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રાજ્યમાાં બોટોને જનરેટર અને ફ્લેશ લાઇટ ખરીદી માટે નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૩૬૧ (૦૬-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી રાજશેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુિા): માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં દરરયામાાં માછીમારી િરતી બોટો માટે માછીમારોને જનરેટર સેટ અને 
ફ્લેશ લાઇટ ખરીદીમાાં િેટલી નાણાિીય સહાય પૂરી પાડવામાાં આવે છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલી 
અરજીઓ મળી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ષવાર, કજલ્ાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી સહાય ચૂિવવામાાં આવી, 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે, અને 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી તેના મુય ય િારણો શા છે   

મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૦૯-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં દરરયાઇ માછીમારી િરતી બોટ માટે માછીમારોને જનરેટર સેટ અને 

ફ્લેશ લાઇટની ખરીદીમાાં લાઇટની યુકનટ કિાંમત રૂ.૪૦,૦૦૦/- ના ૫૦% રૂ.૨૦,૦૦૦/- અિવા ખરેખર ખરીદ કિાંમતના ૫૦% એ 
બેમાાંિી જ ેઓછુાં  હોય તે સહાય મળવાપાત્ર છે. આ યોજનાનુાં અમલીિરણ રાજ્યના દરરયાઇ કજલ્ાઓમાાં િરવામાાં આવે છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં નીચે મુજબના દરરયાઇ કજલ્ાવાર મળેલ અરજીઓની કવગત દશાષવતુાં 
પત્રિ-૧ સામેલ છે. 

(૩) ઉપરોક્ત કથિકતએ નીચે મુજબના દરરયાઇ કજલ્ાઓમાાં પત્રિ-૨ માાં દશાષવેલ કવગતે સહાય ચૂિવવામાાં આવી. 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િોઇ અરજી પડતર રહેલ નિી. 

(૫) િોઇ અરજી નામાંજૂર િરેલ નિી. 

પત્રિ-૧ 

વજલ્લા તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 

િુલ 

ગીર સોમનાિ  
(વેરાવળ) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પોરબાંદર ૦ ૦ ૧૦૬ ૨૨૪ ૩૦૭ ૬૩૭ 

જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૨ ૧૧૨ 
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વજલ્લા તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 

િુલ 

અમરેલી  
(જાફરાબાદ) 

૦ ૦ ૦ ૧૧૩ ૦ ૧૧૩ 

જૂનાગઢ 
(માાંગરોળ) 

૦ ૩૭ ૧૩૪ ૯૨ ૧૨૯ ૩૯૨ 

દેવભૂકમ દ્વારિા 
(ઓખા) 

૦ ૦ ૩૧૨ ૧૮૨ ૮૧ ૫૭૫ 

ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભૂજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૫ ૭૫ 

નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૩૭ ૫૫૨ ૬૧૧ ૭૦૪ ૧૯૦૪ 

પત્રિ-૨ 

વજલ્લા 

ઉક્ત પૈિી માંજૂર િરેલ અરજીઓ 
ચૂિિેલ સહાય 

રૂ.લાખમાાં તા.૧-૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૬-૧૮ 

માંજૂર િરેલ 

અરજીઓ 

ગીર સોમનાિ  

(વેરાવળ) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પોરબાંદર ૦ ૦ ૧૦૬ ૨૨૪ ૩૦૭ ૬૩૭ ૧૨૭.૪૦ 

જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૨ ૧૧૨ ૨૨.૪૦ 

અમરેલી 

(જાફરાબાદ) 

૦ ૦ ૦ ૧૧૩ ૦ ૧૧૩ ૨૨.૦૦ 

જૂનાગઢ (માાંગરોળ) ૦ ૩૭ ૧૩૪ ૯૨ ૧૨૯ ૩૯૨ ૭૮.૪૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા 

(ઓખા) 

૦ ૦ ૩૧૨ ૧૮૨ ૮૧ ૫૭૫ ૧૧૫.૦૦ 

ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભૂજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭૫ ૭૫ ૧૫.૦૦ 

નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૩૭ ૫૫૨ ૬૧૧ ૭૦૪ ૧૯૦૪ ૩૮૦.૨૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં માછીમારોને રેકિજરેટેડ ટર ાન્સપોટટ  વ્હીિલ ખરીદિા માટે નાણાાંિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૬૦ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ): માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને રેફ્રીજરેટર ટર ાન્સપોટષ  વ્હીિલ ખરીદવા માટે િેટલી 
નાણાિીય સહાય પુરી પાડવામાાં આવે છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલી 
અરજીઓ મળી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ષવાર, કજલ્ાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી સહાય ચૂિવવામાાં આવી, 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે, અને 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી તેના િારણો શા છે   
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મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને રેફ્રીજરેટર ટર ાન્સપોટષ  વ્હીિલ ખરીદવા માટે યુકનટની 
િોથટ રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- ના ૫૦ ટિા એટલે િે રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- ની સહાય અિવા ખરેખર િયેલ ખચષના ૫૦ ટિા એ બે માાંિી જ ે
ઓછુાં  હોય તે સહાય ચુિવવામાાં આવે છે. 

(૨) આ યોજના વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮ િી અમલમાાં આવેલ છે. 

 ઉક્ત કથિકતએ સને ૨૦૧૭-૧૮ માાં વર્ષવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર પત્રિ (૧) ની 
કવગતે અરજીઓ મળી. 

(૩) આ યોજના વર્ષઃ ૨૦૧૭-૧૮ િી અમલમાાં આવેલ છે. પત્રિ (૨) મુજબ. 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી ૧૪ અરજીઓને સૈધધાાંકતિ માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે. જ ેઅરજદાર તરફિી 
રેફ્રીજરેટરની િામગીરી પૂણષ િરી સાંબાંકધત કજલ્ામાાં કબલ રજુ િરવામાાં આવતાાં કનિાલ િરવામાાં આવશે. 

 ૬ અરજીઓની ચિાસણીની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે. 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િોઇ અરજી નામાંજૂર િરવામાાં આવેલ નિી. 

પત્રિ (૧) 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ટ મળેલ અરજીઓની સાંખ્યા 

ગીર સોમનાિ ૨૦૧૭-૧૮ ૫ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

જુનાગઢ ૨૦૧૭-૧૮ ૭ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

સુરેન્રનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

જામનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

અમદાવાદ ૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

વલસાડ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૧ 

રાજિોટ ૨૦૧૭-૧૮ ૧ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

સાબરિાાંઠા ૨૦૧૭-૧૮ ૩ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

 િુલ ૨૦ 

પત્રિ (૨) 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ટ માંજૂર િરી (સહાય રૂવપયા લાખમાાં) 

ગીર સોમનાિ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

જુનાગઢ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

સુરેન્રનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

જામનગર ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

અમદાવાદ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 
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વજલ્લાનુાં નામ િર્ટ માંજૂર િરી (સહાય રૂવપયા લાખમાાં) 

વલસાડ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

રાજિોટ ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

સાબરિાાંઠા ૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

 ૨૦૧૮-૧૯ ૦ 

 િુલ ૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં માછલીની સૂિિણી માટે સોલાર ડર ાયરની ખરીદી માટે નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૬૫ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (કનઝર): માનનીય મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને માછલીની સૂિવણી માટે સોલાર ડર ાયર ખરીદવા માટે 
િેટલી નાણાિીય સહાય પૂરી પાડવામાાં આવે છે, 

(૨) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલી 
અરજીઓ મળી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ષવાર, કજલ્ાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી સહાય ચૂિવવામાાં આવી, 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુધી િરવામાાં આવશે, અને 

(૫) િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી તેના મુય ય િારણો શા છે   

મત્સ્યોદ્યોગ માંત્રીશ્રી : (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ ની કથિકતએ રાજ્યમાાં માછીમારોને માછલીની સૂિવણી માટે સોલાર ડર ાયરની ખરીદી માટે 
નીચે જણાવ્યા મુજબ – નાની સોલાર ડર ાયરની યુકનટ િોથટ રૂ.૧,૫૦,૦૦૦/- ની સામે ૫૦% લેખે અને મોટી સોલાર ડર ાયરની યુકનટ 

િોથટ રૂ.૨૦.૦૦ લાખની ખરીદી સામે ખરીદ કિાંમતના ૫૦% રિમ એટલે િે, અનુક્રમે રૂ.૭૫,૦૦૦/- નાની સાઇઝ માટે અને 
રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- (મોટી સાઇઝ) સહાય પૂરી પાડવામાાં આવે છે. આ યોજનાનુાં અમલીિરણ રાજ્યના દરરયાઇ કજલ્ાઓમાાં 
િરવામાાં આવે છે. 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં નીચે મુજબના દરરયાઇ કજલ્ાવાર મળેલ અરજીઓની કવગત પત્રિ-૧ 
મુજબ છે. 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ નીચે મુજબના દરરયાઇ કજલ્ાઓમાાં પત્રિ-૨ ની કવગતે સહાય ચૂિવવામાાં આવી. 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િોઇ અરજી પડતર રહેલ નિી. 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ ૦૨ (બે) અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી. ઉક્ત મળેલ બે અરજીઓ યોજનાની શરતો અને 
બોલીઓ મુજબ સુસાંગત ન હોવાિી નામાંજૂર િરેલ. 

પત્રિ – ૧ 

વજલ્લા તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 

િુલ 

ગીર સોમનાિ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અમરેલી  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જૂનાગઢ 
(માાંગરોળ) 

૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

દેવભૂકમ દ્વારિા 
(ઓખા) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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વજલ્લા તા.૧-૭-૧૩ થી 
તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 
તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 
તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 
તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 
તા.૩૦-૬-૧૮ 

િુલ 

ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભૂજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ 

પત્રિ – ૨ 

વજલ્લા તા.૧-૭-૧૩ થી 

તા.૩૦-૬-૧૪ 

તા.૧-૭-૧૪ થી 

તા.૩૦-૬-૧૫ 

તા.૧-૭-૧૫ થી 

તા.૩૦-૬-૧૬ 

તા.૧-૭-૧૬ થી 

તા.૩૦-૬-૧૭ 

તા.૧-૭-૧૭ થી 

તા.૩૦-૬-૧૮ 

માંજૂર િરેલ 

િુલ અરજીઓ 

ચૂિિેલ સહાય 

રૂ.લાખમાાં 

ગીર સોમનાિ  ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પોરબાંદર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જામનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અમરેલી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જૂનાગઢ (માાંગરોળ) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

દેવભૂકમ દ્વારિા 

(ઓખા) 

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભૂજ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નવસારી ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વલસાડ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

સુરત ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

િુલ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

-------- 

રાજિોટ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૪૫ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજિોટ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકત છેલ્ાાં પાાંચ 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) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

(૨) પત્રિ-બ મુજબ. 

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

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
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પત્રિ – અ 

ક્રમ તાલુિો ્માટટ  િાડટ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ ધોરાજી ૫,૭૨૪ 

૨ ગોંડલ ૧૩,૮૫૧ 

૩ જામિાંડોરણા ૩,૮૧૨ 

૪ જસદણ ૧૬,૪૫૬ 

૫ જતેપુર ૧૧,૬૨૪ 

૬ િોટડા સાાંગાણી ૫,૩૮૭ 

૭ લોધીિા ૨,૨૨૯ 

૮ માળીયા ૪,૬૨૦ 

૯ મોરબી ૬,૧૮૪ 

૧૦ પડધરી ૨,૯૬૭ 

૧૧ રાજિોટ ૪૬,૮૫૬ 

૧૨ ટાંિારા ૪,૧૭૭ 

૧૩ ઉપલેટા ૯,૧૦૬ 

૧૪ વાાંિાનેર ૧૮,૬૧૧ 

પત્રિ - બ 

  પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર માકહતી 

ક્રમ તાલુિો 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 ધોરાજી ૩,૫૨૫ ૩,૫૨૫ ૫,૭૨૪ ૫,૭૨૪ ૫,૭૨૪ 

૨ ગોંડલ ૮,૮૨૨ ૮,૮૨૨ ૧૩,૮૫૧ ૧૩,૮૫૧ ૧૩,૮૫૧ 

૩ જામિાંડોરણા ૨,૯૨૬ ૨,૯૨૬ ૩,૮૧૨ ૩,૮૧૨ ૩,૮૧૨ 

૪ જસદણ ૧૧,૨૭૨ ૧૧,૨૭૨ ૧૬,૪૫૬ ૧૬,૪૫૬ ૧૬,૪૫૬ 

૫ જતેપુર ૫,૫૩૦ ૫,૫૩૦ ૧૧,૬૨૪ ૧૧,૬૨૪ ૧૧,૬૨૪ 

૬ િોટડા સાાંગાણી ૩,૩૨૩ ૩,૩૨૩ ૫,૩૮૭ ૫,૩૮૭ ૫,૩૮૭ 

૭ લોધીિા ૧,૫૭૪ ૧,૫૭૪ ૨,૨૨૯ ૨,૨૨૯ ૨,૨૨૯ 

૮ માળીયા * ૩,૬૪૮ ૩,૬૪૮ ૦ ૦ ૦ 

૯ મોરબી * ૪,૫૪૦ ૪,૫૪૦    

૧૦ પડધરી ૨,૦૯૯ ૨,૦૯૯ ૨,૯૬૭ ૨,૯૬૭ ૨,૯૬૭ 

૧૧ રાજિોટ ૨૯,૩૬૭ ૨૯,૩૬૭ ૪૬,૮૫૬ ૪૬,૮૫૬ ૪૬,૮૫૬ 

૧૨ ટાંિારા * ૨,૫૩૭ ૨,૫૩૭ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ ઉપલેટા ૫,૪૭૪ ૫,૪૭૪ ૯,૧૦૬ ૯,૧૦૬ ૯,૧૦૬ 

૧૪ વાાંિાનેર * ૧૩,૦૯૫ ૧૩,૦૯૫ ૦ ૦ ૦ 

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

-------- 

આણાંદ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૮૩ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી િાન્તીભાઈ સોઢા પરમાર (આણાંદ): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં આણાંદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકત છેલ્ાાં પાાંચ 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 મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(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 

ક્રમ તાલુિો ્માટટ  િાડટ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ આણાંદ ૧૪,૨૯૪ 

૨ આાંિલાવ ૧૦,૯૮૪ 

૩ બોરસદ ૨૩,૬૦૩ 

૪ ખાંભાત ૧૩,૮૩૪ 

૫ પેટલાદ ૧૩,૮૬૨ 

૬ સોજીત્રા ૬,૧૦૧ 

૭ તારાપુર ૬,૪૮૮ 

૮ ઉમરેઠ ૯,૭૯૬ 

પત્રિ - બ 

  પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર માકહતી 

ક્રમ તાલુિો 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 આણાંદ ૯,૧૭૭ ૯,૧૭૭ ૧૪,૨૯૪ ૧૪,૨૯૪ ૧૪,૨૯૪ 

૨ આાંિલાવ ૮,૨૪૭ ૮,૨૪૭ ૧૦,૯૮૪ ૧૦,૯૮૪ ૧૦,૯૮૪ 

૩ બોરસદ ૧૭,૩૫૮ ૧૭,૩૫૮ ૨૩,૬૦૩ ૨૩,૬૦૩ ૨૩,૬૦૩ 

૪ ખાંભાત ૧૦,૫૯૬ ૧૦,૫૯૬ ૧૩,૮૩૪ ૧૩,૮૩૪ ૧૩,૮૩૪ 

૫ પેટલાદ ૧૦,૦૪૬ ૧૦,૦૪૬ ૧૩,૮૬૨ ૧૩,૮૬૨ ૧૩,૮૬૨ 

૬ સોજીત્રા ૩,૭૦૧ ૩,૭૦૧ ૬,૧૦૧ ૬,૧૦૧ ૬,૧૦૧ 

૭ તારાપુર ૪,૫૦૯ ૪,૫૦૯ ૬,૪૮૮ ૬,૪૮૮ ૬,૪૮૮ 

૮ ઉમરેઠ ૬,૧૮૦ ૬,૧૮૦ ૯,૭૯૬ ૯,૭૯૬ ૯,૭૯૬ 

-------- 

મહીસાગર વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૯૦ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં મહીસાગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકત છેલ્ાાં પાાંચ 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) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(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 

ક્રમ તાલુિો ્માટટ  િાડટ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ બાલાકસનોર ૯,૭૬૫ 

૨ િાંડાણા ૧૩,૨૧૦ 

૩ ખાનપુર ૧૩,૦૪૪ 

૪ લુણાવાડા ૧૪,૧૬૧ 

૫ સાંતરામપુર ૨૬,૮૫૮ 

૬ કવરપુર ૭,૩૧૯ 

પત્રિ - બ 

  પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર માકહતી 

ક્રમ તાલુિો 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 બાલાકસનોર ૦ ૦ ૯,૭૬૫ ૯,૭૬૫ ૯,૭૬૫ 

૨ િાંડાણા ૦ ૦ ૧૩,૨૧૦ ૧૩,૨૧૦ ૧૩,૨૧૦ 

૩ ખાનપુર ૦ ૦ ૧૩,૦૪૪ ૧૩,૦૪૪ ૧૩,૦૪૪ 

૪ લુણાવાડા ૦ ૦ ૧૪,૧૬૧ ૧૪,૧૬૧ ૧૪,૧૬૧ 

૫ સાંતરામપુર ૦ ૦ ૨૬,૮૫૮ ૨૬,૮૫૮ ૨૬,૮૫૮ 

૬ કવરપુર ૦ ૦ ૭,૩૧૯ ૭,૩૧૯ ૭,૩૧૯ 

-------- 

ખેડા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૨૯૯૨ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ઇન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં ખેડા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકત છેલ્ાાં પાાંચ 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) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(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 

ક્રમ તાલુિો ્માટટ  િાડટ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ બાલાકસનોર ૯,૭૬૫ 

૨ િપડવાંજ ૧૮,૬૦૭ 

૩ િઠલાલ ૧૪,૬૭૨ 

૪ ખેડા ૭,૦૧૯ 

૫ મહુધા ૧૦,૩૬૫ 

૬ માતર ૯,૧૦૧ 

૭ મહેમદાવાદ ૧૨,૦૭૧ 

૮ નડીયાદ ૧૮,૮૦૪ 

૯ ઠાસરા ૧૯,૨૨૯ 

૧૦ કવરપુર ૭,૩૧૯ 

પત્રિ - બ 

  પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર માકહતી 

ક્રમ તાલુિો 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 બાલાકસનોર * ૭,૬૫૦ ૭,૬૫૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ િપડવાંજ  ૧૪,૩૫૪ ૧૪,૩૫૪ ૧૮,૬૦૭ ૧૮,૬૦૭ ૧૮,૬૦૭ 

૩ િઠલાલ ૧૦,૩૬૭ ૧૦,૩૬૭ ૧૪,૬૭૨ ૧૪,૬૭૨ ૧૪,૬૭૨ 

૪ ખેડા ૬,૦૩૦ ૬,૦૩૦ ૭,૦૧૯ ૭,૦૧૯ ૭,૦૧૯ 

૫ મહુધા ૭,૫૪૮ ૭,૫૪૮ ૧૦,૩૬૫ ૧૦,૩૬૫ ૧૦,૩૬૫ 

૬ માતર ૬,૬૨૧ ૬,૬૨૧ ૯,૧૦૧ ૯,૧૦૧ ૯,૧૦૧ 

૭ મહેમદાવાદ ૮,૮૯૪ ૮,૮૯૪ ૧૨,૦૭૧ ૧૨,૦૭૧ ૧૨,૦૭૧ 

૮ નડીયાદ ૧૫,૩૮૯ ૧૫,૩૮૯ ૧૮,૮૦૪ ૧૮,૮૦૪ ૧૮,૮૦૪ 

૯ ઠાસરા ૧૪,૬૧૩ ૧૪,૬૧૩ ૧૯,૨૨૯ ૧૯,૨૨૯ ૧૯,૨૨૯ 

૧૦ કવરપુર * ૫,૫૨૭ ૫,૫૨૭ ૦ ૦ ૦ 

* ૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન મહીસાગર કજલ્ામાાં સમાવેશ િયેલ છે. 

