધરેલ િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

િાલોલ 
ઉજતેી ૧ ૧૧૭૪૪૦૦ 

િુલ ૧ ૧૧૭૪૪૦૦ 

શિેરા 
તાડવા ૧ ૭૦૩૦૦૦ 

િુલ ૧ ૭૦૩૦૦૦ 

ગોધરા 
કવાંઝોલ ૧ ૩૮૬૮૨૬ 

િુલ ૧ ૩૮૬૮૨૬ 
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િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ હાર્થ ધરેલ િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

-------------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૦૧ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ) : માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર વડોદરા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િયા ગામોમાાં  ગૌિર  સુધારણાના 

િેટલા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   
(૨)  

પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો હાર્થ ધરેલ ગામ હાર્થ ધરેલ િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

િવાાંટ 

બૈડીયા જુિ િેલધરા ૧ ૯૩૮૫૩૫ 

બૈડીયા જુિ ૧ ૮૪૬૮૬૨ 

િુલ ૨ ૧૭૮૫૩૯૭ 

છોટાઉદેપુર 

િરજવાાંટ જુિ ૧ ૧૮૭૭૦૭૦ 

પીપલદા જુિ ૧ ૪૭૧૬૪૮ 

િુલ ૨ ૨૩૪૮૭૧૮ 

ડભોઈ 
િાણોદ ૧ ૬૫૦૦૦૦ 

િુલ ૧ ૬૫૦૦૦૦ 

વડોદરા 

સોખડા ૧ ૩૯૯૨૩૮૦ 

મિરપુરા ૧ ૨૦૦૦૦૦૦ 

વડોદરા ૧ ૧૭૬૩૫૫૨ 

િુલ ૩ ૭૭૫૫૯૩૨ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૮ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

---------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાાં ગૌચર સુધારણાના િામો 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૦૭ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય ગૌસાંવધષન  માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે 
િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર ભરૂિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા ગામોમાાં  ગૌિર  સુધારણાના 

િયા િામો િાિ ધરવામાાં આવ્યા, અને  
(૨) તે પૈિી ઉક્ત વર્ષવાર,  તાલુિાવાર િેટલો ખિષ િયો અને તે  અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલી  રિમ િુિવાઈ ?  
 ગૌસાંિધધન માંત્રીશ્રીઃ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) 
(૧)   
અને   પત્રિ સામેલ છે.   
(૨)  

   
પત્રિ 

િર્ધ તાલુિો િામગીરી હાર્થ ધરેલ ગામ હાર્થ ધરેલ િામો 
ખચધ  ર્થયેલ અને 
ચુિિાયેલ રિમ 

૧/૭/૨૦૧૩ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૪ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૪ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૫ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૫ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૬ 

જાંબુસર 

માલપુર ૧ ૦ 

નાડા ૧ ૦ 

વડદલા ૧ ૦ 

િોરા ૧ ૦ 

રામપુરા ૧ ૦ 

િુલ ૫ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૬ િી 
૩૦/૬/૨૦૧૭ 

૦ ૦ ૦ ૦ 

૧/૭/૨૦૧૭ િી 

૩૦/૬/૨૦૧૮ 
૦ ૦ ૦ ૦ 

---------- 

રાજ્યમાાં આિેલ વિવિધ સરિારી દિાખાનાઓમાાં માંજુર ર્થયેલ પેરા મેડીિલ સ્ટાફનુાં મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ૪૮૧: (૩૦/૦૬/૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગાવમત(કનઝર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર પ્રાિકમિ અને સામુહિિ આરોગ્ય િેન્રો, પેટા આરોગ્ય કેન્દ્રોઅને 

આરોગ્ય િેન્રો અને િોકથપટલોમાાં પેરામેડીિલ થટાફનુાં માંજુર મિેિમ િેટલુાં છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર, િેટલી જગ્યાઓ ભરાયેલી અને િેટલી ખાલી છે, અને  
(૩) ઉક્ત કથિકતએ ખાલી જગ્યાઓ પૈિી િેટલી જગ્યાઓ ત્રણ વર્ષ િે તેિી વધુ સમયિી ખાલી છે અને તે ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી: (આરોગ્ય) (૨૬-૦૯-૨૦૧૮) 
(૧) પત્રિ-૧ માાં દશાષવ્યા મુજબ. 
(૨)  પત્રિ-૧ મુજબ. 

(૩)   ઉક્ત કથિકતએ ત્રણ વર્ષ િે તેિી વધુ સમયિી ખાલી જગ્યાઓની માહિતી પત્રિ-૧ માાં દશાષવેલ છે. 
-  પ્રવતષમાન નીકત િાયષભારણ અને જરૂરીયાતોને ધ્યાનમાાં લઈને યોગ્ય ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી બનતી ત્વરાએ 

જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. 
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પત્રિ-૧ 

રાજ્યમાાં આવેલ કવકવધ સરિારી દવાખાનાઓમાાં માંજુર િયેલ પેરામેડીિલ થટાફની કવગત દશાષવતુાં પત્રિ 
ક્રમ 

 
કજલ્લાનુાં નામ પ્રા. આ.િે. ખાતેની ત્રણ વર્ષ િે 

તેિી વધુ 

સમયિી 

ખાલી જગ્યા 

સા.આ.િેન્ર ખાતેની ત્રણ વર્ષ િે 
તેિી વધુ 

સમયિી 

ખાલી જગ્યા 

પેટા આરોગ્ય િેન્રો 
ખાતેની 

ત્રણ વર્ષ િે 
તેિી વધુ 

સમયિી ખાલી 

જગ્યા 

કજલ્લા િોથપીટલ/સબ ડીથટર ીક્ટ 
િોથપીટલ ખાતેની 

ત્રણ વર્ષ િે 
તેિી વધુ 

સમયિી 

ખાલી જગ્યા 

મેડીિલ િોલેજ સાંલગ્ન 
િોથપીટલ ખાતેની 

ત્રણ વર્ષ િે 
તેિી વધુ 

સમયિી ખાલી 

જગ્યા 

કજલ્લાવાર િુલ  ત્રણ વર્ષ િે 
તેિી વધુ 

સમયિી 

ખાલી જગ્યા 
માંજુર ભરેલી  ખાલી  માંજુર ભરેલી  ખાલી  માંજુર ભરેલી  ખાલી  માંજુર ભરેલી  ખાલી  માંજુર ભરેલી  ખાલી  માંજુર ભરેલી  ખાલી  

૧ અમદાવાદ ૮૦ ૭૩ ૭ ૦ ૧૪૫ ૧૨૫ ૨૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૧૪ ૧૭૧ ૪૩ ૫ ૪૨૫ ૪૨૫ ૦ ૦ ૮૬૪ ૭૯૪ ૭૦ ૧૩ 

૨ અમરેલી  ૮૨ ૭૮ ૪ ૩ ૧૫૩ ૧૨૯ ૨૪ ૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬૩ ૧૪૨ ૨૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૯૮ ૩૪૯ ૪૯ ૧૯ 

૩ આણાંદ ૧૦૬ ૯૪ ૧૨ ૦ ૧૭૧ ૧૪૪ ૨૭ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૧ ૪૭ ૩૪ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૫૮ ૨૮૫ ૭૩ ૭ 

૪ અરવલ્લી ૧૧૦ ૭૮ ૩૨ ૦ ૧૩૮ ૧૧૬ ૨૨ ૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૪ ૨૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૭૨ ૨૧૬ ૫૬ ૯ 

૫ બનાસિાાંઠા ૨૭૪ ૨૫૬ ૧૮ ૦ ૩૪૨ ૧૭૮ ૧૬૪ ૨૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૭૭ ૧૫૪ ૨૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૯૩ ૫૮૮ ૨૦૫ ૨૭ 

૬ ભરૂિ ૧૨૪ ૮૮ ૩૬ ૦ ૧૨૯ ૮૩ ૪૬ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૭ ૭૦ ૨૭ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૫૦ ૨૪૧ ૧૦૯ ૧૭ 

૭ ભાવનગર  ૯૪ ૭૪ ૨૦ ૭ ૧૬૪ ૧૩૧ ૩૩ ૨૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૯ ૩૬ ૧૩ ૦ ૯૮ ૭૫ ૨૩ ૬ ૪૦૫ ૩૧૬ ૮૯ ૩૫ 

૮ બોટાદ ૩૪ ૩૪ ૦ ૦ ૬૫ ૫૨ ૧૩ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૮ ૩૦ ૮ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૭ ૧૧૬ ૨૧ ૩ 

૯ છોટાઉદેપુર ૧૮૮ ૧૩૧ ૫૭ ૨૦ ૧૪૫ ૭૫ ૭૦ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૯ ૩૮ ૧૧ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૮૨ ૨૪૪ ૧૩૮ ૩૦ 

૧૦ દાિોદ ૩૮૮ ૨૭૮ ૧૧૦ ૦ ૨૫૫ ૧૧૧ ૧૪૪ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૫ ૨૫ ૫૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૧૮ ૪૧૪ ૩૦૪ ૧૧ 

૧૧ ડાાંગ ૪૦ ૩૧ ૯ ૦ ૩૭ ૧૭ ૨૦ ૨૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૭ ૫૩ ૪ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૪ ૧૦૧ ૩૩ ૨૧ 

૧૨ દેવભુકમદ્વારિા ૪૬ ૩૧ ૧૫ ૦ ૫૧ ૩૭ ૧૪ ૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૩ ૬૨ ૧૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૭૦ ૧૩૦ ૪૦ ૧૦ 

૧૩ ગાાંધીનગર ૬૦ ૫૦ ૧૦ ૦ ૧૧૭ ૧૦૨ ૧૫ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૧ ૯૩ ૧૮ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૮૮ ૨૪૫ ૪૩ ૭ 

૧૪ ગીર સોમનાિ ૫૮ ૪૦ ૧૮ ૧૭ ૯૯ ૭૮ ૨૧ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૮ ૪૬ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૦૫ ૧૬૪ ૪૧ ૩૦ 

૧૫ જામનગર ૬૬ ૫૩ ૧૩ ૦ ૧૧૩ ૭૧ ૪૨ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૫ ૩૦ ૧૫ ૦ ૮૩ ૬૫ ૧૮ ૪ ૩૦૭ ૨૧૯ ૮૮ ૧૧ 