-------- 

દાહોદ વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૧૧ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રીમવત ચાંકરિાબેન બારીયા (ગરબાડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(આરોગ્ય) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં દાહોદ કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકત છેલ્ાાં પાાંચ 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) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(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 

ક્રમ તાલુિો ્માટટ  િાડટ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ દાહોદ ૨૨,૫૨૮ 

૨ દેવગઢ બારીયા ૧૩,૩૭૮ 

૩ ધાનપુર ૮,૪૩૮ 

૪ ફતેપુરા ૧૫,૩૪૩ 

૫ ગરબાડા ૧૩,૭૩૨ 

૬ ઝાલોદ ૩૮,૬૭૦ 

૭ લીમખેડા ૧૭,૨૪૧ 

પત્રિ - બ 

  પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર માકહતી 

ક્રમ તાલુિો 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 દાહોદ ૧૭,૩૩૪ ૧૭,૩૩૪ ૨૨,૫૨૮ ૨૨,૫૨૮ ૨૨,૫૨૮ 

૨ દેવગઢ બારીયા ૮,૧૧૮ ૮,૧૧૮ ૧૩,૩૭૮ ૧૩,૩૭૮ ૧૩,૩૭૮ 

૩ ધાનપુર ૩,૭૦૯ ૩,૭૦૯ ૮,૪૩૮ ૮,૪૩૮ ૮,૪૩૮ 

૪ ફતેપુરા ૮,૩૧૭ ૮,૩૧૭ ૧૫,૩૪૩ ૧૫,૩૪૩ ૧૫,૩૪૩ 

૫ ગરબાડા ૮,૯૯૨ ૮,૯૯૨ ૧૩,૭૩૨ ૧૩,૭૩૨ ૧૩,૭૩૨ 

૬ ઝાલોદ ૨૦,૫૫૮ ૨૦,૫૫૮ ૩૮,૬૭૦ ૩૮,૬૭૦ ૩૮,૬૭૦ 

૭ લીમખેડા ૧૨,૦૮૭ ૧૨,૦૮૭ ૧૭,૨૪૧ ૧૭,૨૪૧ ૧૭,૨૪૧ 

-------- 

િડોદરા વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૧૭ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં વડોદરા કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકત છેલ્ાાં પાાંચ 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) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

પત્રિ – અ 

ક્રમ તાલુિો 
્માટટિાડટ  આપેલ િુટુાંબોની 

સાંખ્યા 

૧ છોટા ઉદેપુર ૨૧,૯૧૯ 

૨ ડભોઈ ૧૧,૮૮૫ 

૩ જતેપુર પાવી અને બોડેલી ૨૧,૪૭૯ 

૪ િરજણ ૧૦,૦૧૬ 

૫ િવાટ ૧૯,૮૩૦ 

૬ નસવાડી ૧૪,૦૩૪ 

૭ પાદરા ૧૪,૪૦૦ 
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ક્રમ તાલુિો 
્માટટિાડટ  આપેલ િુટુાંબોની 

સાંખ્યા 

૮ સાંખેડા ૧૧,૭૮૦ 

૯ સાવલી ૨૨,૯૮૬ 

૧૦ કસનોર ૪,૪૧૩ 

૧૧ વડોદરા ૩૯,૩૮૫ 

૧૨ વાઘોડીયા ૮,૯૭૭ 

(૨) પત્રિ-બ મુજબ. 

પત્રિ - બ 

ક્રમ તાલુિો 

પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર 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 છોટા ઉદેપુર * ૧૪,૮૩૬ ૧૪,૮૩૬ ૦ ૦ ૦ 

૨ ડભોઈ ૯,૫૦૪ ૯,૫૦૪ ૧૧,૮૮૫ ૧૧,૮૮૫ ૧૧,૮૮૫ 

૩ જતેપુર પાવી અને 
બોડેલી * 

૧૪,૭૬૧ ૧૪,૭૬૧ ૦ ૦ ૦ 

૪ િરજણ ૬,૯૧૬ ૬,૯૧૬ ૧૦,૦૧૬ ૧૦,૦૧૬ ૧૦,૦૧૬ 

૫ િવાટ * ૧૪,૫૫૦ ૧૪,૫૫૦ ૦ ૦ ૦ 

૬ નસવાડી * ૧૦,૯૭૧ ૧૦,૯૭૧ ૦ ૦ ૦ 

૭ પાદરા ૧૧,૬૪૦ ૧૧,૬૪૦ ૧૪,૪૦૦ ૧૪,૪૦૦ ૧૪,૪૦૦ 

૮ સાંખેડા * ૧૦,૩૫૧ ૧૦,૩૫૧ ૦ ૦ ૦ 

૯ સાવલી ૧૬,૩૫૬ ૧૬,૩૫૬ ૨૨,૯૮૬ ૨૨,૯૮૬ ૨૨,૯૮૬ 

૧૦ કસનોર ૩,૫૨૩ ૩,૫૨૩ ૪,૪૧૩ ૪,૪૧૩ ૪,૪૧૩ 

૧૧ વડોદરા ૩૧,૦૭૪ ૩૧,૦૭૪ ૩૯,૩૮૫ ૩૯,૩૮૫ ૩૯,૩૮૫ 

૧૨ વાઘોડીયા ૬,૬૨૨ ૬,૬૨૨ ૮,૯૭૭ ૮,૯૭૭ ૮,૯૭૭ 

*૨૦૧૫-૧૬ િી ૨૦૧૭-૧૮ દરમ્યાન છોટાઉદેપુર કજલ્ામાાં સમાવેશ િયેલ છે. 

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

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

 

નિસારી વજલ્લામાાં બી.પી.એલ. િુટુાંબોને આપેલ ્માટટ  િાડટ  

અતારાાંકિતઃ ૩૦૩૯ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં નવસારી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર િેટલા બી.પી.એલ. િુટુાંબોને 
રાષ્ટ્ર ીય થવાથિય વીમા યોજના હેઠળ થમાટષ  િાડષ  આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ 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) : (૦૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) પત્રિ-અ મુજબ. 

પત્રિ – અ 

ક્રમ તાલુિો ્માટટિાડટ  આપેલ િુટુાંબોની સાંખ્યા 

૧ વાાંસદા ૧૭,૬૬૭ 

૨ કચખલી ૧૯,૨૮૭ 

૩ ગણદેવી ૧૬,૩૩૧ 

૪ જલાલપોર ૭,૭૬૨ 

૫ નવસારી ૯,૧૧૮ 

(૨) પત્રિ-બ મુજબ. 

પત્રિ - બ 

ક્રમ તાલુિો 

પાાંચ િર્ટમાાં ્માટટિાડટ  આપેલ િે રીન્યુ િરેલ િુટુાંબોની િર્ટિાર 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 વાાંસદા ૧૨,૮૭૧ ૧૨,૮૭૧ ૧૭,૬૬૭ ૧૭,૬૬૭ ૧૭,૬૬૭ 

૨ કચખલી ૧૫,૧૪૮ ૧૫,૧૪૮ ૧૯,૨૮૭ ૧૯,૨૮૭ ૧૯,૨૮૭ 

૩ ગણદેવી ૯,૬૬૨ ૯,૬૬૨ ૧૬,૩૩૧ ૧૬,૩૩૧ ૧૬,૩૩૧ 

૪ જલાલપોર ૫,૩૨૪ ૫,૩૨૪ ૭,૭૬૨ ૭,૭૬૨ ૭,૭૬૨ 

૫ નવસારી ૬,૮૦૬ ૬,૮૦૬ ૯,૧૧૮ ૯,૧૧૮ ૯,૧૧૮ 

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

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 
-------- 

રાજિોટ અને િડોદરા વજલ્લામાાં પિડિાના બાિી ગુનેગાર 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૭૧ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા): ચૌદમી કવધાનસભાના પહેલા સત્રમાાં 
તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ રજૂ િયેલ તારાાંકિત પ્રશ્નક્રમાાંિ: ૨૨૧ (અગ્રતા-૪૭) ના અનુસાંધાને માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજિોટ શહેરમાાં ૧૬૭, રાજિોટ ગ્રામ્યમાાં ૬૧, વડોદરા શહેરમાાં ૮૨ વડોદરા ગ્રામ્યમાાં ૬૦ લૂાંટ, ખુન, ધાડ, ચોરી, 
બળાત્િાર, અપહરણ, આત્મહત્યા અને ઘરફોડ ચોરીના આરોપીઓને પિડવાના બાિી હતા, તે પિૈી તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની િેટલા 
આરોપીઓને પિડવામાાં આવ્યા, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ગુનેગારોને પિડવાના બાિી છે, અને 

(૩) બાિી ગુનેગારોને પિડવા શી િાયષવાહી િરી ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (ગૃહ) : (૦૧-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧)  

શહેર/વજલ્લા પિડિામાાં આિેલ આરોપીઓ 

રાજિોટ શહેર ૮ 

રાજિોટ ગ્રામ્ય ૧૬ 

વડોદરા શહેર ૧૫ 

વડોદરા ગ્રામ્ય ૧૯ 

(૨) ૩૧૨ 
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(૩) આરોપીના રહેણાાંિ સરનામે, કમત્ર વતુષળ, સગા સબાંધી તિા મળી આવવાની સાંભકવત જ્્યાઓએ તપાસ 

તજવીજ િરાવેલ છે તેમજ જ ેઆરોપીઓના મોબાઈલ નાંબર મળેલ છે તેની િોલ ડીટીઈલ મેળવી લોિેશન પર તપાસ તજવીજ િરાવેલ 
છે. આરોપીઓ બાબતે સી.આર.પી.સી િલમ-૭૦ મુજબનુાં વોરાં ટ મેળવવામાાં આવેલ છે તેમજ સી.આર.પી.સી િલમ-૮૨,૮૩ 
મુજબની િાયષવાહી િરવામાાં આવેલ છે અને પિડવાના બાિી આરોપીઓને ત્વરરત પિડી પાડવા અાંગેની િાયષવાહી ચાલુ છે.  

-------- 

ડાાંગ અને િલસાડ વજલ્લામાાં ઔદ્યોવગિ એિમોમાાં રોજગારી 

અતારાાંકિતઃ ૨૧ (૨૧-૦૨-૨૦૧૮) શ્રી માંગળભાઈ ગાવિત (ડાાંગ): માનનીય શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ડાાંગ અને વલસાડ કજલ્ામાાં આવેલ ઔદ્યોકગિ એિમોમાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૭ની કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં 
વર્ષવાર િેટલા થિાકનિોને રોજગારી આપવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ કજલ્ાના િયા એિમોએ થિાકનિ બેરોજ્ગારોને રોજગારી આપવાના કનયમોનુાં ઉલ્ાંઘન િરેલ 
છે, અને 

(૩) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત કજલ્ાઓના િયા એિમો સામે શુાં પગલા ભરવામાાં આવ્યા  

શ્રમ અને રોજગાર માંત્રીશ્રી : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧)  

ક્રમ િર્ટ અપાયેલ રોજગારી 

ડાાંગ િલસાડ 

૧ ૨૦૧૬ (કડસેમ્બર અાંવતત) 
ડાાંગ કજલ્ામાાં િોઇ ઔદ્યોકગિ 
એિમો ના હોવાિી ઔદ્યોકગિ 

એિમોમાાં થિાકનિ રોજગારીની 
મારહતી શૂન્ય છે. 

૭૦૧૨૪ 

૨ ૨૦૧૭ (કડસેમ્બર અાંવતત) ૭૭૮૮૦ 

(૨) ડાાંગ કજલ્ામાાં ઔદ્યોકગિ એિમો આવેલ નિી, જ્યારે વર્ષ ૨૦૧૬ અને ૨૦૧૭માાં થિાકનિ રોજગારી આપવાના 
કનયમોનુાં ઉલ્ાંઘન િરનાર વલસાડ કજલ્ાના એિમોની યાદી આ સાિે સામેલ પત્રિ મુજબ છે. 

પત્રિ 

ક્રમ એિમનુાં નામ 

િર્ટ ૨૦૧૬ 

૧ વાડીલાલ ઇન્ટટર ીઝ કલકમટેડ ઓઝરપાડા ધરમપુર 

૨ રોયલ પ્રોસેસસષ વાપી 

૩ ગ્રોકવયર એન્ડ વેલ (ઈકન્ડયા) કલકમટેડ વાપી 

૪ ક્લેંઝાઈડ િોન્ટાકમનેશન િાં ન્ટર ોલ ઉમરગામ 

૫ ધ બોમ્બે ્લાસ બ્લોકવગ ઇન્ટથટર ીઝ વાપી 

૬ રાષ્ટ્ર ીય મેટલ ઇન્ડટર ીઝ કલકમટેડ સરીગામ 

૭ અમરજ્યોત િેકમિલ પ્રા.કલ.વાપી 

૮ સાંતો એન્જીન્યરીંગ િુ. પ્રા. કલ. ઉમરગામ 

૯ પ્રીમીયર મેરડિલ િોપોરેશન કલ. સરીગામ 

૧૦ સાંતો એન્જીન્યરીંગ િુ. પ્રા. કલ. યુકનટ-૩ ઉમરગામ 

૧૧ િે.પટેલ ફોટો એક્ષ્ટટરે ક્શન પ્રા. કલ. તલવાડા, ઉમરગામ 

૧૨ સુપ્રાકજત એન્જીન્યરીંગ કલ. વાપી 

૧૩ એન.આર. અગ્રવાલ ઇન્ડ. યુકનટ-૫ અણગામ, ઉમરગામ 

૧૪ અરરહાંતમ લાઈફિેર પ્રા. કલ સરીગામ 

૧૫ ડીએમબી પેપર કમલ્સ પ્રા. કલ વાપી 

૧૬ પીડીલાઈટ ઈન્ડ. કલ. વાપી 

૧૭ ગાયત્રી શકક્ત પેપર એન્ડ બોડષ  કલ. યુકનટ-૨ સરીગામ 
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ક્રમ એિમનુાં નામ 

િર્ટ ૨૦૧૬ 

૧૮ એસેલ પ્રોપેિ કલ. ધનોલી, ઉમરગામ 

૧૯ િીપ્રા ઈલેક્ટર ીિલ્સ પ્રા.કલ. તીધરા 

૨૦ પ્રેમિો ્લોબલ કલ.વાપી 

૨૧ સીઝારે બોનેટી ઈંડીયા પ્રા.લીમી. િરમબેલે 

૨૨ જ ેિે ફાઈલ ઇંડીયા લીમી પરીયા 

  

ક્રમ 
્થાવનિ રોજગારી આપિાના વનયમોનુાં ઉલ્લાંઘન િરનાર એિમનુાં નામ 

િર્ટ-૨૦૧૭ 

૧ િેકમસ મેડીિેર, કલ. વાપી 

૨ ગ્રોકવયર એન્ડ વેલ (ઈન્ડીયા) કલકમટેડ વાપી 

૩ કક્લપિો પ્રા. કલ. યુકનટ-૧ વાપી 

૪ માઈલોન લેબોરેટરી (ફેમીિેર) કલ.સરીગામ 

૫ કક્લપિો પ્રા. કલ. યુકનટ-૨ વાપી 

૬ રાષ્ટ્ર ીય મેટલ ઇન્ડટર ીઝ કલકમટેડ સરીગામ 

૭ િોથમોસ રિથટસષ પ્રા.કલ. સરીગામ 

૮ વટીલીયસ થપેથયાકલટી મટીરીયલ્સ ઈન્ડીયા પ્રા.કલ. વાપી 

૯ અમરજ્યોત િેકમિલ્સ પ્રા.કલ. વાપી 

૧૦ વીિેસી ફુટ્સથટેપ (ઈન્ડીયા) પ્રા.કલ.વાપી 

૧૧ ગાયત્રી શકક્ત પેપર એન્ડ બોડષ  કલ. યુકનટ-૨ સરીગામ 

૧૨ પ્રેમિો ્લોબલ કલ. વાપી 

૧૩ રોયલ આિષ  ઇલેક્ટર ોડસ કલ. ઝરોલી 

૧૪ પાયોકનયર એમ્રોયડર ીઝ કલ. સરીગામ 

૧૫ એક્ઝીમ્ડ ફામાષ. વાપી 

૧૬ રરચેર િેમીસ મેડીિેર (ઈ) પ્રા. કલ વાપી 

૧૭ વધષમાન પેિેજીંગ માન્ડા સરીગામ ઉમરગામ 

૧૮ કલિપેન એન્ડ પ્લાકથટક્સ કલ. દહેરી, ઉમરગામ 

૧૯ હોમેલાઈન પ્રોડક્ટ પલગામ, ઉમરગામ 

૨૦ પાયોકનયર એક્ષ્ટટુડર પ્રા.કલ. વાંિાસ ઉમરગામ 

૨૧ શ્રી રામ િમ્પાઉન્ડ પ્રા. કલ. રોલા, વલસાડ 

૨૨ રુડોલ્ફ અતુલ િેકમિલ્સ કલ. અતુલ વલસાડ  

૨૩ એલ્યુર ગીફ્ટ રેપ પ્રા. કલ વાપી 

૨૪ સીઝારે બોનેટી ઈંડીયા પ્રા. લીમી. િરમબેલે 

(૩)  

 વલસાડ કજલ્ાના (૧) વધષમાન પેિેજીંગ માાંડા, સરીગામ, ઉમરગામ, જી.વલસાડ તિા (૨) એલ્યુર ગીફ્ટ રેપ 
પ્રા.કલ. વાપી કજ.વલસાડને પ્રોત્સાહન યોજના અાંતગષત વ્યાજ સહાય યોજના હેઠળ માંજુર િયેલ હોઈ, તેઓને 
આગામી ચુિવણી વખતે ચિાસણી િરવામાાં આવશે, જ્યારે થિાકનિ રોજગારી આપવાના કનયમોનુાં ઉલ્ાંઘન 
િરનાર વલસાડ કજલ્ાના બાિીના એિમો કબન પ્રોત્સારહત પ્રિારના છે. 