૧૬ જુનાગઢ ૭૬ ૭૦ ૬ ૦ ૧૨૮ ૧૧૬ ૧૨ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૫ ૯૦ ૨૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૧૯ ૨૭૬ ૪૩ ૬ 

૧૭ િચ્છ ૧૩૪ ૧૧૩ ૨૧ ૫ ૨૧૮ ૧૧૩ ૧૦૫ ૫૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૩ ૫૮ ૧૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૨૫ ૨૮૪ ૧૪૧ ૬૧ 

૧૮ ખેડા ૧૦૮ ૮૯ ૧૯ ૦ ૧૮૦ ૧૫૮ ૨૨ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૩ ૧૧૬ ૩ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૧૧ ૩૬૩ ૪૮ ૬ 

૧૯ મિેસાણા ૧૧૪ ૧૦૬ ૮ ૦ ૧૯૨ ૧૬૩ ૨૯ ૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬૪ ૧૪૦ ૨૪ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૭૦ ૪૦૯ ૬૧ ૧૧ 

૨૦ મિીસાગર ૧૦૬ ૯૧ ૧૫ ૩ ૯૫ ૫૪ ૪૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨ ૪૮ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૫૩ ૧૯૩ ૬૦ ૫ 

૨૧ મોરબી ૬૦ ૪૪ ૧૬ ૦ ૭૭ ૪૮ ૨૯ ૧૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૩ ૯૬ ૧૭ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૫૦ ૧૮૮ ૬૨ ૧૩ 

૨૨ નમષદા ૧૦૮ ૭૬ ૩૨ ૧૦ ૫૭ ૩૧ ૨૬ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૭ ૬૧ ૬ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૩૨ ૧૬૮ ૬૪ ૧૬ 

૨૩ નવસારી ૧૫૨ ૧૩૩ ૧૯ ૦ ૧૫૯ ૧૦૪ ૫૫ ૪૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૧ ૯૫ ૨૬ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૩૨ ૩૩૨ ૧૦૦ ૫૨ 

૨૪ પાંિમિાલ ૧૪૨ ૧૧૯ ૨૩ ૧ ૧૬૭ ૧૧૧ ૫૬ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૨ ૬૮ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૮૧ ૨૯૮ ૮૩ ૧૧ 

૨૫ પાટણ ૧૦૨ ૬૮ ૩૪ ૦ ૧૯૧ ૭૭ ૧૧૪ ૨૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૪ ૮૫ ૩૯ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૧૭ ૨૩૦ ૧૮૭ ૨૮ 

૨૬ પોરબાંદર ૨૨ ૨૧ ૧ ૦ ૫૧ ૩૫ ૧૬ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૩ ૬૯ ૧૪ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૫૬ ૧૨૫ ૩૧ ૧૧ 

૨૭ રાજિોટ ૧૦૮ ૮૫ ૨૩ ૦ ૧૬૧ ૧૧૫ ૪૬ ૧૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૮૦ ૧૫૬ ૨૪ ૦ ૭૦ ૬૮ ૨ ૦ ૫૧૯ ૪૨૪ ૯૫ ૧૦ 

૨૮ સાબરિાાંઠા ૧૩૮ ૧૧૧ ૨૭ ૦ ૧૩૨ ૧૦૩ ૨૯ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૬ ૮૫ ૩૧ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૮૬ ૨૯૯ ૮૭ ૧૧ 

૨૯ સુરત ૧૯૮ ૧૬૭ ૩૧ ૦ ૧૮૩ ૧૩૬ ૪૭ ૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૯ ૬૧ ૧૮ ૧ ૮૧ ૫૨ ૨૯ ૪ ૫૪૧ ૪૧૬ ૧૨૫ ૨૩ 

૩૦ સુરેન્રનગર ૧૦૦ ૭૪ ૨૬ ૦ ૧૫૭ ૧૧૬ ૪૧ ૧૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૭૭ ૧૫૫ ૨૨ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૩૪ ૩૪૫ ૮૯ ૧૯ 

૩૧ તાપી ૧૫૨ ૧૨૧ ૩૧ ૦ ૧૦૨ ૫૦ ૫૨ ૩૭ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૬ ૫૩ ૨૩ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૩૦ ૨૨૪ ૧૦૬ ૪૨ 

૩૨ વડોદરા ૮૪ ૭૭ ૭ ૦ ૧૩૮ ૧૧૪ ૨૪ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૬૩ ૧૩૭ ૨૬ ૨ ૧૧૩ ૮૩ ૩૦ ૫ ૪૯૮ ૪૧૧ ૮૭ ૧૨ 

૩૩ વલસાડ ૧૯૬ ૧૬૨ ૩૪ ૧૧ ૧૩૮ ૯૫ ૪૩ ૩૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૪ ૬૧ ૨૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૧૮ ૩૧૮ ૧૦૦ ૪૪ 

િુલ ૩૮૫૦ ૩૧૧૬ ૭૩૪ ૭૭ ૪૬૫૦ ૩૧૮૮ ૧૪૬૨ ૪૬૯  ૦ ૦ ૦ ૩૨૮૩ ૨૬૫૩ ૬૩૦ ૬૬ ૮૭૦ ૭૬૮ ૧૦૨ ૧૯ ૧૨૬૫૩ ૯૭૨૫ ૨૯૨૮ ૬૩૧ 
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રાજ્યમાાં નિલી દૂધ અને દૂધની બનાિટો તેમજ નિલી દિાઓની બનાિટો અન ેિેચાણના કિસ્સા  

અતારાાંકિતઃ ૨૩૬૧ (૨૧/૦૮/૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા):માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં  કજલ્લાવાર નિલી દૂધ અને દૂધની બનાવટો તેમજ નિલી 

દવાઓની બનાવટ તિા વેિાણના િેટલા કિથસા નોંધાયેલ છે, 
(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે અન્વયે કજલ્લાવાર િેટલા ઈસમોને પિડવામાાં આવ્યા, અને 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ આવા ઈસમો સામે સરિારે શી િાયષવાિી િરી?  
 
નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૦૯/૧૦/૧૮) 
(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્લાવાર નિલી દૂધ અને દૂધની બનાવટો બનાવવા તિા 

વેિવાના િુલ ૮ તેમજ નિલી દવાઓની બનાવટ તિા વેિાણના િુલ ૩૨ કિથસા નોંધાયા છે, જનેી કવગતો પત્રિ-એ અને 

પત્રિ-બી મુજબ છે. 
(૨) છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર નિલી દૂધ અને દૂધની બનાવટો બનાવવા તિા વેિાણના કિથસામાાં ૧૩ ઈસમોને તેમજ નિલી 

દવાઓની બનાવવા તિા વેિાણના કિથસામાાં િુલ ૨૬ ઈસમોને પિડવામાાં આવેલ છે, જનેી કવગતો પત્રિ-એ અને પત્રિ-

બી મુજબ છે. 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ સરિારશ્રી દ્વારા નિલી દૂધ અને દૂધની બનાવટો બનાવવા અને વેિવાના કિથસા િેઠળ પિડાયેલા ઈસમો સામે 

ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ થટાન્ડડષ  એક્ટ-૨૦૦૬ અને તે અન્વયેના કનયમો િેઠળ તેમજ નિલી દવાઓ બનાવવા અને વેિવાના કિથસા 
િેઠળ પિડાયેલા ઈસમો સામે સને ૧૯૪૦ નો ઔર્ધ અને સૌંદયષ પ્રસાધન ધારો અને તે અન્વયેના કનયમો િેઠળ િાયદેસરની 
િાયષવાિી િાલુ છે. 

 

પત્રિ- એ 

અ.નાં. િતુધળ િચેરીનુાં નામ  
નિલી દૂધ અને દૂધની બનાિટો 
બનાિિા તર્થા િેચાણના િુલ 
િેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા છે 

નોંધાયેલ કિસ્સાઓ પૈિી 
િેટલા ઈસમોને પિડિામાાં 

આિેલ છે. 

૧ અમદાવાદ-૧ ૦ ૦ 

૨ અમદાવાદ-૨ ૦ ૦ 

૩ અમરેલી  ૦ ૦ 

૪ આણાંદ  ૦ ૦ 

૫ અરવલ્લી  ૦ ૦ 

૬ ભરૂિ ૦ ૦ 

૭ ભાવનગર ૦ ૦ 

૮ ભુજ ૦ ૦ 

૯ દાિોદ ૦ ૦ 

૧૦ ગાાંધીનગર ૦ ૦ 

૧૧ ગોધરા ૦ ૦ 

૧૨ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ 

૧૩ હિાંમતનગર  ૦ ૦ 

૧૪ જામનગર ૧ ૬ 

૧૫ જુનાગઢ ૦ ૦ 

૧૬ મિેસાણા ૦ ૦ 

૧૭ મિીસાગર ૦ ૦ 

૧૮ મોરબી ૦ ૦ 

૧૯ નડીયાદ ૦ ૦ 

૨૦ નવસારી ૦ ૦ 

૨૧ પાલનપુર ૧ ૧ 
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પત્રિ- એ 

અ.નાં. િતુધળ િચેરીનુાં નામ  
નિલી દૂધ અને દૂધની બનાિટો 
બનાિિા તર્થા િેચાણના િુલ 
િેટલા કિસ્સાઓ નોંધાયા છે 

નોંધાયેલ કિસ્સાઓ પૈિી 
િેટલા ઈસમોને પિડિામાાં 

આિેલ છે. 

૨૨ પાટણ ૦ ૦ 

૨૩ પોરબાંદર ૧ ૧ 

૨૪ રાજિોટ ૪ ૪ 

૨૫ સુરેન્રનગર ૧ ૧ 

૨૬ સુરત ૦ ૦ 

૨૭ તાપી ૦ ૦ 

૨૮ વડોદરા ૦ ૦ 

૨૯ વલસાડ ૦ ૦ 

૩૦ અમદાવાદ િોપોરેશન ૦ ૦ 

૩૧ ભાવનગર િોપોરેશન ૦ ૦ 

૩૨ ગાાંધીનગર િોપોરેશન ૦ ૦ 

૩૩ જામનગર િોપોરેશન ૦ ૦ 

૩૪ રાજિોટ િોપોરેશન ૦ ૦ 

૩૫ સુરત િોપોરેશન ૦ ૦ 

૩૬ વડોદરા િોપોરેશન ૦ ૦ 

િુલ ૮ ૧૩ 

 

પત્રિ- બી 

અ.નાં. િતુધળ િચેરીનુાં નામ  
નિલી દિાઓ બનાિિા તર્થા 

િેચાણના િુલ િેટલા કિસ્સાઓ 
નોંધાયા છે. 