 થિાકનિ રોજગારી અાંગેના સરિારશ્રીના તા. ૩૧-૦૩-૧૯૯૫ના ઠરાવની જોગવાઈઓ તરફ ધયાન દોરતા પત્રો 

સાંબાંકધત એિમોને પાઠવેલ છે તિા ઉક્ત ઠરાવનો ભાંગ િરતા એિમો સાિે થિાકનિ અકધિારીશ્રીઓની બેઠિ 
યોજી,  ઠરાવની જોગવાઈનુાં સુચારુ પાલન િરવા સાંબાંકધત એિમોને કવથતૃત સમજ આપવામાાં આવેલ છે. 

 થિાકનિ રોજગારીની કનયત ટિાવારી ન જાળવતા એિમોની કવગતો સાંબાંકધત જીલ્ા ઉદ્યોગ િેન્ર અને વાકણજ્ય 
વેરા િચેરી તેમજ ઉદ્યોગ િકમશનરની િચેરીને જરૂરી િાયષવાહી સારૂ મોિલવામાાં આવે છે. 

-------- 
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મોરબી વજલ્લામાાં નાની, મધ્યમ અને મોટી વસાંચાઈ સુવિધાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૩૯ (૧૮-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી વિજશે મેરજા (મોરબી): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ મોરબી કજલ્ામાાં નાની, મધય અને મોટા પ્રિારની કસાંચાઈની સુકવધા માટે 
િેટલી અને િઈ કસાંચાઈ યોજનાઓ િાયષરત છે, અને 

(૨) ઉક્ત કસાંચાઇ યોજનાઓ પાછળ ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં “મરામત ખચષ” પેટે િઈ િઈ યોજનાઓમાાં 
િેટલો ખચષ િરવામાાં આવ્યો ? 

જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) : (૨૯-૦૯-૧૮) 

(૧) ૩૧ યોજના 

(પત્રિ -૧ મુજબ) 

પત્રિ – ૧ 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની વ્થવતએ મોરબી વજલ્લામાાં િાયટરત વસાંચાઈ યોજનાઓ અને છેલ્લા પાાંચ 
િર્ટમાાં થયેલ મરામત ખચટની વિગત 

ક્રમ વસાંચાઈ યોજનાનુાં નામ મરામતનો થયેલ ખચટ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨ ૩ 

૧ મચ્છુ-૧ મોટી કસાં. યોજના ૩૧૬.૮૭ 

૨ મચ્છુ-૨ મોટી કસાંચાઇ યોજના ૩૭૫.૬૧ 

૩ રાહ્મણી-૧ મોટી કસાંચાઈ યોજના ૩૧૯.૪૯ 

૪ ડેમી-૧ મધયમ કસાંચાઈ યોજના ૯૧.૩૬ 

૫ ડેમી-૨ મધયમ કસાંચાઈ યોજના ૧૫૩.૫૩ 

૬ ડેમી-૩ મધયમ કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૭ મચ્છુ-૩ મધયમ કસાંચાઇ યોજના ૩.૬૬ 

૮ રાહ્મણી-૨ મધયમ કસાં. યોજના ૦.૫૦ 

૯ ધોડાધ્રોઈ નાની કસાંચાઇ યોજના ૯૬.૧૩ 

૧૦ બાંગાવડી નાની કસાંચાઈ યોજના ૪૩.૮૨ 

૧૧ ધુનડા નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૧૨ લીલાપુર નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૧૩ મીતાણા નાની કસાંચાઈ યોજના ૨૪.૧૩ 

૧૪ સાવડી નાની કસાંચાઈ યોજના ૨૫.૨૦ 

૧૫ ટાંિારા નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૧૬ ટોળ નાની કસાંચાઈ યોજના ૧૨.૯૭ 

૧૭ ગારીડા નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૧૮ હોલમાઢ નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૧૯ જાલીડા નાની કસાંચાઈ યોજના ૮.૮૦ 

૨૦ મેસરીયા-૧ નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૧ મેસરીયા-૨ નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૨ રામગડબો નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૩ સરધારિા નાની કસાંચાઈ યોજના ૬.૯૯ 

૨૪ સીંધાવદર નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૫ ઠીિરીયાળી નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૬ ખારી નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૭ સુાંદરી નાની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૨૮ ખડીયાણા બીજા વગષની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 
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તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની વ્થવતએ મોરબી વજલ્લામાાં િાયટરત વસાંચાઈ યોજનાઓ અને છેલ્લા પાાંચ 
િર્ટમાાં થયેલ મરામત ખચટની વિગત 

ક્રમ વસાંચાઈ યોજનાનુાં નામ મરામતનો થયેલ ખચટ (રૂ.લાખમાાં) 

૧ ૨ ૩ 

૨૯ ખોડ બીજા વગષની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

૩૦ સાપિડા બીજા વગષની કસાંચાઈ યોજના ૧૧.૭૦ 

૩૧ સુખપર બીજા વગષની કસાંચાઈ યોજના ૦.૦૦ 

િુલ રૂ. ૧૪૯૦.૭૬ 

(૨) રૂ.૧૪૯૦.૭૬ લાખ 

(પત્રિ-૧ મુજબ) 

-------- 

રાજ્યમાાં આિેલ મધ્યમ અને મોટા ડેમો 

અતારાાંકિતઃ ૨૬૨ (૧૧-૦૫-૨૦૧૮) શ્રી શૈલેશભાઈ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય જળસાંપવત્ત (રાજ્યિક્ષા) 
માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર મધયમ અને મોટા ડેમો આવેલા છે  

(૨) તે પૈિી ઉક્ત ડેમો ક્યારે બનાવવામાાં આવેલ છે  

(૩) છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં જો ડેમો બનાવવામાાં આવેલ હોય તો ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર િેટલો ખચષ િયો  

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર મધયમ અને મોટા ડેમોની કવગત નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ જીલ્લાનુાં નામ મોટા ડેમ મધ્યમ ડેમ િુલ 

૧ અમરેલી  ૬ ૬ 

૨ અરવલ્ી ૨ ૨ ૪ 

૩ બનાસિાાંઠા ૨ ૧ ૩ 

૪ ભરૂચ  ૧ ૧ 

૫ ભાવનગર ૧ ૩ ૪ 

૬ બોટાદ  ૩ ૩ 

૭ છોટા ઉદેપુર ૧  ૧ 

૮ દેવભુકમ રારિા  ૩ ૩ 

૯ દાહોદ  ૪ ૪ 

૧૦ ગીર સોમનાિ  ૫ ૫ 

૧૧  જામનગર ૧ ૫ ૬ 

૧૨ જુનાગઢ  ૪ ૪ 

૧૩ િચ્છ ૧ ૧૦ ૧૧ 

૧૪ મરહસાગર ૧ ૧ ૨ 

૧૫ મહેસાણા ૧  ૧ 

૧૬ મોરબી ૨ ૪ ૬ 

૧૭ નમષદા ૨ ૨ ૪ 

૧૮ નવસારી  ૨ ૨ 

૧૯ પાંચમહાલ ૨ ૨ ૪ 

૨૦ પોરબાંદર  ૩ ૩ 

૨૧ રાજિોટ ૨ ૯ ૧૧ 

૨૨ સાબરિાાંઠા ૧ ૨ ૩ 

૨૩ સુરત  ૧ ૧ 
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ક્રમ જીલ્લાનુાં નામ મોટા ડેમ મધ્યમ ડેમ િુલ 

૨૪ સુરેન્રનગર  ૩ ૩ 

૨૫ તાપી ૧  ૧ 

૨૬ વલસાડ ૧  ૧ 

િુલ ૨૧ ૭૬ ૯૭ 

(૨) ઉક્ત ડેમો બનાવ્યાના વર્ષની કવગત કબડેલ પત્રિ-૧માાં દશાષવેલ છે. 

પત્રિ-૧ 

ક્રમાાંિ જીલ્લો ડેમનુાં નામ મોટા ડેમ (હાઇડર ોલીંિ) 
S>60MCM or 

H>30m 

મધ્યમ ડેમ (હાઇડર ોલીંિ) 
S 10 to 60 

MCM H 12 to 30m 

ડેમ પૂણટ 
થયા િર્ટ 

૧ અમરેલી ધાતરવાડી  મધયમ ડેમ ૧૯૭૪ 

૨ અમરેલી ધાતરવાડી-૨  મધયમ ડેમ ૨૦૦૩ 

૩ અમરેલી ખોરડયાર  મધયમ ડેમ ૧૯૬૭ 

૪ અમરેલી મુજીયાસર  મધયમ ડેમ ૧૯૫૭ 

૫ અમરેલી વાડી  મધયમ ડેમ ૨૦૦૧ 

૬ અમરેલી ઠેબી  મધયમ ડેમ ૧૯૯૩ 

૭ અરવલ્ી હાિમતી મોટા ડેમ  ૧૯૭૧ 

૮ અરવલ્ી વાત્રિ મોટા ડેમ  ૧૯૮૪ 

૯ અરવલ્ી માઝમ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૪ 

૧૦ અરવલ્ી મેશ્ર્વો  મધયમ ડેમ ૧૯૭૧ 

૧૧ બનાસિાાંઠા દાતીવાડા મોટા ડેમ  ૧૯૬૫ 

૧૨ બનાસિાાંઠા સીપુ મોટા ડેમ  ૨૦૦૦ 

૧૩ બનાસિાાંઠા મુક્તેશ્ર્વર  મધયમ ડેમ ૧૯૯૦ 

૧૪ ભરૂચ બલદેવા  મધયમ ડેમ ૧૯૭૯ 

૧૫ ભાવનગર શેત્રુાંજી મોટા ડેમ  ૧૯૬૦ 

૧૬ ભાવનગર માલન  મધયમ ડેમ ૧૯૫૪ 

૧૭ ભાવનગર રાજાવલ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૦ 

૧૮ ભાવનગર રાંધોલા  મધયમ ડેમ ૧૯૫૨ 

૧૯ બોટાદ ગોમા  મધયમ ડેમ ૧૯૭૨ 

૨૦ બોટાદ િાળુભાર  મધયમ ડેમ ૧૯૮૬ 

૨૧ બોટાદ સુખભાદર  મધયમ ડેમ ૧૯૮૭ 

૨૨ છોટા ઉદેપુર સુખી મોટા ડેમ  ૧૯૮૭ 

૨૩ દેવભૂકમ રારિા સાની  મધયમ ડેમ ૧૯૯૨ 

૨૪ દેવભૂકમ રારિા વતૂષ-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૬૮ 

૨૫ દેવભૂકમ રારિા વતુષ-૨  મધયમ ડેમ ૨૦૦૦ 

૨૬ દાહોદ માછનનાલા  મધયમ ડેમ ૧૯૮૨ 

૨૭ દાહોદ પાટાડુાં ગરી  મધયમ ડેમ ૧૯૫૮ 

૨૮ દાહોદ ઉમરીયા  મધયમ ડેમ ૧૯૮૫ 

૨૯ દાહોદ વાિલેશ્ર્વર-ભે  મધયમ ડેમ ૧૯૭૮ 

૩૦ ગીર સોમનાિ રહરન-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૫૯ 

૩૧ ગીર સોમનાિ રહરન-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૮૨ 

૩૨ ગીર સોમનાિ મચ્છુન્રી  મધયમ ડેમ ૧૯૮૦ 

૩૩ ગીર સોમનાિ રાવલ  મધયમ ડેમ ૧૯૭૮ 

૩૪ ગીર સોમનાિ શીંગોડા  મધયમ ડેમ ૧૯૮૦ 

૩૫ જામનગર આજી-૪  મધયમ ડેમ ૧૯૯૮ 

૩૬ જામનગર ફુલઝર (િેબી)  મધયમ ડેમ ૧૯૯૮ 



18 
 

ક્રમાાંિ જીલ્લો ડેમનુાં નામ મોટા ડેમ (હાઇડર ોલીંિ) 
S>60MCM or 

H>30m 

મધ્યમ ડેમ (હાઇડર ોલીંિ) 
S 10 to 60 

MCM H 12 to 30m 

ડેમ પૂણટ 
થયા િર્ટ 

૩૭ જામનગર ફુલઝર-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૬૧ 

૩૮ જામનગર સસોઈ  મધયમ ડેમ ૧૯૫૪ 

૩૯ જામનગર ઉડ-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૯૮ 

૪૦ જામનગર ઉડ-૧ મોટા ડેમ  ૧૯૮૮ 

૪૧ જુનાગઢ જાજશે્રી  મધયમ ડેમ ૧૯૭૫ 

૪૨ જુનાગઢ મધુવાંતી  મધયમ ડેમ ૧૯૭૬ 

૪૩ જુનાગઢ ઓજત-૨  મધયમ ડેમ ૨૦૦૪ 

૪૪ જુનાગઢ ઉબેન  મધયમ ડેમ ૧૯૯૨ 

૪૫ િચ્છ ભુખી  મધયમ ડેમ ૧૯૮૩ 

૪૬ િચ્છ ઘોડતડ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૨ 

૪૭ િચ્છ િાંિાવટી  મધયમ ડેમ ૧૯૫૬ 

૪૮ િચ્છ માિલ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૮ 

૪૯ િચ્છ કમટી  મધયમ ડેમ ૧૯૮૩ 

૫૦ િચ્છ નારા  મધયમ ડેમ ૧૯૭૬ 

૫૧ િચ્છ કનરોના  મધયમ ડેમ ૧૯૬૩ 

૫૨ િચ્છ રરમાતા મોટા ડેમ  ૧૯૬૯ 

૫૩ િચ્છ સાનધ્રી  મધયમ ડેમ ૧૯૬૫ 

૫૪ િચ્છ સુવી  મધયમ ડેમ ૧૯૬૯ 

૫૫ િચ્છ ટપ્પર  મધયમ ડેમ ૧૯૭૫ 

૫૬ મરહસાગર િડાણા મોટા ડેમ  ૧૯૭૯ 

૫૭ મરહસાગર ભાદર (૫)  મધયમ ડેમ ૧૯૮૪ 

૫૮ મહેસાણા ધરોઈ મોટા ડેમ  ૧૯૭૨ 

૫૯ મોરબી રાહ્મણી  મધયમ ડેમ ૧૯૫૩ 

૬૦ મોરબી મચ્છુ-૧ મોટા ડેમ  ૧૯૬૦ 

૬૧ મોરબી મચ્છુ-૨ મોટા ડેમ  ૧૯૮૯ 

૬૨ મોરબી ડેમી-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૬૧ 

૬૩ મોરબી ડેમી-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૮૯ 

૬૪ મોરબી રાહ્મણી-૨  મધયમ ડેમ ૨૦૦૮ 

૬૫ નમષદા િરજણ મોટા ડેમ  ૧૯૯૬ 

૬૬ નમષદા સરદાર સરોવર (નમષદા) 
ડેમ 

મોટા ડેમ  ૨૦૧૭ 

૬૭ નમષદા ચોપડવાવ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૫ 

૬૮ નમષદા િાિડી-આબા  મધયમ ડેમ ૧૯૮૫ 

૬૯ નવસારી જુજ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૮ 

૭૦ નવસારી િેલીયા  મધયમ ડેમ ૧૯૮૩ 

૭૧ પાંચમહાલ પાનમ મોટા ડેમ  ૧૯૭૭ 

૭૨ પાંચમહાલ દેવ મોટા ડેમ  ૧૯૮૭ 

૭૩ પાંચમહાલ હડફ  મધયમ ડેમ ૧૯૮૬ 

૭૪ પાંચમહાલ િરાડ  મધયમ ડેમ ૧૯૫૮ 

૭૫ પોરબાંદર અમીપુર  મધયમ ડેમ ૧૯૮૯ 

૭૬ પોરબાંદર િાલીંરી  મધયમ ડેમ ૧૯૭૮ 

૭૭ પોરબાંદર સોરઠી  મધયમ ડેમ ૧૯૭૫ 

૭૮ રાજિોટ ભાદર મોટા ડેમ  ૧૯૬૪ 

૭૯ રાજિોટ આજી-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૫૪ 
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ક્રમાાંિ જીલ્લો ડેમનુાં નામ મોટા ડેમ (હાઇડર ોલીંિ) 
S>60MCM or 

H>30m 

મધ્યમ ડેમ (હાઇડર ોલીંિ) 
S 10 to 60 

MCM H 12 to 30m 

ડેમ પૂણટ 
થયા િર્ટ 

૮૦ રાજિોટ આજી-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૮૭ 

૮૧ રાજિોટ આજી-૩ મોટા ડેમ  ૧૯૮૯ 

૮૨ રાજિોટ ભાદર-૨  મધયમ ડેમ ૨૦૦૩ 

૮૩ રાજિોટ ચોપડવાવ-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૮૦ 

૮૪ રાજિોટ ગોદાલી  મધયમ ડેમ ૧૯૫૬ 

૮૫ રાજિોટ મોજ  મધયમ ડેમ ૧૯૫૬ 

૮૬ રાજિોટ ફોફલ-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૭૯ 

૮૭ રાજિોટ સુવો  મધયમ ડેમ ૧૯૯૮ 

૮૮ રાજિોટ વેનુ-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૮૮ 

૮૯ સાબરિાાંઠા ગુહાઈ મોટા ડેમ  ૧૯૯૦ 

૯૦ સાબરિાાંઠા હરણાવ-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૯૦ 

૯૧ સાબરિાાંઠા ખેડવા  મધયમ ડેમ ૨૦૦૯ 

૯૨ સુરત વેર-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૮૪ 

૯૩ સુરેન્રનગર લીમડી ભોગાવો-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૬૨ 

૯૪ સુરેન્રનગર લીમડી ભોગાવો-૨  મધયમ ડેમ ૧૯૯૭ 

૯૫ સુરેન્રનગર વઢવાણ ભોગાવો-૧  મધયમ ડેમ ૧૯૫૯ 

૯૬ તાપી ઉિાઈ મોટા ડેમ  ૧૯૭૨ 

૯૭ વલસાડ દમણગાંગા (મધુબન) મોટા ડેમ  ૧૯૮૮ 

(૩) છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં બનાવવામાાં આવેલ ડેમનો ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર િેટલો ખચષ પત્રિ-૨ મુજબ છે. 