નોંધાયેલ કિસ્સાઓ પૈિી 
િેટલા ઈસમોને પિડિામાાં 

આિેલ છે. 

૧ અમદાવાદ-૧ ૬ ૩ 

૨ અમદાવાદ-૨ ૪ ૪ 

૩ અમરેલી  ૧ ૦ 

૪ આણાંદ  ૧ ૦ 

૫ અરવલ્લી  ૦ ૦ 

૬ ભરૂિ ૨ ૦ 

૭ ભાવનગર ૦ ૦ 

૮ ભુજ ૦ ૦ 

૯ દાિોદ ૦ ૦ 

૧૦ ગાાંધીનગર ૩ ૩ 

૧૧ ગોધરા ૧ ૨ 

૧૨ ગીર સોમનાિ ૦ ૦ 

૧૩ હિાંમતનગર  ૧ ૦ 

૧૪ જામનગર ૩ ૧૦ 

૧૫ જુનાગઢ ૧ ૦ 

૧૬ મિેસાણા ૧ ૨ 

૧૭ મિીસાગર ૦ ૦ 

૧૮ મોરબી ૦ ૦ 

૧૯ નડીયાદ ૧ ૦ 

૨૦ નવસારી ૦ ૦ 

૨૧ પાલનપુર ૦ ૦ 
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પત્રિ- બી 

અ.નાં. િતુધળ િચેરીનુાં નામ  
નિલી દિાઓ બનાિિા તર્થા 

િેચાણના િુલ િેટલા કિસ્સાઓ 
નોંધાયા છે. 

નોંધાયેલ કિસ્સાઓ પૈિી 
િેટલા ઈસમોને પિડિામાાં 

આિેલ છે. 

૨૨ પાટણ ૨ ૨ 

૨૩ પોરબાંદર ૦ ૦ 

૨૪ રાજિોટ ૦ ૦ 

૨૫ સુરેન્રનગર ૧ ૦ 

૨૬ સુરત ૧ ૦ 

૨૭ તાપી ૦ ૦ 

૨૮ વડોદરા ૩ ૦ 

૨૯ વલસાડ ૦ ૦ 

િુલ ૩૨ ૨૬ 

અમરેલી વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૨૮૮૪ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી વશિાભાઈ ભુકરયા(હદયોદર):માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં અમરેલી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં અમરેલી કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ અમરેલી ૭,૫૧૧ 
૨ બાબરા ૮,૧૦૭ 
૩ બગસરા ૨,૯૩૬ 
૪ ધારી ૫,૯૯૧ 
૫ જાફરાબાદ ૬,૫૨૮ 
૬ ખાાંભા ૬,૪૫૫ 
૭ િુિાવાવ વાડીયા ૪,૮૨૩ 
૮ લાઠી  ૫,૯૭૫ 
૯ લીલીયા ૩,૦૫૦ 

૧૦ રાજુલા ૧૦,૪૬૨ 
૧૧ સાવરિુાં ડલા ૩,૦૧૭ 

 



45 

 

પત્રિ-બ 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ િાડષ  િે રીન્યુ 

િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ અમરેલી  ૫,૧૯૩ ૫,૧૯૩ ૭,૫૧૧ ૭,૫૧૧ ૭,૫૧૧ 
૨ બાબરા ૫,૪૪૫ ૫,૪૪૫ ૮,૧૦૭ ૮,૧૦૭ ૮,૧૦૭ 
૩ બગસરા ૧,૮૭૩ ૧,૮૭૩ ૨,૯૩૬ ૨,૯૩૬ ૨,૯૩૬ 
૪ ધારી ૪,૪૦૨ ૪,૪૦૨ ૫,૯૯૧ ૫,૯૯૧ ૫,૯૯૧ 
૫ જાફરાબાદ ૩,૫૬૧ ૩,૫૬૧ ૬,૫૨૮ ૬,૫૨૮ ૬,૫૨૮ 
૬ ખાાંભા ૩,૭૨૨ ૩,૭૨૨ ૬,૪૫૫ ૬,૪૫૫ ૬,૪૫૫ 
૭ િુિાવાવ વાડીયા ૨,૮૮૬ ૨,૮૮૬ ૪,૮૨૩ ૪,૮૨૩ ૪,૮૨૩ 
૮ લાઠી  ૩,૩૭૦ ૩,૩૭૦ ૫,૯૭૫ ૫,૯૭૫ ૫,૯૭૫ 
૯ લીલીયા ૨,૧૪૧ ૨,૧૪૧ ૩,૦૫૦ ૩,૦૫૦ ૩,૦૫૦ 

૧૦ રાજુલા ૬,૧૧૩ ૬,૧૧૩ ૧૦,૪૬૨ ૧૦,૪૬૨ ૧૦,૪૬૨ 
૧૧ વડગામ ૨૦૯ ૨૦૯ ૩,૦૧૭ ૩,૦૧૭ ૩,૦૧૭ 

--------- 
પાટણ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૨૮૮૬ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર):માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં પાટણ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  

(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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પત્રિ-અ 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં પાટણ કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ િાણથમા ૭,૩૦૩ 
૨ િારીજ ૮,૮૧૩ 
૩ પાટણ ૨૦,૪૩૨ 
૪ રાધનપુર ૧૦,૬૦૦ 
૫ સમી ૧૭,૫૧૮ 
૬ સાાંતલપુર ૧૧,૮૬૨ 
૭ કસધ્ધપુર ૧૨,૦૯૩ 

પત્રિ-બ 
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ પાટણ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ િરેલ 

િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ િાણથમા ૫,૧૩૬ ૫,૧૩૬ ૭,૩૦૩ ૭,૩૦૩ ૭,૩૦૩ 
૨ િારીજ ૬,૫૨૯ ૬,૫૨૯ ૮,૮૧૩ ૮,૮૧૩ ૮,૮૧૩ 
૩ પાટણ ૧૫,૨૧૧ ૧૫,૨૧૧ ૨૦,૪૩૨ ૨૦,૪૩૨ ૨૦,૪૩૨ 
૪ રાધનપુર ૬,૩૮૩ ૬,૩૮૩ ૧૦,૬૦૦ ૧૦,૬૦૦ ૧૦,૬૦૦ 
૫ સમી ૧૧,૩૯૮ ૧૧,૩૯૮ ૧૭,૫૧૮ ૧૭,૫૧૮ ૧૭,૫૧૮ 
૬ સાાંતલપુર ૭,૯૩૧ ૭,૯૩૧ ૧૧,૮૬૨ ૧૧,૮૬૨ ૧૧,૮૬૨ 
૭ કસધ્ધપુર ૧૦,૩૯૭ ૧૦,૩૯૭ ૧૨,૦૯૩ ૧૨,૦૯૩ ૧૨,૦૯૩ 

------------ 

મહેસાણા વજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ    

અતારાાંકિતઃ૨૮૯૦ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (કસધ્ધપુર) :માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં મિેસાણા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા  યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા,  
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને  
(૪)  ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રી શ્રી (આરોગ્ય) (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 
(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 
(૨)  પત્રિ-બ મુજબ. 

(૩)  નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઇ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના 
બાિી નિી.  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  
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પત્રિ-અ 
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં મિેસાણા કજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા 

યોજના િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની તાલુિાવાર માહિતી.  

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ બેિરાજી  ૬,૩૯૩ 

૨ િડી  ૧૭,૭૯૪ 

૩ ખેરાલુ  ૯,૮૨૮ 

૪ મિેસાણા  ૧૭,૨૯૨ 

૫ સતલાસણા  ૧૦,૯૧૭ 

૬ ઉંઝા  ૬,૫૨૭ 

૭ વડનગર  ૮,૦૬૦ 

૮ કવજાપુર  ૧૩,૭૯૧ 

૯ કવસનગર  ૧૧,૮૮૯ 

પત્રિ-બ   
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ મિેસાણા કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ  વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  

િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 

ક્રમ તાલુિો 

પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ બેિરાજી  ૪,૬૫૮ ૪,૬૫૮ ૬,૯૩૯ ૬,૯૩૯ ૬,૯૩૯ 

૨ િડી  ૧૩,૨૨૭ ૧૩,૨૨૭ ૧૭,૭૯૪ ૧૭,૭૯૪ ૧૭,૭૯૪ 

૩ ખેરાલુ  ૭,૪૦૪ ૭,૪૦૪ ૯,૮૨૮ ૯,૮૨૮ ૯,૮૨૮ 

૪ મિેસાણા  ૧૨,૮૭૯ ૧૨,૮૭૯ ૧૭,૨૯૨ ૧૭,૨૯૨ ૧૭,૨૯૨ 

૫ સતલાસણા  ૮,૧૯૩ ૮,૧૯૩ ૧૦,૯૧૭ ૧૦,૯૧૭ ૧૦,૯૧૭ 

૬ ઉંઝા  ૫,૧૫૮ ૫,૧૫૮ ૬,૫૨૭ ૬,૫૨૭ ૬,૫૨૭ 

૭ વડનગર  ૫,૮૭૨ ૫,૮૭૨ ૮,૦૬૦ ૮,૦૬૦ ૮,૦૬૦ 

૮ કવજાપુર  ૧૦,૧૯૬ ૧૦,૧૯૬ ૧૩,૭૯૧ ૧૩,૭૯૧ ૧૩,૭૯૧ 

૯ કવસનગર  ૯,૩૪૨ ૯,૩૪૨ ૧૧,૮૮૯ ૧૧,૮૮૯ ૧૧,૮૮૯ 

--------------- 
અરિલ્લી વજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ    

અતારાાંકિતઃ૨૯૦૨: (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા) :માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં અરવલ્લી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા  યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા,  
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(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને  
(૪)  ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રીઃ (આરોગ્ય) (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨)  પત્રિ-બ મુજબ. 