પત્રિ-૨ 

ક્રમાાંિ ડેમનુાં નામ જીલ્લો િર્ટ થયેલ ખચટ રૂ. િરોડમાાં 

૧ સરદાર સરોવર 
(નમષદા)ડેમ 

નમષદા ૨૦૧૩-૧૪ ૧૧૯.૬૬ 

૨૦૧૪-૧૫ ૧૭૨.૨૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૫૨.૭૧ 

૨૦૧૬-૧૭ ૬૩.૭૨ 

૨૦૧૭-૧૮ ૬૧.૫૭ 

િુલ ૫૬૯.૮૭ 

-------- 

બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં નમટદાની િેનાલ િે િેનાલનો ભાગ તુટિાના બનાિો 

અતારાાંકિતઃ ૧૨૬૦ (૧૧-૦૭-૨૦૧૮) પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમટદા) જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં બનાસિાાંઠા અને પાટણ કજલ્ામાાં નમષદાની િેનાલ િે 
િેનાલનો ભાગ તુટવાના/ભાંગાણ પડવાના િેટલા બનાવો બન્યા, 

(૨) ઉક્ત બનાવો બનવાના િારણો શાાં છે અને તે માટે જવાબદારો સામે સરિારે શાાં પગલા લીધા, અને 

(૩) ઉક્ત િેનાલ તુટવાના િે ભાંગાણ પડવાના િારણે ખેડૂતોના ખેતરોના ઉભા પાિને વ્યાપિ નુિશાન િાય છે તે માટે 

સરિાર િેટલુાં વળતર આપે છે  

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમટદા) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં બનાસિાાંઠા અને પાટણ કજલ્ામાાં નમષદાની િેનાલમાાં ભાંગાણ 
પડવાના અનુક્રમે ૧૪૩ અને ૨૭ બનાવો બનવા પામેલ છે. 
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(૨) નમષદાની નહેરોમાાં ભાંગાણ પડવાના કવકવધ િારણોમાાં ખેડૂતભાઈઓ માાંગણી પ્રમાણે રાત્રે પાણીનો ઉપાડ ન િરતાાં 

નહેર ઓવરટોપ િવાિી, વરસાદનુાં પાણી નહેરમાાં ઇનલેટ િવાિી, ઉંદર િે નોળીયાના દરમાાંિી લીિેજ િવાિી, અમુિ જમીન 
પાછળિી મળેલ હોય ત્યાાં જુના અને નવા િામના જોઇન્ટમાાં નબળુાં બાાંધિામિી પાણી લીિેજ િવાિી, નહેરમાાં આડશ મુિવાિી, 
િેનાલને છેડછાડ િવાિી, સાયફનમાાં િચરો િે મૃત પ્રાણી ફસાઈ જવાિી નહેર ઉભરાવાિી, ઝમણિી, નહેરના દરવાજાના સાંચાલનની 
ખામી વગેરે િારણો છે. 

જ ે કિથસામાાં ઇજારદાર નબળી િામગીરી અને/ અિવા ઓપરેશન અને મેઈન્ટેનન્સની ખામીને લીધે જવાબદાર હોય ત્યાાં 
િરારની જોગવાઈ મુજબ ઇજારદાર પાસેિી તેમના ખચે રીપેરીંગ િરાવવામાાં આવેલ છે તિા ખેતીના પાિનુાં નુિશાન તેમના પાસ ે
ભરપાઈ િરાવેલ છે. નહેરને છેડછાડ િરવાના કિથસામાાં જવાબદારો સામે પોલીસિેસ િરવામાાં આવેલ છે. 

(૩) ઉપર જણાવ્યા મુજબ ભાંગાણ પડવાના કવકવધ િારણો છે, તે પૈિી જ ેકિથસામાાં ખેડૂતભાઈઓના ખેતરોમાાં ઉભા 
પાિને નુિશાન િયેલ હોય અને તેઓ તે માટે જવાબદાર ન હોય તેવા કિથસાઓમાાં નહેરના ઇજનેર તિા ખેતીવાડી અકધિારી રારા 
થિળ મુલાિાત િરી પાંચનામુાં/રોજિામ િરી પાિને િયેલ નુિશાનને િૃકર્કવભાગના ધારાધોરણ મુજબ આિારીને ચુિવણાં િરવામાાં 
આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં પાણી સાંગ્રહ માટે પાિા ટાાંિા બનાિિા અપાતી નાણાિીય સહાય 

અતારાાંકિતઃ ૧૪૧૪ (૧૮-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી પ્રવિણભાઈ મારૂ (ગઢડા): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં પાણી સાંગ્રહ માટે પાિા ટાાંિા બનાવવા માટે િેટલી નાણાાંિીય સહાય 
પુરી પાડવામાાં આવે છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ તે અન્વયે છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર ઉક્ત નાણાિીય સહાય મેળવવા રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલી 
અરજીઓ મળી, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ મળેલ અરજીઓ પૈિી વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલી અરજીઓ માંજૂર િરી સહાય ચૂિવવામાાં આવી, 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ પડતર છે તેનો કનિાલ ક્યાાં સુધીમાાં િરવામાાં આવશે, અને 

(૫) ઉક્ત કથિકતએ િેટલી અરજીઓ નામાંજૂર િરવામાાં આવી તેના મુય ય િારણો શા છે  

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૮-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧)  

 અનુસૂકચત જાકત પરરવારો 

 અનુસૂકચત જનજાકત પરરવારો 

 અગરરયા િામદારો (િાયમી વસવાટ હોય ત્યાાં) 

વાથમો દ્વારા ૮૦ ટિા અને લાભાિી દ્વારા ૨૦ ટિા 

 સામાન્ય ગરીબી રેખા નીચેના િુટુાંબો વાથમો દ્વારા ૭૦ ટિા અને લાભાિી દ્વારા ૩૦ ટિા 

 સામાન્ય ગરીબી રેખા ઉપરના િુટુાંબો વાથમો દ્વારા ૫૦ ટિા અને લાભાિી દ્વારા ૫૦ ટિા 

(૨) અને (૩) પરરકશષ્ટ્ મુજબ 

પકરવશષ્ટ 

ક્રમ 
નાં. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩થી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

૧ અમદાવાદ - - - - ૩ ૩ ૩ ૦ - - - - - - - - ૩ ૩ ૩ ૦ 

૨ અમરેલી ૧ ૧ ૧ ૦ - - - - ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૩ બનાસિાાંઠા ૧ ૧ ૧ ૦ - - - - - - - - - - - - - - - - 

૪ ભરૂચ - - - - ૧ ૧ ૧ ૦ - - - - - - - - - - - - 

૫ ભાવનગર - - - - ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ - ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ - - - - - 
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ક્રમ 
નાં. 

વજલ્લો તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૩થી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૪ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૪ થી 
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૫ થી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૬ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ થી 
 તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૭ 

તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૭ થી  
તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

મળેલ 
અરજી 

માંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

માંજૂર િરી 
નાણાાંકિય 

સહાય 
ચૂિિેલ 
અરજી 

નામાંજૂર 
િરેલ 
અરજી 

૬ બોટાદ - - - - - - - - - - - - - - - - ૩ ૩ ૧ ૦ 

૭ દેવભૂકમ 
દ્વારિા 

- - - - - - - - - - - - ૧ ૧ ૦ ૦ - - - - 

૮ દાહોદ - - - - - - - - - - - - - - - - ૧ ૧ ૧ ૦ 

૯ ડાાંગ ૩ ૩ ૩ ૦ ૨ ૨ ૨ ૦ ૩ ૦ ૦ ૩ ૧ ૦ ૦ ૧ - - - - 

૧૦ ગીર 
સોમનાિ 

૨ ૨ ૨ ૦ - - - - - - - - ૨ ૦ ૦ ૨ - - - - 

૧૧ જુનાગઢ ૩ ૧ ૧ ૨ - - - - - - - - ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ 

૧૨ નવસારી ૧ ૧ ૦ ૦ ૧૦ ૪ ૪ ૬ - - - - - - - - ૩ ૩ ૩ ૦ 

૧૩ નમષદા - - - - - - - - ૧ ૦ ૦ ૧ - - - - - - - - 

૧૪ સુરેન્રનગર - - - - ૧ ૧ ૧ - ૧ ૦ ૦ ૧ - - - - ૧ ૦ ૦ ૧ 

૧૫ રાજિોટ - - ૧ ૦ - - - - ૧ - ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૧ - - - - 

૧૬ પોરબાંદર - - - - - - - - ૧ - ૦ ૧ - - - - - - - - 

૧૭ તાપી ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૧ - - - - - - - - 

૧૮ વલસાડ - - - - ૩ ૧ ૧ ૨ ૪ ૦ ૦ ૪ - - - - ૩ ૩ ૩ ૦ 

િુલ ૧૨ ૧૦ ૧૦ ૨ ૨૨ ૧૪ ૧૪ ૮ ૧૪ ૦ ૦ ૧૪ ૮ ૩ ૧ ૫ ૧૬ ૧૫ ૧૨ ૧ 

નોંધઃ- માંજુર િયેલ િુલ ૪૨ અરજીઓ પૈિી ૦૫ અરજીઓમાાં જ ેતે સાંથિા/પાણી સકમકત મારફત કનયમ અનુસાર વરસાદી પાણી 
સાંગ્રહના ટાાંિા બનાવવાની િામગીરી હાિ ન ધરી શિાતા માંજુર અરજી અન્વયે ફાળવેલ ટાાંિા ડર ોપ િરી તે અન્વયે િોઈ નાણાાંકિય સહાય 
ચૂિવેલ નિી. 

 (૪) એિ પણ અરજી પડતર નિી. 

 (૫) િુલ ૩૦ અરજીઓ માંજૂર િરવામાાં આવેલ નિી જનેા િારણો નીચે મુજબ છે. 

 જ ેતે વર્ે માાંગણીની સામે નાણાાં ઉપલબ્ધતા મયાષરદત હોવાિી 

 વાથમોની માન્ય સાંથિા ના હોવાિી (વાથમો દ્વારા કનયત િરેલ માપદાંડો મુજબની સાંથિા ન હોવાિી) 

 ગામોની પસાંદગી વ્યકક્તગત વરસાદી પાણીના પાિા ટાાંિા માટેની ગાઈડલાઈનને અનુરૂપ ન હોઈ 

 ગામની જરૂરરયાતની અગ્રતામાાં સમાવેશ ન િતા 

-------- 

 

ભોગાિો-૨ જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્િયે ભરિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૫૩૬ (૧૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરેન્રનગર જીલ્ાના વઢવાણ તાલુિાના વઢવાણ લીંબડી-ભોગાવો-૨ 

જળાશય/ડેમ/કસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુ પાણી ઉિત ડેમમાાં નાખવામાાં 
આવ્યુ, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંિી વર્ષવાર િેટલુાં પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે   
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જળસાંપવત માંત્રીશ્રી  (રાજ્ય િક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 
(૨)  

ડેમ 

સૌની યોજના અન્િયે ઉિત ડેમમાાં નાખિામાાં આિેલ પાણીની 
વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

લીંબડી ભોગાવો-૨ ૨૨૨ ૦ 

(૩)  

ડેમ 

વસાંચાઈ માટે િપરાયેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

લીંબડી ભોગાવો-૨ ૨૦૦ ૦ 

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં બોર બનાિિા માટે મળેલ અરજીઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૫૭૫ (૧૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર બોર બનાવવા 
માટેની િેટલી અરજીઓ આવી, 

(૨) ઉિત કથિકતએ ઉિત પૈિી િેટલી અરજીઓ માંજુર િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉિત  કથિકતએ એિ બોર બનાવવા માટેનો અાંદાજીત ખચષ િેટલો િાય છે   

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) અને       (૨) પરરકશષ્ટ્ મુજબ 

(૩) ડી.ટી.એચ. નો એિ બોર બનાવવા માટે અાંદાજીત ખચષ રૂા. ૧.૮૫ લાખ જટેલો િાય છે. 

પકરવશષ્ટ 

અનુ. 
નાં. 

તાલુિા છેલ્લા બે િર્ટમાાં અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર બોર શારિામની મળેલ અરજીની તારીજ 

િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

 વજલ્લો : અમરેલી 

૧ અમરેલી ૩ ૩ ૧ ૧ ૭ ૭ ૧૧ ૧૧ 

૨ લાઠી ૦ ૦ ૧ ૧ ૩ ૩ ૪ ૪ 

૩ લીલીયા ૦ ૦ ૨ ૨ ૪ ૪ ૬ ૬ 

૪ બાબરા ૩ ૩ ૨ ૨ ૪ ૪ ૯ ૯ 

૫ િુિાવાવ ૦ ૦ ૬ ૬ ૫ ૫ ૧૧ ૧૧ 

૬ બગસરા ૦ ૦ ૧ ૧ ૩ ૩ ૪ ૪ 

૭ ધારી ૨૭ ૨૭ ૪ ૪ ૮ ૮ ૩૯ ૩૯ 

૮ રાજુલા ૧૧ ૧૧ ૪ ૪ ૮ ૮ ૨૩ ૨૩ 

૯ જાફરાબાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ 

૧૦ ખાાંભા ૩૪ ૩૪ ૧૨ ૧૨ ૧૦ ૧૦ ૫૬ ૫૬ 

૧૧ સાવરિુાં ડલા ૧૮ ૧૮ ૧૬ ૧૬ ૨૧ ૨૧ ૫૫ ૫૫ 

 િુલ ૯૬ ૯૬ ૪૯ ૪૯ ૭૪ ૭૪ ૨૧૯ ૨૧૯ 
 

અનુ. 
નાં. 

તાલુિા િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 
અરજી 

માંજુર િરિામાાં 
આિેલ અરજી 

 વજલ્લો : ભાિનગર 

૧ ભાવનગર ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૩ ૩ 

૨ ઘોઘા ૨ ૨ ૨ ૨ ૩ ૩ ૭ ૭ 

૩ ઉમરાળા ૦ ૦ ૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૨ 
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અનુ. 
નાં. 

તાલુિા િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ િુલ 

િુલ મળેલ 

અરજી 

માંજુર િરિામાાં 

આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 

અરજી 

માંજુર િરિામાાં 

આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 

અરજી 

માંજુર િરિામાાં 

આિેલ અરજી 

િુલ મળેલ 

અરજી 

માંજુર િરિામાાં 

આિેલ અરજી 

૪ વલ્ભીપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૩ ૩ 

૫ પાલીતાણા ૧ ૧ ૩ ૩ ૨ ૨ ૬ ૬ 

૬ કસહોર ૫ ૫ ૪ ૪ ૧૧ ૧૧ ૨૦ ૨૦ 

૭ તળાજા ૦ ૦ ૦ ૦ ૮ ૮ ૮ ૮ 

૮ ગારીયાધાર ૩ ૩ ૦ ૦ ૬ ૬ ૯ ૯ 

૯ મહુવા ૭ ૭ ૧ ૧ ૩ ૩ ૧૧ ૧૧ 

૧૦ જસેર ૧૩ ૧૩ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧૫ ૧૫ 

 િુલ ૩૧ ૩૧ ૧૨ ૧૨ ૪૧ ૪૧ ૮૪ ૮૪ 

-------- 

ભોગાિો-૨ જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્િયે ભરિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૨૦ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી સોમાભાઈ િોળીપટેલ (લીંબડી): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ સુરેન્રનગર જીલ્ાના વઢવાણ તાલુિાના વઢવાણ ભોગાવો-૨ જળાશય/ 
ડેમ/કસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુ પાણી ઉિત ડેમમાાં નાખવામાાં 
આવ્યુ, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંિી વર્ષવાર િેટલુાં પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે   

જળસાંપવત માંત્રીશ્રી  (રાજ્ય િક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  

ડેમ 

સૌની યોજના અન્િયે ઉિત ડેમમાાં નાખિામાાં આિેલ પાણીની 
વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

વઢવાણ ભોગાવો-૨ ૦ ૧૨૭૬ 

(૩)  

ડેમ 

વસાંચાઈ માટે િપરાયેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

વઢવાણ ભોગાવો-૨ ૦ ૦ 

-------- 

ખોડાપીપર જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્િયે ભરિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૩૧ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજિોટ જીલ્ાના પડધરી તાલુિાના ખોડાપીપર જળાશય/ડેમ/કસાંચાઈ યોજનામાાં 

સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુ પાણી ઉિત ડેમમાાં નાખવામાાં 
આવ્યુ, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંિી વર્ષવાર િેટલુાં પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે   
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જળસાંપવત માંત્રીશ્રી  (રાજ્ય િક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  

ડેમ 

સૌની યોજના અન્િયે ઉિત ડેમમાાં નાખિામાાં આિેલ પાણીની 
વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

ખોડાપીપર ૮૨ ૦ 

(૩)  

ડેમ 

વસાંચાઈ માટે િપરાયેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

ખોડાપીપર ૮૨ ૦ 

-------- 

આજી-૪ જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્િયે ભરિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૩૮ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી િલ્લભભાઈ ધારિીયા (જામનગર ગ્રામ્ય): માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી 
(રાજ્ય િક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર જીલ્ાના જોડીયા તાલુિાના આજી-૪ જળાશય/ડેમ/કસાંચાઈ 
યોજનામાાં સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુ પાણી ઉિત ડેમમાાં નાખવામાાં 
આવ્યુ, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંિી વર્ષવાર િેટલુાં પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે   

જળસાંપવત માંત્રીશ્રી  (રાજ્ય િક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  

ડેમ 

સૌની યોજના અન્િયે ઉિત ડેમમાાં નાખિામાાં આિેલ પાણીની 
વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

આજી-૪ ૧૮૦ ૦ 

(૩)  

ડેમ 

વસાંચાઈ માટે િપરાયેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  
૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 
૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

આજી-૪ ૧૮૦ ૦ 

-------- 

ઉન્ડ-૧ જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્િયે ભરિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૪૧ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ચીરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય જળસાંપવત માંત્રીશ્રી  
(રાજ્ય િક્ષા) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ જામનગર જીલ્ાના ધ્રોલ તાલુિાના ઉન્ડ-૧ જળાશય/ડેમ/કસાંચાઈ યોજનામાાં 
સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે, 
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(૨) જો હા, તો ઉિત કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુ પાણી ઉિત ડેમમાાં નાખવામાાં 

આવ્યુ, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંિી વર્ષવાર િેટલુાં પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે   

જળસાંપવત માંત્રીશ્રી  (રાજ્ય િક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  

ડેમ 

સૌની યોજના અન્િયે ઉિત ડેમમાાં નાખિામાાં આિેલ પાણીની 
વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  

૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

ઉન્ડ-૧ ૧૩૩ ૧૪૦ 

(૩)  

ડેમ 

વસાંચાઈ માટે િપરાયેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૦૧-૦૪-૨૦૧૬ િી  

૩૧-૦૩-૨૦૧૭ 

૦૧-૦૪-૨૦૧૭ િી 

૩૧-૦૩-૨૦૧૮ 

ઉન્ડ-૧ ૫૩ ૦ 

-------- 

અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િા્મો આધારીત યોજનાઓ 

અતારાાંકિતઃ ૧૭૬૫ (૨૭-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ પેયજળ િાયષક્રમ હેઠળ વાથમો આધારીત ગામની આાંતરીિ 
પેયજળ યોજના હેઠળ અમરેલી અને ભાવનગર કજલ્ામાાં તાલુિાવાર છેલ્ા બે વર્ષમાાં િેટલી યોજનાઓ માંજુર િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત કથિકતએ માંજૂર િરેલ ઉિત યોજનાઓની અાંદાકજત કિાંમત િેટલી છે, અને 

(૩) ઉિત માંજૂર િરેલ યોજનાની િામગીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે  

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) (૨) અને    (૩) 

વજલ્લોઃ અમરેલી 

તાલુિો માંજુર યોજના અાંદાવજત કિાંમત (રૂ. લાખમાાં) માંજૂર યોજનાની હાલની વ્થવત 

અમરેલી ૧ ૩૩.૮૧ પ્રગકત 

બાબરા ૧ ૨૧.૫૪ રદ 

ધારી ૪ ૩૪.૦૧ ૧ પૂણષ અને ૩ પ્રગકત 

ખાાંભા ૨ ૨૫.૧૬ ૧ પ્રગકત અને ૧ રદ 

િુિાવાવ ૧ ૪૫.૧૯ પૂણષ 

લાઠી ૧ ૪૬.૬૭ પૂણષ 

રાજુલા ૧ ૧૭.૧૮ પ્રગકત 

િુલ અાંદાકજત કિાંમત રૂ. ૨૨૩.૫૬ લાખની માંજૂર િયેલ િુલ ૧૧ યોજનાઓ પૈિી ૩ યોજનાઓ પૂણષ, ૨ યોજનાઓ રદ તિા 
પ્રગકત હેઠળની ૬ યોજનાઓ સાંબાંકધત પાણી સકમકત મારફતે વહેલી તિે પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 
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વજલ્લોઃ ભાિનગર 

તાલુિો માંજુર યોજના અાંદાવજત કિાંમત (રૂ. લાખમાાં) માંજૂર યોજનાની હાલની વ્થવત 

ભાવનગર ૧ ૧૭.૩૬ બાિી 

ગારીયાધાર ૨ ૫૧.૮૩ ૧ બાિી અને ૧ પ્રગકત 

ઘોઘા ૩ ૨૪.૩૯ ૩ બાિી 

મહુવા ૨ ૮૮.૭૮ ૨ બાિી 

પાલીતાણા ૭ ૧૧૭.૯૧ ૪ પ્રગકત અને ૩ બાિી 

તળાજા ૩ ૭૪.૫૬ ૧ પ્રગકત અને ૨ બાિી 

વલ્ભીપુર ૨ ૩૨.૪૯ ૧ પ્રગકત અને ૧ બાિી 

કસહોર ૧ ૨૦.૧૯ પ્રગકત 

િુલ અાંદાકજત કિાંમત રૂ. ૪૨૭.૫૧ લાખની માંજૂર િયેલ િુલ ૨૧ યોજનાઓ પૈિી પ્રગકત હેઠળની ૮ યોજનાઓ પાણી સકમકત 
મારફતે વહેલી તિે પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે તિા બાિીની ૧૩ યોજનામાાં પાણી સકમકત દ્વારા કનયમ મુજબનો લોિફાળો 
ભરાયેિી સાંબાંકધત પાણી સકમકત મારફતે યોજના વહેલી તિે પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં દકરયાના ખારા પાણીને મીઠાાં પાણીમાાં તબદીલ િરિાનો ્થપાનાર પ્લાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૧૮૯૪ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી જણાવવા 
િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં દરરયાિાાંઠે દરરયાનુાં ખારુાં  પાણી મીઠુાં  િરવાની 
જાહેરાત ક્યારે િરવામાાં આવી, 

(૨) તે અન્વયે ઉિત કથિકતએ આ િાયષવાહી ક્યા તબકે્ક છે, 

(૩) ઉિત િામગીરી માટે િેટલા રૂકપયાના ખચે અને ક્યા થિળે દરરયાનુાં ખારુાં  પાણી મીઠુાં  િરવાનો પ્લાન્ટ થિાપવામાાં 
આવશે, અને 

(૪) દરરયાનુાં પાણી મીઠુાં  પાણી િરવાનો પ્લાન્ટ ક્યારે િાયષરત િશે અને દૈકનિ િેટલુાં પાણી મીઠુાં  િશે   

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૧૫-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં દરરયાનુાં ખારુાં  પાણી મીઠુાં  િરવા માટેનો પ્લાન્ટ થિાપવા 

માટે માહે નવેમ્બર-૨૦૧૬ માાં િામોની જાહેરાત આપવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ઉિત કથિકતએ આ િાયષવાહી હાલ િરારખત િરવાના તબકે્ક છે. 

(૩) દરરયાના ખારા પાણીમાાંિી મીઠુાં  પાણી િરવાનો પ્લાન્ટ જામનગર કજલ્ાના જોડીયા ખાતે થિાપવાનુાં આયોજન 
િરવામાાં આવેલ છે. પ્લાન્ટના બાાંધિામની િામગીરી પીપીપી (પબ્લીિ પ્રાઈવેટ પાટષનરશીપ) ધોરણે િરવાની િતી હોઈ બાાંધિામનો 
ખચષ એજન્સી દ્વારા અાંદાજવાનો રહે છે. 

(૪) આયોજન પ્રમાણે િરારખત િયા બાદ ૩૦ માસમાાં પ્લાન્ટ િાયષરત િરવાનુાં આયોજન છે. જનેાિી રોજનુાં ૧૦ િરોડ 
લીટર પાણી મીઠુાં  િશે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ગામોમાાં અપાતુાં ટેન્િર દ્વારા પીિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૦૦ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર ઉત્તર): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર િેટલાાં ગામોમાાં પીવાનુાં પાણી 
ટેન્િરિી પુરૂ પાડવામાાં આવેલ, અને 

(૨) ઉિત ગામોમાાં પીવાના પાણીની િાયમી વ્યવથિા ઉભી િરવા ઉિત કથિકતએ શા પગલાાં લીધાાં   
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પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર ગામોમાાં પીવાના પાણી માટે ચાલેલા 
ટેન્િરની કવગત આ સાિે પરરકશષ્ટ્ મુજબ સામેલ છે. 

પકરવશષ્ટ 

અ.નાં. વજલ્લો ૨૦૧૩-૧૪ ૨૦૧૪-૧૫ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૧-૪-૧૩ થી 

તા.૩૧-૩-૧૪ 

તા.૧-૪-૧૪ થી 

તા.૩૧-૩-૧૫ 

તા.૧-૪-૧૫ થી 

તા.૩૧-૩-૧૬ 

તા.૧-૪-૧૬ થી 

તા.૩૧-૩-૧૭ 

તા.૧-૪-૧૭ થી 

તા.૩૧-૩-૧૮ 

તા.૧-૪-૧૮ થી 

તા.૩૦-૬-૧૮ 

૧ પાંચમહાલ ૦ ૦ ૦ ૬૫ ૦ ૦ 

૨ મહીસાગર ૦ ૦ ૦ ૧૬ ૦ ૦ 

૩ દાહોદ ૦ ૦ ૦ ૨૭૧ ૦ ૧૦૫ 

૪ છોટાઉદેપુર ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૪ 

૫ ભરૂચ ૭૬ ૮૦ ૮૯ ૭૧ ૭૬ ૪૫ 

૬ સુરત ૦ ૦ ૧૪ ૦ ૦ ૧ 

૭ તાપી ૦ ૦ ૧૧ ૩૧ ૨૮ ૨૭ 

૮ વલસાડ ૨૨ ૨૨ ૧૮ ૪૩ ૩૮ ૫૦ 

૯ ડાાંગ ૦ ૮ ૨૫ ૬૦ ૧ ૧ 

૧૦ બનાસિાાંઠા ૧૭ ૯ ૩૪૯ ૭૧ ૪૨૭ ૬૧ 

૧૧ પાટણ ૧૫ ૯ ૮૦ ૧૯ ૧૧૨ ૪૭ 

૧૨ મહેસાણા ૦ ૩૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૩ અરવલ્ી ૦ ૦ ૩ ૧૫ ૦ ૦ 

૧૪ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫ ૨ 

૧૫ રાજિોટ ૧૧૪ ૨૩ ૩૭ ૬૩ ૩૧ ૧૭ 

૧૬ મોરબી ૦ ૦ ૨૬ ૭ ૧૫ ૧૨ 

૧૭ સુરેન્રનગર ૧૫ ૨૫ ૩૮ ૪૨ ૧૯ ૪૮ 

૧૮ જામનગર ૬૬ ૨૨ ૭૪ ૬૯ ૩૪ ૧૫ 

૧૯ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૭ ૭ ૧૨ ૪૨ ૨૬ ૨૦ 

૨૦ જુનાગઢ ૧૯૧ ૩૮ ૧૪ ૪૩ ૨૨ ૧ 

૨૧ ગીર સોમનાિ ૯૬ ૩ ૨ ૩૩ ૭ ૨૪ 

૨૨ પોરબાંદર ૩૯ ૦ ૮ ૨૯ ૧૬ ૧૭ 

૨૩ અમરેલી ૪૯ ૭ ૧૭ ૩૯ ૩૧ ૩૧ 

૨૪ ભાવનગર ૧ ૦ ૦ ૦ ૨ ૬ 

૨૫ િચ્છ ૨૨૩ ૨૦૪ ૨૧૩ ૨૬૦ ૨૦૯ ૧૬૩ 

િુલ ૯૫૧ ૪૮૭ ૧૦૩૦ ૧૨૮૯ ૧૦૯૯ ૭૧૭ 

નોંધઃ  વર્ષ દરમ્યાન જ ેરદવસ મહત્તમ ટેન્િરો ચાલેલા છે તેની કવગતો આપેલ છે. સદર ગામોમાાં ટેન્િરો પાણી પુરવઠા કવભાગ દ્વારા ચલાવવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ઉિત કથિકતએ બાિી રહેતા ગામોને ક્રમશઃ જુિ યોજના હેઠળ આવરી લેવાનુાં, જુિ યોજનાના છેવાડાના ગામોને 

પાઈપ લાઈન મારફતે પાણી પુરવઠો પુરો પાડવા માટે જુિ યોજના સુધારણા/રીમોડલીંગ અને અન્ય વૈિકલ્પિ સોસષ સાિે જોડવાની 
િામગીરી ક્રમશઃ હાિ ધરવાનુાં આયોજન િરાયેલ છે. 

-------- 

આજી-૧ જળાશય/ડેમ/વસાંચાઈ યોજનામાાં સૌની યોજના અન્િયે ભરિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૩૦ (૦૪-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી લલીત િસોયા (ધોરાજી): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજિોટ જીલ્ાના રાજિોટ તાલુિાના આજી-૧ જળાશય/ડેમ/કસાંચાઈ 
યોજનામાાં સૌની યોજના અન્વયે પાણી ભરવાનુાં છે તે હિીિત સાચી છે, 

(૨) જો હા,તો ઉિત કથિકતએ છેલ્ા બે વર્ષમાાં વર્ષવાર સૌની યોજના અન્વયે િેટલુાં પાણી ઉિત ડેમમાાં નાાંખવામાાં 
આવ્યુાં, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ નાખવામાાં આવેલ પાણીમાાંિી વર્ષવાર િેટલુાં પાણી કસાંચાઈ માટે વપરાયેલ છે   
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જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨)  

ડેમ 
સૌની યોજના અન્િયે ઉિત ડેમમાાં નાખિામાાં આિેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૧-૪-૨૦૧૬ િી ૩૧-૩-૨૦૧૭ ૧-૪-૨૦૧૭ િી ૩૧-૩-૨૦૧૮ 

આજી-૧ ૦ ૬૧૦ 

(૩)  

ડેમ 
વસાંચાઈ માટે િપરાયેલ પાણીની વિગતો એમ.સી.એફ.ટી. 

૧-૪-૨૦૧૬ િી ૩૧-૩-૨૦૧૭ ૧-૪-૨૦૧૭ િી ૩૧-૩-૨૦૧૮ 

આજી-૧ ૦ ૦ 

-------- 

રાજ્યમાાં ગામોમાાં અપાતુાં ટેન્િર દ્વારા પીિાનુાં પાણી 

અતારાાંકિતઃ ૧૯૪૮ (૦૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી હર્ટદિુમાર રીબડીયા (કવસાવદર): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં એિ વર્ષમાાં રાજયમાાં કજલ્ાવાર િેટલા ગામોમાાં ટેન્િર દ્વારા પીવાનુાં પાણી 
પહોંચાડવામાાં આવે છે, 

(૨) આવા ગામોમાાં ટેન્િર દ્વારા પીવાનુાં પાણી પહોંચાડવાના િારણો શાાં છે, અને 

(૩) ઉિત કથિકતએ ઉિત તમામ ગામોને ટેન્િર મુિત િરવા સરિારે શુાં આયોજન િરેલ છે   

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં એિ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર ગામોમાાં પીવાના પાણી માટે ચાલેલા 
ટેન્િરની કવગત આ સાિે પરરકશષ્ટ્માાં સામેલ છે. 

પકરવશષ્ટ 

અ.નાં. વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ સુધી તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ સુધી 

૧ દાહોદ ૦ ૧૦૫ 

૨ છોટાઉદેપુર ૦ ૨૪ 

૩ ભરૂચ ૭૬ ૪૫ 

૪ સુરત ૦ ૧ 

૫ તાપી ૨૮ ૨૭ 

૬ વલસાડ ૩૮ ૫૦ 

૭ ડાાંગ ૧ ૧ 

૮ બનાસિાાંઠા ૪૨૭ ૬૧ 

૯ પાટણ ૧૧૨ ૪૭ 

૧૦ અમદાવાદ ૫ ૨ 
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અ.નાં. વજલ્લો ૨૦૧૭-૧૮ ૨૦૧૮-૧૯ 

તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૮ સુધી તા.૧-૪-૨૦૧૮ થી તા.૩૦-૬-૨૦૧૮ સુધી 

૧૧ રાજિોટ ૩૧ ૧૭ 

૧૨ મોરબી ૧૫ ૧૨ 

૧૩ સુરેન્રનગર ૪૨ ૪૮ 

૧૪ જામનગર ૩૪ ૧૫ 

૧૫ દેવભૂકમ દ્વારિા ૨૬ ૨૦ 

૧૬ જુનાગઢ ૨૨ ૧ 

૧૭ ગીર સોમનાિ ૭ ૨૪ 

૧૮ પોરબાંદર ૧૫ ૧૭ 

૧૯ અમરેલી ૩૬ ૩૧ 

૨૦ ભાવનગર ૨ ૬ 

૨૧ િચ્છ ૨૦૯ ૧૬૩ 

િુલ ૧૧૨૬ ૭૧૭ 

નોંધઃ- વર્ષ દરમ્યાન જ ેરદવસે મહત્તમ ટેન્િોર ચાલેલા છે તેની કવગતો આપેલ છે. સદર ગામોમાાં ટેન્િરો પાણી પુરવઠા કવભાગ દ્વારા ચલાવવામાાં આવેલ છે. 