(૩)  નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઇ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના 

બાિી નિી.  
(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

પત્રિ-અ 
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં અરવલ્લી કજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા 

યોજના િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની તાલુિાવાર માહિતી. 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ બાયડ  ૧૩,૭૪૫ 

૨ ભીલોડા  ૨૩,૧૪૯ 

૩ ધનસુરા  ૨,૫૫૫ 

૪ માલપુર ૯,૮૦૦ 

૫ મેધરજ  ૧૫,૯૭૭ 

૬ મોડાસા  ૧૧,૮૯૩ 

પત્રિ-બ   
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ અરવલ્લી કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  

િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત.  

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ બાયડ  ૭,૮૪૫ ૭,૮૪૫ ૧૩,૭૪૫ ૧૩,૭૪૫ ૧૩,૭૪૫ 

૨ ભીલોડા  ૧૨,૦૧૦ ૧૨,૦૧૦ ૨૩,૧૪૯ ૨૩,૧૪૯ ૨૩,૧૪૯ 

૩ ધનસુરા  ૧,૬૨૩ ૧,૬૨૩ ૨,૫૫૫ ૨,૫૫૫ ૨,૫૫૫ 

૪ માલપુર ૫,૩૦૨ ૫,૩૦૨ ૯,૮૦૦ ૯,૮૦૦ ૯,૮૦૦ 

૫ મેધરજ  ૮,૪૭૬ ૮,૪૭૬ ૧૫,૯૭૭ ૧૫,૯૭૭ ૧૫,૯૭૭ 

૬ મોડાસા  ૫,૫૧૪ ૫,૫૧૪ ૧૧,૮૯૩ ૧૧,૮૯૩ ૧૧,૮૯૩ 

 

----------------------- 
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સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ    

અતારાાંકિતઃ૨૯૦૩ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ધિલવસાંહ ઝાલા (બાયડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા  યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા,  
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને  
(૪)  ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 
(૨)  પત્રિ-બ મુજબ. 

(૩)  નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઇ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના 
બાિી નિી.  

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  
પત્રિ-અ  

તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના 
િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની તાલુિાવાર માહિતી.  

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ બાયડ  ૧૩,૭૪૫ 
૨ કભલોડા  ૨૩,૧૪૯ 
૩ ધનસુરા  ૨,૫૫૫ 
૪ હિાંમતનગર  ૧૮,૩૪૨ 
૫ ઇડર  ૧૩,૫૦૭ 
૬ ખેડબ્રહ્મા  ૧૬,૬૬૩ 
૭ માલપુર  ૯,૮૦૦ 
૮ મેઘરજ  ૧૫,૯૭૭ 
૯ મોડાસા  ૧૧,૮૯૩ 

૧૦ પ્રાાંકતજ  ૬,૦૬૪ 
૧૧ તલોદ  ૮,૮૦૬ 
૧૨ વડાલી  ૬,૦૪૪ 
૧૩ કવજયનગર  ૬,૭૩૨ 

પત્રિ-બ   
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ સાબરિાાંઠા કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ િાડષ  િે રીન્યુ 
િરેલ િાડષની કવગત.  

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ બાયડ * ૭,૮૪૫ ૭,૮૪૫ ૦ ૦ ૦ 

૨ કભલોડા * ૧૨,૦૧૦ ૧૨,૦૧૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ ધનસુરા * ૧,૬૨૩ ૧,૬૨૩ ૦ ૦ ૦ 

૪ હિાંમતનગર  ૧૨,૧૯૧ ૧૨,૧૯૧ ૧૮,૩૪૨ ૧૮,૩૪૨ ૧૮,૩૪૨ 
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ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૫ ઇડર  ૯,૧૦૨ ૯,૧૦૨ ૧૩,૫૦૭ ૧૩,૫૦૭ ૧૩,૫૦૭ 

૬ ખેડબ્રહ્મા  ૭,૮૬૯ ૭,૮૬૯ ૧૬,૬૬૩ ૧૬,૬૬૩ ૧૬,૬૬૩ 

૭ માલપુર *  ૫,૩૦૨ ૫,૩૦૨ ૦ ૦ ૦ 

૮ મેઘરજ * ૮,૪૭૬ ૮,૪૭૬ ૦ ૦ ૦ 

૯ મોડાસા * ૫,૫૧૪ ૫,૫૧૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ પ્રાાંકતજ  ૪,૩૫૫ ૪,૩૫૫ ૬,૦૬૪ ૬,૦૬૪ ૬,૦૬૪ 

૧૧ તલોદ  ૬,૫૦૦ ૬,૫૦૦ ૮,૮૦૬ ૮,૮૦૬ ૮,૮૦૬ 

૧૨ વડાલી  ૩,૫૦૫ ૩,૫૦૫ ૬,૦૪૪ ૬,૦૪૪ ૬,૦૪૪ 

૧૩ કવજયનગર  ૩,૮૪૪ ૩,૮૪૪ ૬,૭૩૨ ૬,૭૩૨ ૬,૭૩૨ 

* ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન અરવલ્લી કજલ્લામાાં સમાવેશ િયેલ છે.  
----------------- 

ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ    

અતારાાંકિતઃ૨૯૧૨ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનગર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા  યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ?  

 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય): (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨)  પત્રિ-બ મુજબ. 

(૩)  નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઇ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના 

બાિી નિી.  
(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

પત્રિ-અ  
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના 

િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની તાલુિાવાર માહિતી.  

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ દિેગામ  ૧૦,૩૯૪ 
૨ ગાાંધીનગર  ૮,૧૬૧ 
૩ િલોલ  ૮,૧૭૬ 
૪ માણસા  ૧૩,૦૪૯ 
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પત્રિ-બ   
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ ગાાંધીનગર કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ 
િરેલ િાડષની કવગત.  

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ દિેગામ  ૮,૭૫૯ ૮,૭૫૯ ૧૦,૩૯૪ ૧૦,૩૯૪ ૧૦,૩૯૪ 

૨ ગાાંધીનગર  ૭,૧૩૯ ૭,૧૩૯ ૮,૧૬૧ ૮,૧૬૧ ૮,૧૬૧ 

૩ િલોલ  ૭,૦૫૪ ૭,૦૫૪ ૮,૧૭૬ ૮,૧૭૬ ૮,૧૭૬ 

૪ માણસા  ૯,૧૬૯ ૯,૧૬૯ ૧૩,૦૪૯ ૧૩,૦૪૯ ૧૩,૦૪૯ 

----------------- 

અમદાિાદ વજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  
અતારાાંકિતઃ૨૯૨૩ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં અમદાવાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા  યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા,  
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને  
(૪)  ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રી (આરોગ્ય) શ્રીઃ (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 
(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 
(૨)  પત્રિ-બ મુજબ. 

(૩)  નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઇ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના 

બાિી નિી.  
(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  

પત્રિ-અ  
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં અમદાવાદ કજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના 

િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની તાલુિાવાર માહિતી.  

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ અમદાવાદ સીટી  ૪૩,૧૯૦ 
૨ બરવાળા  ૯,૧૧૩ 
૩ બાવળા  ૧૧,૪૩૦ 
૪ દસક્રોઇ  ૧૦,૮૭૩ 
૫ દેત્રોજ-રામપુરા  ૯,૯૯૧ 
૬ ધાંધુિા  ૧૧,૬૦૧ 
૭ ધોળિા  ૧૩,૪૪૭ 
૮ માાંડલ  ૫,૨૬૨ 
૯ રાણપુર  ૫,૭૬૬ 

૧૦ સાણાંદ  ૧૮,૧૯૯ 
૧૧ કવરમગામ  ૧૪,૯૨૨ 
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પત્રિ-બ   
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ 
િરેલ િાડષની કવગત.  

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ અમદાવાદ સીટી  ૩૭,૦૪૦ ૩૭,૦૪૦ ૪૩,૧૯૦ ૪૩,૧૯૦ ૪૩,૧૯૦ 

૨ બરવાળા *  ૩,૯૧૬ ૩,૯૧૬ ૦ ૦ ૦ 

૩ બાવળા  ૮,૪૪૬ ૮,૪૪૬ ૧૧,૪૩૦ ૧૧,૪૩૦ ૧૧,૪૩૦ 

૪ દસક્રોઇ  ૭,૩૧૯ ૭,૩૧૯ ૧૦,૮૭૩ ૧૦,૮૭૩ ૧૦,૮૭૩ 

૫ દેત્રોજ-રામપુરા  ૭,૫૩૬ ૭,૫૩૬ ૯,૯૯૧ ૯,૯૯૧ ૯,૯૯૧ 

૬ ધાંધુિા  ૭,૬૧૪ ૭,૬૧૪ ૧૧,૬૦૧ ૧૧,૬૦૧ ૧૧,૬૦૧ 

૭ ધોળિા  ૧૦,૬૮૪ ૧૦,૬૮૪ ૧૩,૪૪૭ ૧૩,૪૪૭ ૧૩,૪૪૭ 

૮ માાંડલ  ૩,૯૧૮ ૩,૯૧૮ ૫,૨૬૨ ૫,૨૬૨ ૫,૨૬૨ 

૯ રાણપુર *  ૪,૦૩૨ ૪,૦૩૨ ૦ ૦ ૦ 

૧૦ સાણાંદ  ૧૩,૯૫૦ ૧૩,૯૫૦ ૧૮,૧૯૯ ૧૮,૧૯૯ ૧૮,૧૯૯ 

૧૧ કવરમગામ  ૭,૮૬૫ ૭,૮૬૫ ૧૪,૯૨૨ ૧૪,૯૨૨ ૧૪,૯૨૨ 

* ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન બોટાદ કજલ્લામાાં સમાવેશ િયેલ છે.  

----------------- 

સુરેન્રનગર વજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ૨૯૩૦ (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી પરસોત્તમભાઇ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) 

જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા  યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે,   

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લાાં પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા,  

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને  

(૪)  ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ?  