(૨) જુિ યોજનાનાાં છેવાડાના ગામો હોવાિી પાઈપ લાઈન દ્વારા પાણી પહોંચાડવામાાં મુશ્િેલીઓ ઉદ્દભવતી હોવાિી. 

 - થિાકનિ સોસષમાાં પાણી ખુટી જવાના િારણે. 

(૩) ઉિત કથિકતએ બાિી રહેતા ગામોને ક્રમશઃ જુિ યોજના હેઠળ આવરી લેવાનુાં, જુિ યોજનાના છેવાડાના ગામોને 
પાઈપ લાઈન મારફત પાણી પુરવઠો પુરો પાડવા માટે જુિ યોજના સુધારણા/રીમોડલીંગ અને અન્ય વૈિકલ્પિ સોસષ સાિે જોડવાની 
િામગીરી ક્રમશઃ હાિ ધરવાનુાં આયોજન િરેલ છે. 

-------- 

ન્યારી-૨ ડેમનુાં પાણી પ્રદુવર્ત થિાના િારણો 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૨૦ (૧૮-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) રાજિોટ કજલ્ામાાં આવેલ ન્યારી-૨ ડેમનુાં પાણી પ્રદુકર્ત િવાિી તિા પીવાલાયિ ન હોવાિી જુન-૨૦૧૮ની 
કથિકતએ ત્રણ વર્ષિી આ ડેમનુાં પાણી ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવતુાં નિી તે ફરરયાદિી રાજ્ય સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, 

(૨) જો હા, તો આ ડેમનુાં પાણી પ્રદુકર્ત િવાના તિા પાણી પીવાલાયિ ન રહેવાના શા િારણો છે, અને 

(૩) આ સમથયાના ઉિેલ માટે રાજ્ય સરિારે શી િાયષવાહી હાિ ધરી છે   

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૫-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અને (૨)   રાજિોટ શહેરનુાં પ્રદુકર્ત પાણી વહેણ દ્વારા ન્યારી-૨ ડેમમાાં ભળતુાં હોવાિી. 

(૩) આ સમથયાના ઉિેલ માટેની િાયષવાહી રાજિોટ મ્યુકનસીપલ િોપોરેશન, રાજિોટના પરામશષમાાં હાિ ધરવામાાં 
આવશે. 

-------- 
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રાષ્ટર ીય ગ્રામીણ પેયજળ િાયટક્રમ અન્િયે િેન્ર સરિાર તરફથી મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૦૨ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી ઋવત્સિિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી  
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં કજલ્ાવાર રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ પેય જળ િાયષક્રમ હેઠળ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં 
િેટલી યોજનાઓ માંજુર િરવામાાં આવી, 

(૨) ઉિત યોજનાઓ અન્વયે િેન્ર સરિાર તરફિી િેટલી રિમ મળી અને રાજ્ય સરિારે િેટલી રિમ ફાળવી, 

(૩) તે પૈિી ઉિત કથિકતએ િેટલી યોજનાઓ પૂણષ િયેલ છે અને િેટલી યોજનાઓ બાિી છે, અને 

(૪) ઉિત યોજનાઓની િામગીરી બાિી રહેવાના િારણો શા છે અને તે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે   

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૧૭-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) રાજ્યના ૩૩ કજલ્ામાાં તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાષ્ટ્ર ીય ગ્રામીણ પેય જળ િાયષક્રમ હેઠળ ૫૭૭૯ 
યોજનાઓ માંજૂર િરવામાાં આવી. (પરરકશષ્ટ્ મુજબ) 

(૨) નીચેની કવગતે. 

અ.નાં. િર્ટ મળેલ રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

િેન્ર સરિાર રાજ્ય સરિાર િુલ 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૫૧૫૦૬.૫૫ ૩૪૫૭૬.૧૪ ૮૬૦૮૨.૬૯ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૩૬૨૩૬.૩૯ ૨૪૦૧૧.૧૮ ૬૦૨૪૭.૫૭ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૨૩૪૬૫.૮૨ ૧૯૬૧૦.૨૧ ૪૩૦૭૬.૦૩ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૨૪૨૦૩.૧૬ ૨૫૨૩૩.૦૭ ૪૯૪૩૬.૨૩ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૭૭૦૮.૫૩ ૨૩૬૮૨.૬૫ ૫૧૩૯૧.૧૮ 

િુલ ૧૬૩૧૨૦.૪૫ ૧૨૭૧૧૩.૨૫ ૨૯૦૨૩૩.૭૦ 

(૩) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ ૫૨૨૭ યોજના પૂણષ, ૨૮૬ યોજના બાિી અને ૨૬૬ યોજના ડર ોપ િરવામાાં 
આવેલ છે. (પરરકશષ્ટ્ મુજબ). 

(૪) ગ્રામ્ય પાણી પુરવઠા યોજના િાયષક્રમ હેઠળની ૩૫ જુિ/વ્યકિતગત યોજનાઓ પ્રગકત હેઠળ છે. જ્યારે ૩ યોજના 
જમીન સાંપાદન અને ૨ યોજના સોસષ કનષ્ફળ જવાને િારણે બાિી રહેલ છે. જ ેક્રમશઃ સમય મયાષદમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 

 જ્યારે વાથમોની આાંતરરિ પેયજળ કવતરણ િાયષક્રમ હેઠળની યોજનાઓ મુય યત્વે સોસષ કનષ્ફળ જવાના િારણે, 
પાણી સકમકતની સરક્રયતા ઓછી હોવાના િારણે, કનયમ મુજબનો ૧૦ ટિા લોિફાળો િવામાાં કવલાંબ િવાના િારણે યોજનાની 
િામગીરી પૂણષ િવામાાં કવલાંબ િયેલ છે. ૦૧ બાિી યોજના અને પ્રગકત હેઠળની િુલ ૨૪૫ યોજનાઓ સાંબાંકધત પાણી સકમકત મારફત 
વહેલી તિે પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 
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પકરવશષ્ટ 

ક્રમ વજલ્લો િર્ટ ૨૦૧૩-૧૪ િર્ટ ૨૦૧૪-૧૫ િર્ટ ૨૦૧૫-૧૬ િર્ટ ૨૦૧૬-૧૭ િર્ટ ૨૦૧૭-૧૮ િર્ટ ૨૦૧૮-૧૯ (એવપ્રલ-૧૮ થી 
જુન-૨૦૧૮ સધુીની) 

િુલ 

માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ માંજુર પૂણટ બાિી ડર ોપ 

૧ વડોદરા ૮૫ ૭૬ ૪ ૫ ૧૧૩ ૯૬ ૮ ૯ ૮૨ ૭૧ ૮ ૩ ૧૩ ૧૨ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૯૩ ૨૫૫ ૨૦ ૧૮ 

૨ છોટા 
ઉદેપુર 

૬૧ ૫૨ ૦ ૯ ૧૧૨ ૬૮ ૨૩ ૨૧ ૯૦ ૬૧ ૨૪ ૫ ૧૯ ૧૮ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૮૨ ૧૯૯ ૪૭ ૩૬ 

૩ પાંચમહાલ ૩૯ ૩૪ ૦ ૫ ૧૨૭ ૧૨૧ ૩ ૩ ૧૨૯ ૧૧૩ ૧૪ ૨ ૩૩ ૩૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૨૮ ૩૦૧ ૧૭ ૧૦ 

૪ મહીસાગર ૪૮ ૪૫ ૨ ૧ ૧૪૩ ૧૨૫ ૧૨ ૬ ૧૨૪ ૧૦૫ ૧૩ ૬ ૧૯ ૧૫ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૩૪ ૨૯૦ ૩૧ ૧૩ 

૫ દાહોદ ૬૩ ૫૯ ૩ ૧ ૧૧૬ ૯૧ ૧૮ ૭ ૧૬૮ ૧૨૪ ૨૯ ૧૫ ૨૧ ૨૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૬૮ ૨૯૫ ૫૦ ૨૩ 

૬ ભરૂચ ૧૧૪ ૧૧૩ ૧ ૦ ૯૬ ૯૫ ૦ ૧ ૮૦ ૭૮ ૨ ૦ ૩૫ ૩૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૨૫ ૩૨૧ ૩ ૧ 

૭ નમષદા ૩૩ ૩૧ ૧ ૧ ૬૮ ૬૭ ૧ ૦ ૯૩ ૯૩ ૦ ૦ ૧૯ ૧૬ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૧૩ ૨૦૭ ૫ ૧ 

૮ સુરત ૩૦ ૨૯ ૧ ૦ ૭૩ ૭૩ ૦ ૦ ૯૮ ૯૬ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૦૧ ૧૯૮ ૧ ૨ 

૯ તાપી ૫૮ ૫૭ ૧ ૦ ૫૦ ૫૦ ૦ ૦ ૫૯ ૫૮ ૦ ૧ ૧૦ ૧૦ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૭૮ ૧૭૬ ૧ ૧ 

૧૦ નવસારી ૧૧૦ ૧૦૯ ૦ ૧ ૨૦૦ ૨૦૦ ૦ ૦ ૧૨૮ ૧૨૮ ૦ ૦ ૫૨ ૪૮ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૯૦ ૪૮૫ ૪ ૧ 

૧૧ વલસાડ ૬૩ ૬૦ ૦ ૩ ૬૩ ૬૨ ૦ ૧ ૧૨૫ ૧૨૧ ૨ ૨ ૫૩ ૫૨ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૦૪ ૨૯૫ ૨ ૭ 

૧૨ ડાાંગ ૨૫ ૨૪ ૧ ૦ ૫૮ ૫૨ ૬ ૦ ૩૦ ૨૯ ૦ ૧ ૫ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૧૮ ૧૧૦ ૭ ૧ 

૧૩ સાબરિાાંઠા ૧૯ ૧૮ ૦ ૧ ૬૬ ૫૭ ૦ ૯ ૬૪ ૫૬ ૪ ૪ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૪૯ ૧૩૧ ૪ ૧૪ 

૧૪ અરવલ્ી ૪૬ ૪૪ ૨ ૦ ૯૨ ૮૯ ૦ ૩ ૯૮ ૯૭ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨૩૬ ૨૩૦ ૨ ૪ 

૧૫ આણાંદ ૨૪ ૨૩ ૦ ૧ ૫૦ ૪૮ ૦ ૨ ૨૫ ૧૯ ૩ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૯ ૯૦ ૩ ૬ 

૧૬ ખેડા ૪૪ ૪૪ ૦ ૦ ૪૪ ૪૩ ૦ ૧ ૪૨ ૩૮ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૩૦ ૧૨૫ ૨ ૩ 

૧૭ અમદાવાદ ૪૨ ૩૪ ૦ ૮ ૪૧ ૩૧ ૦ ૧૦ ૩૮ ૩૪ ૩ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૧ ૯૯ ૩ ૧૯ 

૧૮ ગાાંધીનગર ૧૪ ૧૪ ૦ ૦ ૨૦ ૧૭ ૦ ૩ ૧૮ ૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૨ ૪૯ ૦ ૩ 

૧૯ બનાસિાાંઠા ૧૩૦ ૧૨૬ ૧ ૩ ૩૪૫ ૩૧૩ ૨૫ ૭ ૫૧ ૪૫ ૫ ૧ ૪ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૩૦ ૪૮૬ ૩૩ ૧૧ 

૨૦ પાટણ ૧૯ ૧૭ ૦ ૨ ૪૦ ૩૭ ૧ ૨ ૨૩ ૨૧ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮૩ ૭૫ ૨ ૬ 

૨૧ મહેસાણા ૧૮ ૧૮ ૦ ૦ ૪૮ ૪૫ ૦ ૩ ૩૮ ૩૫ ૦ ૩ ૦. ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૪ ૯૮ ૦ ૬ 

૨૨ રાજિોટ ૩૩ ૩૦ ૦ ૩ ૪૭ ૩૪ ૦ ૧૩ ૧૮ ૧૩ ૦ ૫ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૯ ૭૮ ૦ ૨૧ 

૨૩ મોરબી ૧૪ ૧૦ ૦ ૪ ૩૧ ૨૭ ૦ ૪ ૧૬ ૧૦ ૦ ૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૧ ૪૭ ૦ ૧૪ 

૨૪ સુરેન્રનગર ૨૨ ૨૦ ૦ ૨ ૨૦ ૧૫ ૧ ૪ ૧૭ ૧૦ ૫ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૯ ૪૫ ૬ ૮ 

૨૫ જામનગર ૧૭ ૧૭ ૦ ૦ ૨૦ ૧૪ ૧ ૫ ૧૬ ૧૫ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૩ ૪૬ ૨ ૫ 

૨૬ િચ્છ-ભુજ ૨૨ ૨૨ ૦ ૦ ૮૫ ૭૮ ૫ ૨ ૭૬ ૬૮ ૭ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૮૩ ૧૬૮ ૧૨ ૩ 

૨૭ જુનાગઢ ૩૭ ૩૭ ૦ ૦ ૩૬ ૩૪ ૦ ૨ ૩૧ ૩૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૦૪ ૧૦૨ ૦ ૨ 

૨૮ ગીર- 
સોમનાિ 

૨૯ ૨૮ ૦ ૧ ૨૧ ૨૧ ૦ ૦ ૧૮ ૧૫ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬૮ ૬૪ ૧ ૩ 

૨૯ પોરબાંદર ૮ ૮ ૦ ૦ ૭ ૫ ૦ ૨ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૭ ૧૩ ૦ ૪ 

૩૦. દેવભૂકમ- 
દ્વારિા 

૩ ૩ ૦ ૦ ૨૬ ૨૩ ૧ ૨ ૧૨ ૧૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪૧ ૩૮ ૧ ૨ 

૩૧ ભાવનગર ૨૫ ૧૨ ૦ ૧૩ ૪૨ ૩૩ ૯ ૦ ૨૫ ૧૨ ૧૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯૨ ૫૭ ૨૦ ૧૫ 

૩૨ બોટાદ ૩ ૩ ૦ ૦ ૮ ૭ ૦ ૧ ૨૦ ૧૭ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૧ ૨૭ ૩ ૧ 

૩૩ અમરેલી ૧૩ ૧૦ ૧ ૨ ૧૦ ૯ ૧ ૦ ૧૦ ૮ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩૩ ૨૭ ૪ ૨ 

િુલ ૧૩૧૧ ૧૨૨૭ ૧૮ ૬૬ ૨૩૧૮ ૨૦૮૦ ૧૧૫ ૧૨૩ ૧૮૬૪ ૧૬૫૧ ૧૩૯ ૭૪ ૨૮૫ ૨૬૮ ૧૪ ૩ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૫૭૭૯ ૫૨૨૭ ૨૮૬ ૨૬૬ 

--------
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મહી પકરએજ યોજના અન્િયે ગામોને પીિાનુાં પાણી પુરુ પાડિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૦૭ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પુરસોત્તમભાઈ સાબરીયા (ધ્રાાંગધ્રા): માનનીય પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ રાજ્યમાાં તાલુિાવાર િુલ િેટલા ગામોનુાં પીવાના પાણી માટે મહી પરરએજ 
યોજનામાાં જોડાણ િરવામાાં આવેલ છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િુલ િેટલા ગામોમાાં થિાકનિ િક્ષાએ મહી પરરએજિી પહોંચાડવામાાં આવતા પાણીની સાંગ્રહ 
િરવાની વ્યવથિા નિી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ પાણી સાંગ્રહની ઘટ ધરાવતા ગામોને ભૂગભષ સાંપ બનાવી આપવા સરિારનુાં શુાં આયોજન છે  

પાણી પુરિઠા માંત્રીશ્રી : (૧૮-૧૨-૨૦૧૮) 

 (૧) અને (૨) પરરકશષ્ટ્ મુજબ ૪૫ તાલુિાના ૨૨૧૪ ગામોને મરહ પરરએજ યોજનામાાં જોડાણ િરેલ છે તિા ૪૨ ગામોમાાં 
થિાકનિ િક્ષાએ પાણી સાંગ્રહ િરવાની વ્યવથિા નિી. 

 (૩) પાણી સાંગ્રહની ઘટ ધરાવતા ગામોએ યોજના સુધારણા અને વાથમો િાયષક્રમ હેઠળ સમયબધધ રીતે જરૂરીયાત મુજબ 
ભૂગભષ સાંપ િરવામાાં આવનાર છે. 

ક્રમ વજલ્લો તાલુિો મહી-પકરએજ 
યોજનામાાં જોડાણ 
િરિામાાં આિેલ 
ગામોની સાંખ્યા 

મહી-પકરએજ યોજનામાાં જોડાણ 
િરિામાાં આિેલ ગામો પૈિી ્થાવનિ 

િક્ષાએ પાણીની સાંગ્રહ િરિાની 
વ્યિ્થા ન હોય તેિા ગામોની સાંખ્યા 

્ટોરેજની ધટિાળા 
ગામોની સાંખ્યા 

૧ આણાંદ સોજીત્રા ૧૨ ૦ ૦ 

તારાપુર ૧૦ ૦ ૦ 

િુલ આણાંદ ૨૨ ૦ ૦ 

૨ અમદાવાદ ધોળિા ૩૭ ૦ ૦ 

ધોલેરા ૨૧ ૦ ૦ 

ધાંધુિા ૫ ૦ ૦ 

િુલ અમદાિાદ ૬૩ ૦ ૦ 

૩ રાજિોટ રાજિોટ ૨૯ ૦ ૨૩ 

િોટડા સાાંગાણી ૭ ૦ ૪ 

ગોંડલ ૬૪ ૦ ૪૬ 

જસદણ ૫૯ ૦ ૨૭ 

કવાંકછયા ૪૬ ૦ ૨૧ 

જતેપુર ૪૬ ૦ ૩૩ 

િુલ રાજિોટ ૨૫૧ ૦ ૧૫૪ 

૪ જુનાગઢ જુનાગઢ ૪૯ ૦ ૧૦ 

િેશોદ ૫૩ ૦ ૨ 

માળીયા ૬૩ ૦ ૯ 

માણાવદર ૨૯ ૦ ૦ 

વાંિલી ૪૧ ૦ ૦ 

ભેસાણ ૪૧ ૦ ૧૧ 

માાંગરોળ ૬૩ ૦ ૧ 

મેંદરડા ૧૫ ૦ ૬ 

કવસાવદર ૭૮ ૧ ૧૫ 

િુલ જુનાગઢ ૪૩૨ ૧ ૫૪ 
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ક્રમ વજલ્લો તાલુિો મહી-પકરએજ 
યોજનામાાં જોડાણ 
િરિામાાં આિેલ 
ગામોની સાંખ્યા 

મહી-પકરએજ યોજનામાાં જોડાણ 
િરિામાાં આિેલ ગામો પૈિી ્થાવનિ 

િક્ષાએ પાણીની સાંગ્રહ િરિાની 
વ્યિ્થા ન હોય તેિા ગામોની સાંખ્યા 

્ટોરેજની ધટિાળા 
ગામોની સાંખ્યા 

૫ ભાવનગર ભાવનગર ૫૧ ૦ ૦ 

ઘોઘા ૪૬ ૦ ૦ 

તળાજા ૧૧૧ ૦ ૦ 

મહુવા ૧૧૩ ૧ ૧ 

જસેર ૩૮ ૧ ૧ 

ગારીયાધાર ૪૮ ૦ ૦ 

પાકલતાણા ૮૧ ૦ ૦ 

કશહોર ૭૮ ૧ ૧ 

ઉમરાળા ૪૦ ૧ ૧ 

વલભીપુર ૫૫ ૦ ૦ 

િુલ ભાિનગર ૬૬૧ ૪ ૪ 

૬ બોટાદ બરવાળા ૨૩ ૦ ૦ 

રાણપુર ૨૯ ૦ ૦ 

બોટાદ ૫૨ ૦ ૦ 

ગઢડા ૭૩ ૪ ૪ 

િુલ બોટાદ ૧૭૭ ૪ ૪ 

૭ અમરેલી સાવરિુાં ડલા ૭૪ ૧૪ ૧૪ 

લીલીયા ૩૬ ૦ ૦ 

લાઠી ૪૯ ૦ ૦ 

બાબરા ૫૬ ૦ ૧૭ 

જાફરાબાદ ૪૨ ૯ ૧૫ 

રાજુલા ૭૨ ૮ ૧૬ 

િુાં િાવાવ-વડીયા ૪૫ ૧ ૧૧ 

અમરેલી ૭૧ ૧ ૯ 

બગસરા ૩૧ ૦ ૧૨ 

ધારી ૭૫ ૦ ૦ 

ખાાંભા ૫૭ ૦ ૦ 

િુલ અમરેલી ૬૦૮ ૩૩ ૯૪ 

િુલ ૨૨૧૪ ૪૨ ૩૧૦ 

-------- 

જળસાંપવત્ત પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીનુાં માંજૂર મહેિમ 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૩૫ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ જળસાંપકત્ત પ્રભાગ અને તેના તાબા હેઠળની િચેરીઓમાાં સાંવગષવાર માંજૂર 

િયેલ મહેિમ િેટલુાં છે, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ સાંવગષવાર િેટલી જ્યાઓ ભરાયેલ છે અને િેટલી જ્યાઓ ખાલી છે, 

(૩) ઉક્ત ખાલી જ્યાઓ પૈિી િેટલી જ્યાઓ એિ વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાાંચ વર્ષ િરતાાં વધુ સમયિી ખાલી છે, અને 

(૪) ઉક્ત ખાલી જ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવાનુાં આયોજન છે   
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જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૦-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧), (૨) અને (૩) : 

ક્રમ િચેરી સાંિગટ માંજૂર 
થયેલ 

જગ્યાઓ 

ભરાયેલ 
જગ્યાઓ 

ખાલી 
જગ્યાઓ 

એિ િર્ટ 
િરતાાં િધુ 
સમયથી 
ખાલી 

ત્રણ િર્ટ 
િરતાાં િધુ 
સમયથી 
ખાલી 

પાાંચ િર્ટ 
િરતાાં િધુ 
સમયથી 
ખાલી 

(૧) જળસાંપકત્ત 

પ્રભાગ (પ્રોપર) 

વગષ-૧ ૩૨ ૨૮ ૦૪ ૦૨ - - 

વગષ-૨ ૪૪ ૨૯ ૧૫ ૦૫ - ૦૨ 

વગષ-૩ ૧૬૭ ૧૩૪ ૩૩ - - - 

વગષ-૪ ૨૨ ૨૨ - - - - 

(૨) જળસાંપકત્ત 

પ્રભાગના તાબા હેઠળની 
િચેરીઓ 

વગષ-૧ ૧૩૪ ૭૪ ૬૦ ૩૫ ૨૩ ૦૨ 

વગષ-૨ ૧૫૪૬ ૧૦૦૫ ૫૪૧ ૩૫૫ ૧૪૨ ૪૪ 

વગષ-૩ ૫૨૮૧ ૨૪૬૯ ૨૮૧૨ ૧૪૬૯ ૭૯૯ ૫૪૪ 

વગષ-૪ ૧૫૫૬ ૮૪૭ ૭૦૯ ૩૨૪ ૨૩૪ ૧૫૧ 

 (૪) જળસાંપકત્ત પ્રભાગ (પ્રોપર)ની વગષ-૧, ૨ અને ૩ ની ખાલી જ્યાઓ સામાન્ય વહીવટ કવભાગ ધવારા ભરવામાાં 
આવે છે. ખાલી જ્યાઓનો ચાજષ અન્ય અકધિારી/િમષચારીઓને સોંપવામાાં આવેલ છે. 

 જળસાંપકત્ત પ્રભાગના તાબા હેઠળની િચેરીઓની ખાલી જ્યાઓ પૈિી (૧) જ ેજ્યાઓ બઢતીિી ભરવાની િાય 

છે તેમાાં ફીડર િેડરમાાં ઉપલબ્ધ ઉમેદવારોને બઢતી આપી જ્યાઓ ભરવાની રહે છે. (૨) સીધી ભરતીિી ભરવાની છે તે જ્યાઓ 
ભરવા માટે ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ વેગેરે સાંથિાઓ મારફતે ભરતી પ્રરક્રયા ભરતી િેલેન્ડર મુજબ હાિ 
ધરવામાાં આવે છે. 

-------- 

 

સૌની યોજના અન્િયે સૌરાષ્ટરના જળાશયો ભરિા 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૪૯ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી પુાંજાભાઈ િાંશ (ઉના): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ સૌરાષ્ટ્રના જળાશયોને પાણીિી ભરવા સૌની યોજનાની ક્યારે સૈધધાાંકતિ, 
તાાંકત્રિ અને વહીવટી માંજુરીઓ આપવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ સૈધધાાંકતિ માંજુરી િેટલી રિમની આપવામાાં આવેલ છે, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ સૌની યોજના અન્વયે િુલ િેટલી રિમનો ખચષ િરવામાાં આવેલ છે   

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૪-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧)  

 સૈધધાાંકતિ માંજુરી :- તા. ૦૬-૦૨-૨૦૧૩ 

 વહીવટી માંજુરી :- 

  લીંિ-૨, તા. ૦૯-૦૪-૨૦૧૩ 

  લીંિ-૧, લીંિ-૩ અને લીંિ-૪ - તા. ૧૦-૦૪-૨૦૧૩ 
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 તાાંકત્રિ માંજુરી :- 

  સૌની યોજના પ્રિમ તબક્કો 

  લીંિ-૧ :- પેિેજ-૧, પેિેજ-૨, પેિેજ-૩, તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૩ 

  લીંિ-૨ :- પેિેજ-૧, પેિેજ-૨, પેિેજ-૩, તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૩ 

  લીંિ-૩ :- પેિેજ-૧, પેિેજ-૨, પેિેજ-૩, તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૩ 

  લીંિ-૪ :- પેિેજ-૧, તા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૩ 

  લીંિ-૪ :- પેિેજ-૨, તા. ૧૧-૧૨-૨૦૧૩ 

  લીંિ-૧ :- પેિેજ-૩, તા. ૧૩-૧૨-૨૦૧૩ 

  સૌની યોજના બીજો તબક્કો 

  લીંિ-૧ :- પેિેજ-૪, પેિેજ-૫, તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૬ 

  લીંિ-૨ :- પેિેજ-૪, પેિેજ-૫, પેિેજ-૬ તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૬ 

  લીંિ-૩ :- પેિેજ-૧, તા. ૨૫-૦૮-૨૦૧૬ 

  લીંિ-૩ :- પેિેજ-૫, પેિેજ-૬એ, પેિેજ-૬બી, તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૬ 

  લીંિ-૪ :- પેિેજ-૪, પેિેજ-૫, પેિેજ-૫એ, પેિેજ-૬, તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૬ 

 (૨) રૂ. ૧૦,૦૦૦/- િરોડની 

(૩) રૂ. ૯૪૦૩.૯૨ િરોડ. 

-------- 

અમરેલી તાલુિાની સાાંથલી વસાંચાઈ યોજના 

અતારાાંકિતઃ ૨૩૫૩ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અમરીર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમરેલી તાલુિાની સાાંિલી કસાંચાઈ યોજનાને સૈધધાાંકતિ અને વહીવટી માંજુરી 
િયારે આપવામાાં આવેલ છે, 

(૨) ઉક્ત યોજના અન્વયે િેવા પ્રિારના િામો અને િેટલા ખચે િરવા માટે માંજુરી આપવામાાં આવેલ, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત િામ િયા તબકે્ક છે, 

(૪) જો િામ બાિી હોય તો તેના િારણો શાાં છે, અને 

(૫) ઉક્ત બાિી િામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે    

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) ઓગથટ-૨૦૧૨માાં વહીવટી માંજુરી અને નવો જમીન સાંપાદન અકધકનયમ-૨૦૧૩ અમલમાાં આવતા ઓક્ટોબર-
૨૦૧૭માાં સૈધધાાંકતિ માંજુરી આપવામાાં આવેલ. 

(૨) જમીન સાંપાદન પેટા સદરે રૂ. ૧૧.૦૦ િરોડની અાંશતઃ માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે.  

(૩) જમીન સાંપાદન, આલેખન તેમજ તાાંકત્રિ માંજુરી અિે નિશા અાંદાજોની િામગીરી પ્રગકત તળે છે. 

(૪) જમીન સાંપાદન િાયદા-૨૦૧૩ અમલમાાં આવતા તે મુજબ જમીન સાંપાદનની િામગીરી પૂણષ િરવામાાં કવલાંબ 

િયેલ છે. 

(૫) જમીન સાંપાદન, પૂણષ િયે કવગતવાર આલેખન, નિશા અાંદાજો તૈયાર િરી બજટે જોગવાઈને આકધન નાણાકિય 
ઉપલકબ્ધ અનુસાર િામગીરી પુણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 

-------- 
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દાાંતીિાડા ડેમના પાણીથી અમીરગઢ, િડગામ અને દાાંતા તાલુિાના ગામોને મળતો વસાંચાઈનો લાભ 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૩૬ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૨૦૧૮ની કથિકતએ બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં આવેલ દાાંતીવાડા ડેમના પાણીિી અમીરગઢ, 
વડગામ અને દાાંતા તાલુિાના નજીિના ગામોને કસાંચાઈની સુકવધા મળતી નિી તે હિીિત સાચી છે, અને 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ ઉક્ત ફરરયાદના કનવારણ માટે સરિારનુાં શુાં આયોજન છે, અને 

(૩) ઉક્ત ગામોને ક્યાાં સુધીમાાં કસાંચાઈ સુકવધા પુરી પાડવાનુાં આયોજન છે   

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) બનાસિાાંઠા કજલ્ામાાં આવેલ દાાંતીવાડા ડેમના પાણીિી અમીરગઢ, વડગામ અને દાાંતા તાલુિાના નજીિના 

ગામોના લેવલ F.R.L. િરતાાં ઉંચા હોવાિી કસાંચાઈની સુકવધા આપી શિાતી નિી. 

(૨) અમીરગઢ, વડગામ અને દાાંતા તાલુિાના ગામોનો કવથતાર સદર યોજનાનાાં ઉપરવાસમાાં આવેલ હોય તેમજ 
F.R.L. િરતાાં ઉંચા લેવલ પર આવેલ હોઈ દાાંતીવાડા ડેમના પાણીિી અમીરગઢ, વડગામ અને દાાંતા તાલુિાના નજીિના ગામોને 
કસાંચાઈની સુકવધા આપવાનુાં તાાંકત્રિ રીતે શક્ય બનતુાં નિી, પરાંતુ પાંચાયત હથતિની નાની કસાંચાઈ યોજનાઓ, અનુશ્રવણ તળાવ, 
ચેિડેમ તિા આડબાંધ દ્વારા કસાંચાઈ કસુકવધા આપવામાાં આવે છે. 

(૩) પાંચાયત હથતિની નાની કસાંચાઈ યોજનાઓ, અનુશ્રવણ તળાવ, ચેિડેમ તિા આડબાંધ દ્વારા કસાંચાઈ સુકવધા 
આપવામાાં આવે છે. 

-------- 

રાજ્યમાાં ચેિડેમોને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ 

અતારાાંકિતઃ ૨૪૫૫ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અલ્પેશ ઠાિોર (રાધનપુર): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર િેટલા ચેિડેમોની માંજુરી 
આપવામાાં આવી, 

(૨) તે પૈિી ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ચેિડેમો પૂણષ િયા અને િેટલા બાિી છે, 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ બાિી ચેિડેમોની િામગીરી ક્યારે પૂણષ િરવામાાં આવશે, અને 

(૪) ઉક્ત કથિકતએ તે અાંતગષત િેટલી ગ્રાન્ટની ફાળવણી જીલ્ાવાર િરી અને િેટલી બાિી છે   

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૧૭-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ૩૮૦૭ ચેિડેમો (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

(૨) - ૩૪૫૦ ચેિડેનો પૂણષ. 

 - ૩૫૭ ચેિડેમો બાિી (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

(૩) ૬૫ ચેિડેમો લોિકવરોધ તેમજ તાાંકત્રિ િારણોસર હાિ ધરી શિાય તેમ ન હોઈ પડતા મુિેલ છે. બાિી રહેતા ૨૯૨ 

ચેિડેમ મહદઅાંશે ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ સુધીમાાં પુણષ િરવાનુાં આયોજન છે. (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

(૪)  - રૂ. ૫૯૩૨૧.૩૯ લાખની ફાળવણી. 

 - રૂ. ૧૪૫૮.૬૦ લાખની ફાળવણી બાિી (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

-------- 
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અતારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ : ૨૪૫૫ : શ્રી અલ્પેશભાઈ ઠાિોર (રાધનપુર) - પત્રિ-૧ 

રાજ્યમાાં ચેિડેમોને ફાળિેલ ગ્રાન્ટ (રૂ. લાખમાાં) 
અ.નાં. વજલ્લો તા. ૦૧-૭-૨૦૧૩થી  

તા. ૩૦-૬-૨૦૧૪ 
તા. ૦૧-૭-૨૦૧૪થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૫ 

તા. ૦૧-૭-૨૦૧૫થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૬ 

તા. ૦૧-૭-૨૦૧૬થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૭ 

તા. ૦૧-૭-૨૦૧૭થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૮ 

તા. ૩૦-૬-૨૦૧૮ની વ્થવતએ િુલ (છેલ્લા પાાંચ િર્ટ) િો.૨૦ 
પૈિી લોિ 
વિરોધ 
તેમજ 
તાાંવત્રિ 

િારણોસર 
પડતા 

મુિાયેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

િરિાપાત્ર 
બાિી રહેલ 
ચેિડેની 
સાંખ્યા 

માંજુર થયેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

પૂણટ થયેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

ફાળિેલ  
ગ્રાન્ટ 
(રૂ. 

લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

પૂણટ 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

ફાળિેલ 
ગ્રાન્ટ  
(રૂ. 

લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

પૂણટ 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

ફાળિેલ 
ગ્રાન્ટ 
 (રૂ. 

લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

પૂણટ 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

ફાળિેલ 
ગ્રાન્ટ  
(રૂ. 

લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

પૂણટ 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

ફાળિેલ 
ગ્રાન્ટ  
(રૂ. 

લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

પૂણટ 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

બાિી 
રહેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

ફાળિેલ ગ્રાન્ટ  
(રૂ. 

લાખમાાં) 

ગ્રાન્ટ 
ફાળિિાની 

બાિી  
(રૂ. 