નાયબ મુખ્યમાંત્રી (આરોગ્ય) શ્રીઃ (૧૫-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨)  પત્રિ-બ મુજબ. 

(૩)  નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઇ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના 

બાિી નિી.  
(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી.  
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પત્રિ-અ  
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં સુરેન્રનગર કજલ્લામાાં બી. પી. એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના 

િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની તાલુિાવાર માહિતી.  

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ િોટીલા  ૧૧,૧૯૮ 
૨ િુડા  ૭,૪૯૬ 
૩ દસાડા  ૧૨,૮૨૧ 
૪ ધાાંગધ્રા  ૧૧,૧૬૧ 
૫ િળવદ  ૭,૧૬૫ 
૬ લખતર  ૫,૯૫૬ 
૭ લીમડી  ૯,૯૨૪ 
૮ મુળી  ૬,૪૯૦ 
૯ પાટડી  ૧,૦૪૦ 

૧૦ સાયલા  ૮,૬૯૯ 
૧૧ વઢવાણ  ૧૭,૬૫૦ 

પત્રિ-બ   
તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ની કથિકતએ અમદાવાદ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ 
િરેલ િાડષની કવગત.  

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ િોટીલા  ૭,૩૮૮ ૭,૩૮૮ ૧૧,૧૯૮ ૧૧,૧૯૮ ૧૧,૧૯૮ 

૨ િુડા  ૫,૯૦૯ ૫,૯૦૯ ૭,૪૯૬ ૭,૪૯૬ ૭,૪૯૬ 

૩ દસાડા  ૭,૮૧૯ ૭,૮૧૯ ૧૨,૮૨૧ ૧૨,૮૨૧ ૧૨,૮૨૧ 

૪ ધાાંગધ્રા  ૮,૦૩૪ ૮,૦૩૪ ૧૧,૧૬૧ ૧૧,૧૬૧ ૧૧,૧૬૧ 

૫ િળવદ* ૪,૪૫૪ ૪,૪૫૪ ૦ ૦ ૦ 

૬ લખતર  ૪,૩૮૦ ૪,૩૮૦ ૫,૯૫૬ ૫,૯૫૬ ૫,૯૫૬ 

૭ લીમડી  ૬,૬૮૯ ૬,૬૮૯ ૯,૯૨૪ ૯,૯૨૪ ૯,૯૨૪ 

૮ મુળી  ૪,૩૨૧ ૪,૩૨૧ ૬,૪૯૦ ૬,૪૯૦ ૬,૪૯૦ 

૯ પાટડી  ૫૪૫ ૫૪૫ ૧,૦૪૦ ૧,૦૪૦ ૧,૦૪૦ 

૧૦ સાયલા  ૬,૩૭૮ ૬,૩૭૮ ૮,૬૯૯ ૮,૬૯૯ ૮,૬૯૯ 

૧૧ વઢવાણ  ૧૨,૩૩૭ ૧૨,૩૩૭ ૧૭,૬૫૦ ૧૭,૬૫૦ ૧૭,૬૫૦ 

* ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન મોરબી કજલ્લામાાં સમાવેશ િયેલ છે.  
----------------- 

  



54 

 

મોરબી વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૩૩: (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 
િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં મોરબી કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 
નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં મોરબી કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ િળવદ ૭,૧૬૫ 
૨ માલીયા-મીયાણા ૪,૬૨૦ 
૩ મોરબી ૬,૧૮૪ 
૪ ટાંિારા ૪,૧૭૭ 
૫ વાાંિાનેર ૧૮,૬૧૧ 

 
 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ મોરબી કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  િે રીન્યુ 

િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ િળવદ ૦ ૦ ૭,૧૬૫ ૭,૧૬૫ ૭,૧૬૫ 
૨ માલીયા-મીયાણા ૦ ૦ ૪,૬૨૦ ૪,૬૨૦ ૪,૬૨૦ 
૩ મોરબી ૦ ૦ ૬,૧૮૪ ૬,૧૮૪ ૬,૧૮૪ 
૪ ટાંિારા ૦ ૦ ૪,૧૭૭ ૪,૧૭૭ ૪,૧૭૭ 
૫ વાાંિાનેર ૦ ૦ ૧૮,૬૧૧ ૧૮,૬૧૧ ૧૮,૬૧૧ 

 
-------------   
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જામનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૪૨: (તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી િલ્લભભાઈ ધારિીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય નાયબ 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં જામનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ વર્ષમાાં જામનગર કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ આપવામાાં 
આવેલ થમાટષ િાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ ભાણવડ ૬,૭૮૦ 
૨ ધ્રોલ ૨,૬૩૦ 
૩ જામજોધપુર ૪,૯૭૫ 
૪ જામનગર ૧૬,૧૨૨ 
૫ જોડીયા ૩,૪૭૫ 
૬ િાલાવાડ ૪,૩૫૪ 
૭ િલ્યાણપુર ૮,૭૬૧ 
૮ ખાાંભળીયા ૭,૬૯૦ 
૯ લાલપુર ૩,૭૭૦ 

૧૦ ઓખામાંડળ ૩,૮૫૬ 
પત્રિ-બ 

તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ જામનગર કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ 
િરેલ િાડષની કવગત. 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ભાણવડ*  ૪,૬૮૭ ૪,૬૮૭ ૦ ૦ ૦ 
૨ ધ્રોલ ૧,૬૫૧ ૧,૬૫૧ ૨,૬૩૦ ૨,૬૩૦ ૨,૬૩૦ 
૩ જામજોધપુર ૩,૧૬૪ ૩,૧૬૪ ૪,૯૭૫ ૪,૯૭૫ ૪,૯૭૫ 
૪ જામનગર ૧૨,૬૦૭ ૧૨,૬૦૭ ૧૬,૧૨૨ ૧૬,૧૨૨ ૧૬,૧૨૨ 
૫ જોડીયા ૨,૮૬૨ ૨,૮૬૨ ૩,૪૭૫ ૩,૪૭૫ ૩,૪૭૫ 
૬ િાલાવાડ ૨,૯૬૬ ૨,૯૬૬ ૪,૩૫૪ ૪,૩૫૪ ૪,૩૫૪ 
૭ િલ્યાણપુર*  ૫,૧૨૪ ૫,૧૨૪ ૦ ૦ ૦ 
૮ ખાાંભળીયા*  ૪,૩૯૩ ૪,૩૯૩ ૦ ૦ ૦ 
૯ લાલપુર ૩,૧૯૬ ૩,૧૯૬ ૩,૭૭૦ ૩,૭૭૦ ૩,૭૭૦ 

૧૦ ઓખામાંડલ *  ૨,૦૦૦ ૨,૦૦૦ ૦ ૦ ૦ 
* ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-દરમ્યાન દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં સમાવેશ િયેલ છે. 

 -------------- 
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જુનાગઢ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૫૨: (તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાગઢ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં જુનાગઢ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ વર્ષમાાં જુનાગઢ કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ આપવામાાં 

આવેલ થમાટષ િાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
ક્રમ તાલુિો સ્માટધ િાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ ભેંસાણ ૪,૪૯૩ 
૨ જુનાગઢ ૧૨,૨૩૭ 
૩ િેશોદ ૯,૦૭૩ 
૪ િોડીનાર ૭,૯૫૩ 
૫ માળીયા ૧૧,૦૦૯ 
૬ માણાવદર ૬,૭૭૨ 
૭ માાંગરોળ ૧૧,૩૫૧ 
૮ મેંદરડા ૨,૩૫૪ 
૯ પાટણ-વેરાવળ ૧૧,૨૪૨ 

૧૦ સુત્રાપાડા ૮,૩૩૬ 
૧૧ તાલાલા ૭,૯૦૦ 
૧૨ ઉના- વેરાવળ અને ગીર ગઢડા ૧૮,૪૮૧ 
૧૩ વાંિલી ૫,૧૦૭ 
૧૪ કવસાવદર ૬,૯૪૫ 
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પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ જુનાગઢ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ િાડષ  િે રીન્યુ 

િરેલ િાડષની કવગત. 
ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ભેંસાણ ૩,૬૦૮ ૩,૬૦૮ ૪,૪૯૩ ૪,૪૯૩ ૪,૪૯૩ 
૨ જુનાગઢ ૧૦,૭૦૩ ૧૦,૭૦૩ ૧૨,૨૩૭ ૧૨,૨૩૭ ૧૨,૨૩૭ 
૩ િેશોદ ૬,૯૪૭ ૬,૯૪૭ ૯,૦૭૩ ૯,૦૭૩ ૯,૦૭૩ 
૪ િોડીનાર *  ૬,૧૩૧ ૬,૧૩૧ ૦ ૦ ૦ 
૫ માળીયા ૮,૧૨૭ ૮,૧૨૭ ૧૧,૦૦૯ ૧૧,૦૦૯ ૧૧,૦૦૯ 
૬ માણાવદર ૪,૬૪૮ ૪,૬૪૮ ૬,૭૭૨ ૬,૭૭૨ ૬,૭૭૨ 
૭ માાંગરોળ ૯,૦૬૯ ૯,૦૬૯ ૧૧,૩૫૧ ૧૧,૩૫૧ ૧૧,૩૫૧ 
૮ મેંદરડા ૧,૯૨૭ ૧,૯૨૭ ૨,૩૫૪ ૨,૩૫૪ ૨,૩૫૪ 
૯ પાટણ-વેરાવળ ૮,૪૧૨ ૮,૪૧૨ ૧૧,૨૪૨ ૧૧,૨૪૨ ૧૧,૨૪૨ 

૧૦ સુત્રાપાડા* ૫,૧૬૧ ૫,૧૬૧ ૦ ૦ ૦ 
૧૧ તાલાલા* ૫,૨૦૮ ૫,૨૦૮ ૦ ૦ ૦ 
૧૨ ઉના- વેરાવળ અને 

ગીર ગઢડા* 

૧૨,૨૪૪ ૧૨,૨૪૪ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ વાંિલી ૨,૯૨૧ ૨,૯૨૧ ૫,૧૦૭ ૫,૧૦૭ ૫,૧૦૭ 
૧૪ કવસાવદર ૪,૯૧૮ ૪,૯૧૮ ૬,૯૪૫ ૬,૯૪૫ ૬,૯૪૫ 

* ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન ગીર સોમનાિ કજલ્લામાાં સમાવેશ િયેલ છે. 
 -------------- 

પોરબાંદર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૫૫: (૨૦/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં પોરબાંદર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 
નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં પોરબાંદર કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ િુતીયાણા ૫,૬૩૯ 
૨ પોરબાંદર ૧૮,૩૯૭ 
૩ રાણાવાવ ૭,૧૫૭ 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ પોરબાંદર કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  િે રીન્યુ 

િરેલ િાડષની કવગત. 
ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ િુતીયાણા ૪,૧૯૫ ૪,૧૯૫ ૫,૬૩૯ ૫,૬૩૯ ૫,૬૩૯ 
૨ પોરબાંદર ૧૬,૧૪૭ ૧૬,૧૪૭ ૧૮,૩૯૭ ૧૮,૩૯૭ ૧૮,૩૯૭ 
૩ રાણાવાવ ૫,૧૬૭ ૫,૧૬૭ ૭,૧૫૭ ૭,૧૫૭ ૭,૧૫૭ 

------------ 

રાજ્યમાાં વજલ્લાિાર બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૯૩ (૨૦/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી અવિનભાઈ િોટિાલ (ખેડબ્રહ્મા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર અને શિેરવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય 

વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ કજલ્લાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં કજલ્લાવાર અને શિેરવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા 
યોજના િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષની માહિતી. 

ક્રમ વજલ્લો/શહેર સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ અમદાવાદ ૯૫,૭૨૫ 
૨ અમરેલી ૬૪,૮૫૫ 
૩ આણાંદ ૯૮,૯૬૨ 
૪ બનાસિાાંઠા ૧,૮૨,૯૩૬ 
૫ ભરૂિ ૯૦,૧૮૯ 
૬ ભાવનગર ૭૦,૭૩૯ 
૭ દાિોદ ૧,૨૯,૩૩૦ 
૮ ડાાંગ ૪૦,૩૪૪ 
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ક્રમ વજલ્લો/શહેર સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૯ ગાાંધીનગર ૩૧,૬૧૯ 

૧૦ જામનગર ૧૯,૨૦૪ 
૧૧ જુનાગઢ ૬૮,૩૪૬ 
૧૨ ખેડા ૧,૦૯,૮૬૮ 
૧૩ િચ્છ ૭૧,૭૪૨ 
૧૪ મિેસાણા ૧,૦૨,૪૯૧ 
૧૫ નમષદા ૬૪,૯૩૮ 
૧૬ નવસારી ૭૦,૧૬૫ 
૧૭ પાંિમિાલ ૯૨,૮૮૬ 
૧૮ પાટણ ૮૮,૬૨૧ 
૧૯ પોરબાંદર ૩૧,૧૯૩ 
૨૦ રાજિોટ ૭૧,૧૫૬ 
૨૧ સાબરિાાંઠા ૭૬,૧૫૮ 
૨૨ સુરત ૮૭,૯૭૭ 
૨૩ સુરેન્રનગર ૯૨,૪૩૫ 
૨૪ તાપી ૮૪,૯૬૯ 
૨૫ વડોદરા ૭૨,૬૭૭ 
૨૬ વલસાડ ૯૧,૪૭૪ 
૨૭ અરવલ્લી ૭૭,૧૧૯ 
૨૮ બોટાદ ૨૫,૦૫૨ 
૨૯ છોટાઉદેપુર ૮૯,૦૪૨ 
૩૦ દેવભુકમ દ્વારિા ૨૭,૦૮૭ 
૩૧ ગીર સોમનાિ ૪૨,૬૭૦ 
૩૨ મહિસાગર ૮૪,૩૫૭ 
૩૩ મોરબી ૪૦,૭૫૭ 
૩૪ અમદાવાદ શિેરી કવથતાર ૪૩,૧૯૦ 
૩૫ ભાવનગર શિેરી કવથતાર ૨૩,૪૮૭ 

૩૬ ગાાંધીનગર શિેરી કવથતાર ૮,૧૬૧ 

૩૭ જામનગર શિેરી કવથતાર ૧૬,૧૨૨ 

૩૮ જુનાગઢ શિેરી કવથતાર ૧૨,૨૩૭ 

૩૯ રાજિોટ શિેરી કવથતાર ૪૬,૮૫૬ 

૪૦ સુરત શિેરી કવથતાર ૨૦,૫૪૮ 

૪૧ વડોદરા શિેરી કવથતાર ૩૯,૩૮૫ 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, કજલ્લાવાર-શિેરવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  િે રીન્યુ િરેલ 

િાડષની કવગત. 
ક્રમ વજલ્લો/શહેર પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 

૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ અમદાવાદ ૭૫,૨૮૦ ૭૫,૨૮૦ ૯૫,૭૨૫ ૯૫,૭૨૫ ૯૫,૭૨૫ 
૨ અમરેલી ૩૮,૯૧૬ ૩૮,૯૧૬ ૬૪,૮૫૫ ૬૪,૮૫૫ ૬૪,૮૫૫ 
૩ આણાંદ ૬૯,૮૧૫ ૬૯,૮૧૫ ૯૮,૯૬૨ ૯૮,૯૬૨ ૯૮,૯૬૨ 
૪ બનાસિાાંઠા ૧,૦૩,૮૩૧ ૧,૦૩,૮૩૧ ૧,૮૨,૯૩૬ ૧,૮૨,૯૩૬ ૧,૮૨,૯૩૬ 
૫ ભરૂિ ૬૧,૩૨૯ ૬૧,૩૨૯ ૯૦,૧૮૯ ૯૦,૧૮૯ ૯૦,૧૮૯ 
૬ ભાવનગર ૪૪,૭૨૭ ૪૪,૭૨૭ ૭૦,૭૩૯ ૭૦,૭૩૯ ૭૦,૭૩૯ 
૭ દાિોદ ૭૯,૧૧૫ ૭૯,૧૧૫ ૧,૨૯,૩૩૦ ૧,૨૯,૩૩૦ ૧,૨૯,૩૩૦ 
૮ ડાાંગ ૨૮,૫૭૫ ૨૮,૫૭૫ ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ 
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ક્રમ વજલ્લો/શહેર પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૯ ગાાંધીનગર ૨૪,૯૮૨ ૨૪,૯૮૨ ૩૧,૬૧૯ ૩૧,૬૧૯ ૩૧,૬૧૯ 
૧૦ જામનગર ૩૦,૦૪૩ ૩૦,૦૪૩ ૧૯,૨૦૪ ૧૯,૨૦૪ ૧૯,૨૦૪ 
૧૧ જુનાગઢ ૭૯,૩૨૧ ૭૯,૩૨૧ ૬૮,૩૪૬ ૬૮,૩૪૬ ૬૮,૩૪૬ 
૧૨ ખેડા ૯૬,૯૯૩ ૯૬,૯૯૩ ૧,૦૯,૮૬૮ ૧,૦૯,૮૬૮ ૧,૦૯,૮૬૮ 
૧૩ િચ્છ ૪૫,૬૦૪ ૪૫,૬૦૪ ૭૧,૭૪૨ ૭૧,૭૪૨ ૭૧,૭૪૨ 
૧૪ મિેસાણા ૭૬,૯૨૯ ૭૬,૯૨૯ ૧,૦૨,૪૯૧ ૧,૦૨,૪૯૧ ૧,૦૨,૪૯૧ 
૧૫ નમષદા ૫૫,૪૩૭ ૫૫,૪૩૭ ૬૪,૯૩૮ ૬૪,૯૩૮ ૬૪,૯૩૮ 
૧૬ નવસારી ૪૯,૮૧૧ ૪૯,૮૧૧ ૭૦,૧૬૫ ૭૦,૧૬૫ ૭૦,૧૬૫ 
૧૭ પાંિમિાલ ૧,૧૭,૧૨૯ ૧,૧૭,૧૨૯ ૯૨,૮૮૬ ૯૨,૮૮૬ ૯૨,૮૮૬ 
૧૮ પાટણ ૬૨,૯૮૫ ૬૨,૯૮૫ ૮૮,૬૨૧ ૮૮,૬૨૧ ૮૮,૬૨૧ 
૧૯ પોરબાંદર ૨૫,૫૦૯ ૨૫,૫૦૯ ૩૧,૧૯૩ ૩૧,૧૯૩ ૩૧,૧૯૩ 
૨૦ રાજિોટ ૬૮,૩૬૪ ૬૮,૩૬૪ ૭૧,૧૫૬ ૭૧,૧૫૬ ૭૧,૧૫૬ 
૨૧ સાબરિાાંઠા ૮૮,૧૩૪ ૮૮,૧૩૪ ૭૬,૧૫૮ ૭૬,૧૫૮ ૭૬,૧૫૮ 
૨૨ સુરત ૬૩,૨૧૮ ૬૩,૨૧૮ ૮૭,૯૭૭ ૮૭,૯૭૭ ૮૭,૯૭૭ 
૨૩ સુરેન્રનગર ૬૮,૨૫૪ ૬૮,૨૫૪ ૯૨,૪૩૫ ૯૨,૪૩૫ ૯૨,૪૩૫ 
૨૪ તાપી ૬૪,૮૮૯ ૬૪,૮૮૯ ૮૪,૯૬૯ ૮૪,૯૬૯ ૮૪,૯૬૯ 
૨૫ વડોદરા ૧,૨૦,૦૩૦ ૧,૨૦,૦૩૦ ૭૨,૬૭૭ ૭૨,૬૭૭ ૭૨,૬૭૭ 
૨૬ વલસાડ ૭૬,૦૩૭ ૭૬,૦૩૭ ૯૧,૪૭૪ ૯૧,૪૭૪ ૯૧,૪૭૪ 
૨૭ અરવલ્લી ૦૦ ૦૦ ૭૭,૧૧૯ ૭૭,૧૧૯ ૭૭,૧૧૯ 
૨૮ બોટાદ ૦૦ ૦૦ ૨૫,૦૫૨ ૨૫,૦૫૨ ૨૫,૦૫૨ 
૨૯ છોટાઉદેપુર ૦૦ ૦૦ ૮૯,૦૪૨ ૮૯,૦૪૨ ૮૯,૦૪૨ 
૩૦ દેવભુકમ દ્વારિા ૦૦ ૦૦ ૨૭,૦૮૭ ૨૭,૦૮૭ ૨૭,૦૮૭ 
૩૧ ગીર સોમનાિ ૦૦ ૦૦ ૪૨,૬૭૦ ૪૨,૬૭૦ ૪૨,૬૭૦ 
૩૨ મહિસાગર ૦૦ ૦૦ ૮૪,૩૫૭ ૮૪,૩૫૭ ૮૪,૩૫૭ 
૩૩ મોરબી ૦૦ ૦૦ ૪૦,૭૫૭ ૪૦,૭૫૭ ૪૦,૭૫૭ 
૩૪ અમદાવાદ શિેરી કવથતાર ૩૭,૦૪૦ ૩૭,૦૪૦ ૪૩,૧૯૦ ૪૩,૧૯૦ ૪૩,૧૯૦ 
૩૫ ભાવનગર શિેરી કવથતાર ૧૮,૩૩૨ ૧૮,૩૩૨ ૨૩,૪૮૭ ૨૩,૪૮૭ ૨૩,૪૮૭ 
૩૬ ગાાંધીનગર શિેરી કવથતાર ૭,૧૩૯ ૭,૧૩૯ ૮,૧૬૧ ૮,૧૬૧ ૮,૧૬૧ 
૩૭ જામનગર શિેરી કવથતાર ૧૨,૬૦૭ ૧૨,૬૦૭ ૧૬,૧૨૨ ૧૬,૧૨૨ ૧૬,૧૨૨ 
૩૮ જુનાગઢ શિેરી કવથતાર ૧૦,૭૦૩ ૧૦,૭૦૩ ૧૨,૨૩૭ ૧૨,૨૩૭ ૧૨,૨૩૭ 
૩૯ રાજિોટ શિેરી કવથતાર ૨૯,૩૬૭ ૨૯,૩૬૭ ૪૬,૮૫૬ ૪૬,૮૫૬ ૪૬,૮૫૬ 
૪૦ સુરત શિેરી કવથતાર ૧૫,૧૦૯ ૧૫,૧૦૯ ૨૦,૫૪૮ ૨૦,૫૪૮ ૨૦,૫૪૮ 
૪૧ વડોદરા શિેરી કવથતાર ૩૧,૦૭૪ ૩૧,૦૭૪ ૩૯,૩૮૫ ૩૯,૩૮૫ ૩૯,૩૮૫ 

 *નવા કજલ્લા અકથતત્વમાાં આવેલ િોઈ શરૂઆતના બે વર્ષમાાં "શુન્ય" માહિતી છે. 
-------- 

બોટાદ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૨૫ (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુિા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 

િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં બોટાદ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં બોટાદ કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ બોટાદ ૯,૧૧૩ 

૨ બરવાળા ૫,૪૧૨ 

૩ ગઢડા ૪,૭૬૦ 

૪ રાણપુર ૫,૭૬૬ 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ બોટાદ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ થમાટષ  િાડષ  િે રીન્યુ 

િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધ  િાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ બોટાદ ૫,૪૭૫ ૫,૪૭૫ ૯,૧૧૩ ૯,૧૧૩ ૯,૧૧૩ 
૨ બરવાળા ૩,૯૧૬ ૩,૯૧૬ ૫,૪૧૨ ૫,૪૧૨ ૫,૪૧૨ 
૩ ગઢડા ૩,૩૩૫ ૩,૩૩૫ ૪,૭૬૦ ૪,૭૬૦ ૪,૭૬૦ 
૪ રાણપુર ૪,૦૩૨ ૪,૦૩૨ ૫,૭૬૬ ૫,૭૬૬ ૫,૭૬૬ 

---------- 
દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૪૪ (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઇ મુસડીયા (િાલાવાડ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં દેવ ભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના 
િેઠળ આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ ભાણવડ ૬,૭૮૦ 
૨ િલ્યાણપુર ૮,૭૬૧ 
૩ ખાંભાકલયા ૭,૬૯૦ 
૪ ઓખમાંડલ (દ્વારિા) ૩,૮૫૬ 

 
પત્રિ-બ 

તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં દેવભૂકમ દ્વારિા કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં 

આવેલ થમાટષ િાડષ  િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ભાણવડ ૪,૬૮૭ ૪,૬૮૭ ૬,૭૮૦ ૬,૭૮૦ ૬,૭૮૦ 
૨ િલ્યાણપુર ૫,૧૨૪ ૫,૧૨૪ ૮,૭૬૧ ૮,૭૬૧ ૮,૭૬૧ 
૩ ખાંભાકલયા ૪,૩૯૩ ૪,૩૯૩ ૭,૬૯૦ ૭,૬૯૦ ૭,૬૯૦ 
૪ ઓખમાંડલ (દ્વારિા) ૨,૦૦૦ ૨,૦૦૦ ૩,૮૫૬ ૩,૮૫૬ ૩,૮૫૬ 

--------------------- 

ભાિનગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૧૮૨ (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભાવનગર કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 

માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભાવનગર કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ ભાવનગર ૨૩,૪૮૭ 
૨ બોટાદ ૯,૧૧૩ 
૩ ગઢડા ૪,૭૬૦ 
૪ ગારીયાધાર ૩,૦૪૭ 
૫ ઘોઘા ૩,૬૫૦ 
૬ મિુવા ૧૩,૯૩૩ 
૭ પાલીતાણા ૧૪,૭૩૭ 
૮ કસનોર ૯,૩૦૯ 
૯ તળાજા ૧૯,૧૩૪ 

૧૦ ઉમરાળા ૨,૪૫૦ 
૧૧ વલ્લભીપુર ૪,૪૭૯ 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભાવનગર કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ 

થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ભાવનગર ૧૮,૩૩૨ ૧૮,૩૩૨ ૨૩,૪૮૭ ૨૩,૪૮૭ ૨૩,૪૮૭ 
૨ બોટાદ* ૫,૪૭૫ ૫,૪૭૫ ૦ ૦ ૦ 
૩ ગઢડા* ૩,૩૩૫ ૩,૩૩૫ ૦ ૦ ૦ 
૪ ગારીયાધાર ૧,૩૦૪ ૧,૩૦૪ ૩,૦૪૭ ૩,૦૪૭ ૩,૦૪૭ 
૫ ઘોઘા ૨,૪૬૨ ૨,૪૬૨ ૩,૬૫૦ ૩,૬૫૦ ૩,૬૫૦ 
૬ મિુવા ૬,૪૦૨ ૬,૪૦૨ ૧૩,૯૩૩ ૧૩,૯૩૩ ૧૩,૯૩૩ 
૭ પાલીતાણા ૫,૪૦૮ ૫,૪૦૮ ૧૪,૭૩૭ ૧૪,૭૩૭ ૧૪,૭૩૭ 
૮ કસનોર ૭,૦૩૧ ૭,૦૩૧ ૯,૩૦૯ ૯,૩૦૯ ૯,૩૦૯ 
૯ તળાજા ૮,૫૬૮ ૮,૫૬૮ ૧૯,૧૩૪ ૧૯,૧૩૪ ૧૯,૧૩૪ 

૧૦ ઉમરાળા ૧,૬૮૩ ૧,૬૮૩ ૨,૪૫૦ ૨,૪૫૦ ૨,૪૫૦ 
૧૧ વલ્લભીપુર ૩,૦૫૯ ૩,૦૫૯ ૪,૪૭૯ ૪,૪૭૯ ૪,૪૭૯ 

*૨૦૧૫-૧૬િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન બોટાદ કજલ્લામાાં સમાવેશ િયેલ છે. 
---------- 
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નમધદા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૨ (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં નમષદા કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 
નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં નમષદા કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ ડેડીયાપાડા  ૧૯,૫૮૧ 
૨ નાાંદોદ  ૨૫,૧૪૧ 
૩ સાગબારા  ૧૨,૨૩૧ 
૪ કતલિવાડા  ૭,૯૮૫ 

 
પત્રિ-બ 

તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં નમષદા કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ 

થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ડેડીયાપાડા  ૧૫,૮૦૯  ૧૫,૮૦૯  ૧૯,૫૮૧  ૧૯,૫૮૧  ૧૯,૫૮૧  
૨ નાાંદોદ  ૨૨,૮૩૧  ૨૨,૮૩૧  ૨૫,૧૪૧  ૨૫,૧૪૧  ૨૫,૧૪૧  
૩ સાગબારા  ૧૦,૩૧૪  ૧૦,૩૧૪  ૧૨,૨૩૧  ૧૨,૨૩૧  ૧૨,૨૩૧  
૪ કતલિવાડા  ૬,૪૮૩  ૬,૪૮૩  ૭,૯૮૫  ૭,૯૮૫  ૭,૯૮૫  

 
---------- 
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ભરૂચ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૩૬: (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભરૂિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભરૂિ કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ આમોદ  ૯,૨૩૪ 
૨ અાંિલેશ્વર  ૭,૫૯૫ 
૩ ભરૂિ  ૧૪,૮૯૧ 
૪ િાાંસોટ  ૪,૦૫૧ 
૫ જાંબુસર  ૧૦,૧૨૯ 
૬ ઝઘડીયા  ૨૧,૦૬૫ 
૭ વાગરા  ૫,૪૯૪ 
૮ વાલીયા  ૧૭,૭૩૦ 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભરૂિ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ 

થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ આમોદ  ૬,૫૮૫  ૬,૫૮૫  ૯,૨૩૪  ૯,૨૩૪  ૯,૨૩૪  
૨ અાંિલેશ્વર  ૪,૩૨૦  ૪,૩૨૦  ૭,૫૯૫  ૭,૫૯૫  ૭,૫૯૫  
૩ ભરૂિ  ૧૦,૪૨૫  ૧૦,૪૨૫  ૧૪,૮૯૧  ૧૪,૮૯૧  ૧૪,૮૯૧  
૪ િાાંસોટ  ૨,૫૪૭  ૨,૫૪૭  ૪,૦૫૧  ૪,૦૫૧  ૪,૦૫૧  
૫ જાંબુસર  ૫,૭૩૧  ૫,૭૩૧  ૧૦,૧૨૯  ૧૦,૧૨૯  ૧૦,૧૨૯  
૬ ઝઘડીયા  ૧૪,૮૦૦  ૧૪,૮૦૦  ૨૧,૦૬૫  ૨૧,૦૬૫  ૨૧,૦૬૫  
૭ વાગરા  ૩,૪૨૧  ૩,૪૨૧  ૫,૪૯૪  ૫,૪૯૪  ૫,૪૯૪  
૮ વાલીયા  ૧૩,૫૦૦  ૧૩,૫૦૦  ૧૭,૭૩૦  ૧૭,૭૩૦  ૧૭,૭૩૦  

-------- 
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તાપી વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૪૨ (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (વનઝર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે:- 
(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ભરૂિ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય 

થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 
(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 
(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 
નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં તાપી કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 
આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ કનઝર  ૧૬,૪૦૪ 
૨ સોનગઢ  ૨૦,૫૩૯ 
૩ ઉચ્છલ  ૧૬,૨૮૮ 
૪ વાલોળ  ૬,૬૭૫ 
૫ વ્યારા  ૨૫,૦૬૩ 

 
 

પત્રિ-બ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં તાપી કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ 

થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ કનઝર  ૧૩,૭૭૦  ૧૩,૭૭૦  ૧૬,૪૦૪  ૧૬,૪૦૪  ૧૬,૪૦૪  
૨ સોનગઢ  ૧૧,૨૬૩  ૧૧,૨૬૩  ૨૦,૫૩૯  ૨૦,૫૩૯  ૨૦,૫૩૯  
૩ ઉચ્છલ  ૧૪,૮૨૮  ૧૪,૮૨૮  ૧૬,૨૮૮  ૧૬,૨૮૮  ૧૬,૨૮૮  
૪ વાલોળ  ૫,૭૩૯  ૫,૭૩૯  ૬,૬૭૫  ૬,૬૭૫  ૬,૬૭૫  
૫ વ્યારા  ૧૯,૨૮૯  ૧૯,૨૮૯  ૨૫,૦૬૩  ૨૫,૦૬૩  ૨૫,૦૬૩  

----------
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ડાાંગ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ સ્માટધ  િાડધ  

અતારાાંકિતઃ ૩૨૪૫ (૦૩/૧૧/૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા 

િરશે િે:- 

(૧) તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ડાાંગ કજલ્લામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય 

વીમા યોજના િેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર િેટલા લોિોને િાડષ  આપવામાાં આવ્યા િે રીન્યુ િરી આપવામાાં આવ્યા, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ તાલુિાવાર િેટલા િુટુાંબોને િાડષ  આપવાનુાં બાિી છે, અને 

(૪) ઉક્ત બાિી િુટુાંબોને િેટલા સમયમાાં ઉક્ત થમાટષ  િાડષ  આપવાનુાં આયોજન છે ? 

 

માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય):(૧૫/૧૨/૧૮) 

(૧) પત્રિ- અ મુજબ 
(૨) પત્રિ- બ મુજબ  
(૩) નોંધણી િરવામાાં આવેલ તમામ લાભાિી િુટુાંબોને િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે. આમ, િોઈ લાભાિીઓને િાડષ  આપવાના બાિી 

નિી. 
(૪)  પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

પત્રિ-અ 
તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ડાાંગ કજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને રાષ્ટર ીય થવાથ્ય વીમા યોજના િેઠળ 

આપવામાાં આવેલ થમાટષિાડષ  ની તાલુિાવાર માહિતી. 
 

ક્રમ તાલુિો સ્માટધિાડધ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 
૧ ડાાંગ  ૪૦,૩૪૪ 

 
પત્રિ-બ 

તા:૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં ડાાંગ કજલ્લામાાં છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર, તાલુિાવાર આપવામાાં આવેલ 

થમાટષિાડષ  િે રીન્યુ િરેલ િાડષની કવગત. 
 

ક્રમ તાલુિો પાાંચ િર્ધમાાં સ્માટધિાડધ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ધિાર માકહતી 
૦૧/૧૦/૧૩ 
૩૦/૦૯/૧૪ 

૦૧/૧૦/૧૪ 
૩૦/૦૯/૧૫ 

૦૧/૧૦/૧૫ 
૩૦/૦૯/૧૬ 

૦૧/૧૦/૧૬ 
૩૦/૦૯/૧૭ 

૦૧/૧૦/૧૭ 
૩૦/૦૯/૧૮ 

૧ ડાાંગ  ૨૮,૫૭૫  ૨૮,૫૭૫ ૪૦,૩૪૪  ૪૦,૩૪૪ ૪૦,૩૪૪ 

 
-------- 
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રાજ્યમાાં પિડાયેલ હેરોઈન અને િોિેનનો જથ્ર્થો 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૨૯ (૧૫/૧૦/૨૦૧૮) શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃિ) જણાવવા િૃપા િરશે િે:- 
(૧)  તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ ની કથિતીએ  છેલ્લા પાાંિ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યામાાંિી ગેરિાયેદસર િેરોઈન અને િોિેઈનનો િેટલો જ્િો 

પોલીસ દ્વારા પિડવામાાં આવેલ છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ િેટલા આરોપીઓ પિડ્યા અને િેટલા આરોપીઓને પિડવાના બાિી છે, 
(૩) ઉક્ત િેરોઈનના જ્િાની વર્ષવાર કિાંમત િેટલી અાંદાજવામાાં આવેલ, અને 
(૪) રાજ્યમાાં ગેરિાયદેસર િેરોઈનનુાં વેિાણ િે િેરફેર ન િાય તે માટે રાજ્ય સરિારે શાાં પગલા લીધા ? 

 
મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ):(૪/૧૨/૧૮) 
(૧) પત્રિ- ૧  મુજબ 
(૨) પત્રિ- ૨  મુજબ  
(૩) પત્રિ- ૩  મુજબ 
(૪)  માદિ પદાિોની િેરાફેરી/વેિાણ ઉપર પ્રકતબાંધ રાખવા સારૂ સરિારશ્રી દ્વારા દરેિ શિેર/કજલ્લા ખાતે થપેશીયલ ઓપરેશન 

ગ્રુપની રિના િરવામાાં આવેલ છે. સદરિુ સેલ દ્વારા માદિ રવ્યોની િેરાફેરી િરતા ઈસમો તિા અગાઉ ગુનામાાં પિડાયેલ 
આરોપીઓ ઉપર વોિ રાખવામાાં આવે છે. અને બાતમી િિીિત મળે્યિી માદિ પદાિોના િેસ િરવામાાં આવેલ છે. તદુપરાાંત 
રાજ્યિક્ષાએ સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમ િથતિ એન.ડી.પી.સી. સેલ િાયષરત છે.  

પત્રિ-૧  
અ. નાં.  િર્ધ  હેરોઈન  િોિેઈન 

૧ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ િેરોઈન – ૨૦ ગ્રામ 
િેરોઈન મોફીન પાઉડર – ૧ કિ. ગ્રા. ૬૩૦ ગ્રામ ૦ 

૨ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૪ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ૦  ૦  

૩ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૫ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦  ૦  

૪ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬  િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ ૦  ૦  

૫ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭  િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ િેરોઈન – ૫૫ ગ્રામ ૩૮૦ મી. ગ્રા.  ૦  

પત્રિ-૨  
અ. નાં.  િર્ધ  પિડાયેલ  બાિી  

૧ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ ૩  ૦ 

૨ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૪ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ૦  ૦  

૩ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૫ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦  ૦  

૪ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬  િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ ૦  ૦  

૫ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭  િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ ૨  ૧   

પત્રિ-૩   
અ. નાં.  િર્ધ  હેરોઈનની કિાંમત (`)  

૧ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૩ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૪ િેરોઈન – ` ૨,૦૦,૦૦૦/- 
િેરોઈન મોફીન પાઉડર ` ૩,૨૬,૦૦૦/-     

૨ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૪ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૫ ૦  

૩ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૫ િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ ૦  

૪ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૬  િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ ૦  

૫ તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭  િી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ િેરોઈન - ` ૪૪,૩૦૪/-    
 

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

 
ક્રમ વિભાગનુાં નામ  પ્રશ્ન ક્રમાાંિ  િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ 

અને સિિાર કવભાગ  
૧૪૨૨, ૨૨૪૮, ૨૨૫૧, ૨૨૫૪, ૨૨૫૮, ૨૨૭૯, ૨૨૮૨, ૨૨૮૩, ૨૨૯૧, ૨૨૯૮, 

૨૩૦૩, ૨૩૦૬, ૨૩૧૩, ૨૩૧૪, ૨૩૧૮, ૨૩૨૪, ૨૩૩૩, ૨૩૩૮, ૨૩૪૬, ૨૩૬૮, 

૨૩૭૫, ૨૩૮૩, ૨૩૮૭, ૨૩૯૨, ૨૩૯૫, ૨૪૦૧, ૨૪૦૭  

૨૭  

૨ આરોગ્ય અને 

પહરવાર િલ્યાણ 

કવભાગ  

૪૮૧, ૨૩૬૧, ૨૮૮૪, ૨૮૮૬, ૨૮૯૦, ૨૯૦૨, ૨૯૦૩, ૨૯૧૨, ૨૯૨૩, ૨૯૩૦, 

૨૯૩૩, ૨૯૪૨, ૨૯૫૨, ૨૯૫૫, ૩૦૯૩, ૩૧૨૫, ૩૧૪૪, ૩૧૮૨, ૩૨૩૨, ૩૨૩૬, 

૩૨૪૨, ૩૨૪૫.  

૨૨  

૩ ગૃિ કવભાગ  ૨૮૨૯  ૧  

  િુલ  ૫૦  

 
----------  

 
 
 
 

સરિારી મુરણાલય, િડોદરા. 