લાખમાાં) 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ ૨૪ 
૧ અમદાવાદ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૨ ૧ ૫.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૧ ૦ ૨૮૦.૦૦ ૩ ૧ ૨ ૨૮૫.૦૦ ૧૫૩.૦૦ ૧ ૧ 
૨ અમરેલી ૭ ૭ ૩૧૯.૯૮ ૧૧ ૭ ૨૧૫.૦૦ ૫૭ ૧૦ ૧૦૧.૩૧ ૩ ૧ ૨૭.૮૪ ૨ ૦ ૪૫.૪૩ ૮૦ ૨૫ ૫૫ ૭૦૯.૫૬ ૧૧૫.૬૦ ૧ ૫૪ 
૩ આણાંદ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ 
૪ અરવલ્ી ૨૮૩ ૨૮૩ ૧૩૮૫.૩૮ ૨૩ ૨૩ ૧૫૭૬.૩૫ ૩ ૩ ૯૫૬.૭૨ ૪ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૩૧૩ ૩૦૯ ૪ ૩૯૧૮.૪૫ ૦.૦૦ ૦ ૪ 
૫ બનાસિાાંઠા ૭૭ ૭૭ ૩૨૬.૬૫ ૨૫ ૨૦ ૧૯૯.૦૮ ૧૭ ૧૭ ૯૧.૮૩ ૮ ૮ ૩૨.૫૮ ૨ ૦ ૫૯૬.૭૭ ૧૨૯ ૧૨૨ ૭ ૧૨૪૬.૯૧ ૦.૦૦ ૬ ૧ 
૬ ભરૂચ  ૮ ૮ ૮૩.૩૦ ૪ ૪ ૪૨.૦૩ ૭ ૭ ૮૦.૧૫ ૪ ૩ ૪૪.૭૯ ૧૩ ૯ ૧૩૨.૩૨ ૩૬ ૩૧ ૫ ૩૮૨.૫૯ ૦.૦૦ ૦ ૫ 
૭ ભાવનગર ૩ ૨ ૧૯૮.૭૧ ૫ ૧ ૧૨૨.૭૭ ૩૮ ૧૩ ૧૪૮.૦૮ ૧૭ ૭ ૮૩.૫૭ ૨ ૧ ૭૦.૮૬ ૬૫ ૨૪ ૪૧ ૬૨૩.૯૯ ૦.૦૦ ૧૦ ૩૧ 
૮ બોટાદ ૮ ૮ ૦.૦૦ ૬ ૪ ૦.૦૦ ૮ ૧ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૫.૨૧ ૨૨ ૧૩ ૯ ૫.૨૧ ૦.૦૦ ૦ ૯ 
૯ છોટાઉદેપુર ૧૪ ૫ ૧૪૧૬.૨૩ ૦ ૬ ૪૬૩.૭૪ ૦ ૧ ૩૬૭.૧૧ ૮ ૫ ૩૮૬.૮૩ ૨ ૪ ૨૮.૫૦ ૨૪ ૨૧ ૩ ૨૬૬૨.૪૧ ૦.૦૦ ૨ ૧ 
૧૦ દાહોદ ૪૪ ૪૩ ૭૭૦.૮૦ ૯૮ ૯૭ ૧૭૧૩.૨૩ ૫૭ ૫૦ ૮૯૫.૯૭ ૧૧૫ ૭૦ ૧૭૦૫.૩૬ ૨૯ ૨૦ ૬૦૧.૪૪ ૩૪૩ ૨૮૦ ૬૩ ૫૬૮૬.૮૦ ૦.૦૦ ૨૫ ૩૮ 
૧૧ ડાાંગ ૪૯ ૩૭ ૮૦૯.૪૭ ૨૨ ૨૨ ૫૦૩.૫૬ ૧૦ ૧૦ ૪૨૭.૭૯ ૨૭ ૨૩ ૫૦૦.૬૦ ૧૧ ૭ ૭૭૦.૮૬ ૧૧૯ ૯૯ ૨૦ ૩૦૧૨.૨૮ ૦.૦૦ ૫ ૧૫ 
૧૨ દેવભૂકમ દ્વારિા ૬ ૬ ૩૩.૩૮ ૧ ૧ ૨૫.૪૯ ૯ ૯ ૯.૫૩ ૯ ૯ ૬.૩૪ ૧૩ ૭ ૫.૮૭ ૩૮ ૩૨ ૬ ૮૦.૬૧ ૦.૦૦ ૦ ૬ 
૧૩ ગાાંધીનગર ૩ ૩ ૨૧.૯૯ ૨ ૨ ૧૮.૨૪ ૧ ૦ ૦.૦૦ ૩ ૩ ૪૬.૭૦ ૨ ૨ ૧૨૨.૫૩ ૧૧ ૧૦ ૧ ૨૦૯.૪૬ ૦.૦૦ ૦ ૧ 
૧૪ ગીર સોમનાિ ૧ ૧ ૩૬.૬૬ ૨ ૨ ૫.૮૮ ૨ ૨ ૫.૩૦ ૩ ૩ ૬.૩૫ ૪ ૦ ૧૦.૦૦ ૧૨ ૮ ૪ ૬૪.૧૯ ૭૦.૦૦ ૦ ૪ 
૧૫ જામનગર ૩ ૩ ૨૦.૧૧ ૫ ૫ ૫૯.૩૯ ૩૮ ૩૮ ૫૬.૮૯ ૪૧ ૨૬ ૫૭.૩૭ ૧૨ ૩ ૧૩.૫૩ ૯૯ ૭૫ ૨૪ ૨૦૭.૨૯ ૦.૦૦ ૦ ૨૪ 
૧૬ જુનાગઢ ૧ ૧ ૧૮.૩૪ ૨ ૨ ૧૨.૩૦ ૩ ૩ ૭.૪૭ ૫ ૫ ૯.૭૦ ૫ ૦ ૮૦.૦૦ ૧૬ ૧૧ ૫ ૧૨૭.૮૧ ૬૦.૦૦ ૦ ૫ 
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૨૯ સુરત ૧૫ ૧૫ ૧૪૪.૪૭ ૧૭ ૧૭ ૧૬૪.૦૪ ૩૬ ૩૬ ૩૨૧.૬૦ ૩૮ ૨૮ ૩૨૮.૪૮ ૨ ૨ ૭૩.૯૧ ૧૦૮ ૯૮ ૧૦ ૧૦૩૨.૫૦ ૦.૦૦ ૦ ૧૦ 
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રાજ્યમાાં ચેિડેમોની મરામત માટે આપેલ માંજુરી 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૩૧ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ): માનનીય જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા. ૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્યમાાં જીલ્ાવાર િેટલા ચેિડેમોની મરામત માટે માંજુરી 
આપવામાાં આવી, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ વર્ષવાર, જીલ્ાવાર િેટલા ચેિડેમોની મરામત િેટલા ખચે િરવામાાં આવી, અને 

(૩) ઉક્ત કથિકતએ િેટલા ચેિડેમોની મરામત બાિી છે અને તેના િારણો શા છે અને તે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણષ િરવાનુાં 
આયોજન છે   

જળસાંપવત્ત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) : (૨૯-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) ૬૨૬૯ ચેિડેમો 

 (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

(૨)  

 ૫૨૫૦ ચેિડેમોની મરામત પુણષ. 

 ખચષ રૂ. ૧૨૫૩૧.૨૫ લાખ 

 (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

(૩) ૧૦૧૯ ચેિડેમોની મરામત નીચે મુજબના િારણોસર બાિી. 

 ચેિડેમ વધુ પડતા જજષરીત હાલતમાાં હોઈ તાાંકત્રિ અને આકિષિ રીતે મરામત િરવાપાત્ર ન જણાતા. 

 િોતરોમાાં પાણીનો પ્રવાહ ચાલુ હોવાિી/ચેિડેમમાાં પાણી સાંગ્રહાયેલ હોવાિી. 

 ભરાઈને આવેલ ટેન્ડર સીંગલ એજન્સીનુાં હોઈ રદ િરવાિી. 

 િામની એજન્સી દ્વારા િામ શરૂ ન િરતા અિવા િામ અધુરૂ છોડવાને લીધે નવેસરિી ટેન્ડર િાયષવાહી 

િરવાની િતા. 

 ખેતરોમાાં વાવણી િયેલ હોઈ સાઈટ પર માલ સામાન લઈ જવાની તિલીફ 

 તાાંકત્રિ તેમજ વહીવટી થટાફની અછત 

 થિાકનિ લોિોનો કવરોધ. 

 ૧૦૧૯ ચેિડેમોની મરામત બાિી છે તે પૈિી ૧૮૭ ચેિડેમો લોિકવરોધ તિા તાાંકત્રિ િારણોસર પડતા મુિેલ 

છે. બાિી રહેતા ૮૩૨ ચેિડેમ મહદઅાંશે જુન-૨૦૧૯/રડસેમ્બર-૨૦૧૯ સુધીમાાં પુણષ િરવાનુાં આયોજન 
છે.  

 (કજલ્ાવાર કવગત પત્રિ-૧ મુજબ) 

-------
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અતારાાંકિત પ્રશ્ન ક્રમાાંિ : ૨૫૩૧ : શ્રી બાબુભાઈ િાજા (માાંગરોળ) 

રાજ્યમાાં ચેિડેમોની મરામત માટે આપેલ માંજુરી 
અ.નાં. વજલ્લો તા. ૦૧-૭-૨૦૧૩થી  

તા. ૩૦-૬-૨૦૧૪ 
તા. ૦૧-૭-૨૦૧૪થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૫ 

તા. ૦૧-૭-૨૦૧૫થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૬ 

તા. ૦૧-૭-૨૦૧૬થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૭ 

તા. ૦૧-૭-૨૦૧૭થી  
તા. ૩૦-૬-૨૦૧૮ 

તા. ૩૦-૬-૨૦૧૮ની વ્થવતએ િુલ 
(છેલ્લા પાાંચ િર્ટ) 

લોિ વિરોધ 
તેમજ 
તાાંવત્રિ 

િારણોસર 
પડતા 

મુિાયેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
િરિાપાત્ર 
ચેટડેમની 
સાંખ્યા 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
પૂણટ િરેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામતની 
િામગીરીમાાં 
થયેલ ખચટ 

(રૂ. 
લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
પૂણટ િરેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામતની 
િામગીરીમાાં 
થયેલ ખચટ 

(રૂ. 
લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
પૂણટ િરેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામતની 
િામગીરીમાાં 
થયેલ ખચટ 

(રૂ. 
લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
પૂણટ િરેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામતની 
િામગીરીમાાં 
થયેલ ખચટ 

(રૂ. 
લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
પૂણટ િરેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામતની 
િામગીરીમાાં 
થયેલ ખચટ 

(રૂ. 
લાખમાાં) 

માંજુર 
થયેલ 

ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામત 
પૂણટ િરેલ 
ચેિડેમની 
સાંખ્યા 

મરામતની 
િામગીરીમાાં 
થયેલ ખચટ 

(રૂ. 
લાખમાાં) 

મરામત 
બાિી રહેલ 
ચેિડેમોની 

સાંખ્યા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩ 
૧ અમદાવાદ ૯ ૯.૦૦ ૪૨.૯૫ ૧ ૧ ૪.૯૫ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૯ ૯ ૪૧.૨૬ ૩ ૦ ૦.૦૦ ૨૨ ૧૯ ૮૯.૧૬ ૩ ૦ ૩ 
૨ અમરેલી ૧૧ ૧.૦૦ ૫.૧૬ ૧૫૨ ૧૬૦ ૧૯૫.૬૮ ૫૧૭ ૪૯૭ ૮૬૨.૪૯ ૨૯૧ ૨૮૬ ૪૪૫.૧૯ ૯ ૧૧ ૧૩.૧૬ ૯૮૦ ૯૫૫ ૧૫૨૧.૬૮ ૨૫ ૦ ૨૫ 
૩ આણાંદ ૧ ૧.૦૦ ૮.૮૫ ૧ ૧ ૧૧.૭૫ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૪ ૩ ૪.૦૦ ૬ ૫ ૨૪.૬૦ ૧ ૦ ૧ 
૪ અરવલ્ી ૦ ૧.૦૦ ૧.૧૧ ૦ ૭ ૨૦.૬૦ ૦ ૨ ૬.૩૪ ૫૪ ૫૪ ૧૪૫.૦૦ ૧૫૫ ૩૬ ૧૦૧.૭૦ ૨૦૯ ૧૦૦ ૨૭૪.૭૫ ૧૦૯ ૦ ૧૦૯ 
૫ બનાસિાાંઠા ૧૧ ૧૧.૦૦ ૫૭.૦૦ ૩ ૩ ૧૪.૪૭ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૮ ૮ ૨૪.૫૧ ૧૮૩ ૧૮૩ ૪૫૩.૦૮ ૨૦૫ ૨૦૫ ૫૪૯.૦૬ ૦ ૦ ૦ 
૬ ભરૂચ  ૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૩ ૩ ૧૦.૦૮ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૮ ૩ ૫.૮૩ ૦ ૦ ૦.૦૦ ૧૧ ૬ ૧૫.૯૧ ૫ ૦ ૫ 
૭ ભાવનગર ૧૩ ૮.૦૦ ૧૮.૫૬ ૧૪ ૧૬ ૯૭.૪૬ ૪૯ ૪૦ ૭૦.૭૬ ૨૯૦ ૧૮૪ ૧૪૩.૭૮ ૧૧૫ ૭૮ ૧૮૪.૭૦ ૪૮૧ ૩૨૬ ૫૧૫.૨૫ ૧૫૫ ૧૦૦ ૫૫ 
૮ બોટાદ ૬ ૫.૦૦ ૧૧.૬૦ ૧૦ ૯ ૪૪.૮૨ ૪ ૪ ૫.૩૨ ૧૬૨ ૬૫ ૧૪૯.૯૭ ૬૪ ૬૨ ૧૬૭.૦૦ ૨૪૬ ૧૪૫ ૩૭૮.૭૧ ૧૦૧ ૦ ૧૦૧ 
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--------



40 
 

 

િલ્પસર યોજના અન્િયે સાંપાકદત િરેલ જમીન 

અતારાાંકિતઃ ૩૦૪૩ (૨૦-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી સુરેશિુમાર પટેલ (માણસા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે જમીન સાંપાદનની િામગીરી અાંકતમ તબક્કામાાં હતી તો તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ 
િેટલી જમીન સાંપાદન િરવામાાં આવેલ છે અને િેટલી જમીન સાંપાદન િરવાની બાિી છે, અને 

(૨) ઉિત સાંપારદત િરવામાાં આવેલ જમીન અન્વયે ઉિત કથિકતએ િેટલુાં વળતર ચુિવાયુાં અને િેટલુાં વળતર 
ચુિવવાનુાં બાિી છે   

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (૨૭-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે જમીન સાંપાદનની િોઈપણ િામગીરી ચાલતી નિી. પરાંતુ િલ્પસર યોજના અાંતગષત ભાડભૂત 
બેરેજ યોજના માટે જમીન સાંપાદનની િામગીરી ચાલુ છે. તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ ભાડભૂત બેરેજ યોજના માટે 
જાંગલખાતાની િુલ ૧૮૭ હેિટર જમીન સાંપાદન િરવામાાં આવેલ છે અને એપ્રોચ રોડ માટેની ૩૭ હેિટર ખાનગી જમીન માટેની માપણી 
િઈ દરખાથત સરિારશ્રીમાાં મોિલવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ઉિત સાંપારદત િરવામાાં આવેલ જમીન અન્વયે ઉિત કથિકતએ વનીિરણ હેતુ તિા જાંગલ જમીન (એનપીવી) 
માટેના વન કવભાગને િુલ ૧૮૭ હેિટર જમીન સાંપાદનના વળતર પેટે રૂ.૨૨૩૯.૬૦ લાખ ચૂિવેલ છે. જ્યારે બેરેજની માંજૂર િયેલ 
પિરેખાનાાં એપ્રોચ રોડ માટે રે્યુલર એવોડષ  પ્રમાણે ખાનગી જમીન ૧.૮૫ હેિટરનુાં રૂ.૧૪૬.૦૦ લાખની રિમ વળતર પેટે ચુિવવા 
માટે િલેિટરશ્રી, ભરૂચની િચેરીમાાં િલ્પસર પ્રભાગ દ્વારા જમા િરાવવા જણાવેલ છે. 

-------- 

િલ્પસર એકરયા ડેિલપમેન્ટ ઓથોકરટીના વનમાટણની થયેલ િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૦૫ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ગાાંધીનગર-ઉત્તર): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી 
(િલ્પસર) જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે િલ્પસર એરરયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરરટી બનાવવાની િતી હતી તે તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની 
કથિકતએ ક્યારે બનાવવામાાં આવી, 

(૨) જો ઉિત ઓિોરરટી ન બનાવવામાાં આવી હોય તો તેના િારણો શાાં છે, અને 

(૩) ઉિત ઓિોરરટી ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવાનુાં આયોજન છે   

નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (૩૦-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) િલ્પસર યોજના માટે િલ્પસર એરીયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની કથિકતએ બનાવવામાાં 
આવેલ નિી. 

(૨) િલ્પસર યોજનાના પૂણષ શિયતાદશી અહેવાલ (ડીપીઆર) બનાવવા માટેના કવકવધ અભ્યાસોની િામગીરી 
પ્રગકત હેઠળ છે જ ેપૂણષ િયેિી, િલ્પસર એરીયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટી બનાવવાની િામગીરી હાિ ધરી શિાશે. 

(૩) રાજ્ય/િેન્ર સરિાર પાસેિી મેળવવાની િતી તમામ માંજુરીઓ મળે્યિી િલ્પસર એરીયા ડેવલપમેન્ટ ઓિોરીટી 
બનાવવાની િામગીરી હાિ ધરી શિાશે. 

-------- 

િલ્પસર યોજના અન્િયે ભાડભૂત બેરેજની િામગીરી 

અતારાાંકિતઃ ૩૧૨૩ (૦૩-૧૧-૨૦૧૮) શ્રી શૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમડા): માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) િલ્પસર યોજના અન્વયે ભાડભૂત બેરેજનુાં બાાંધિામ વર્ષ ૨૦૧૩-૧૪ માાં શરૂ િરવાનુાં આયોજન હતુાં તો સદરહુાં  
િામ તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ ની કથિકતએ ક્યા તબકે્ક છે,  

(૨) ઉિત િામ ચાલુ િયુાં હોય તો ઉિત કથિકતએ તે િામ ક્યા તબકે્ક છે, અને  

(૩) ક્યાાં સુધીમાાં ઉિત િામ પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે   
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નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (િલ્પસર) : (૩૦-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) િલ્પસર યોજના અન્વયે ભાડભૂત બેરેજ બાાંધિામની િામગીરી નીચે મુજબ છે. 

 ભાડભૂત બેરેજ યોજના (તબક્કો-૧) અાંતગષત તા.૨૩-૦૫-૨૦૧૮ના રોજ ટેન્ડર માંગાવવા માટે નોટીસ નાં.૧ 
િી જાહેરાત આપવામાાં આવેલ છે. તા.૨૭-૦૬-૨૦૧૮ ના રોજ ઈજારદારો માટે મારહતી િોમશીયલ બી એન-પ્રોક્યોરના હોમ પેજ 
પર અપલોડ િરવામાાં આવેલ છે. ત્યારબાદ ઈજારદારો માટે પ્રી-બીડ િોન્ફરન્સ તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૮ના રોજ ગાાંધીનગર ખાત ે
રાખવામાાં આવેલ અને તેમાાં િયેલ ચચાષ/રજુઆતોને ધયાને રાખીને મે.વાપ્િોસ લી., ગુરગાવ દ્વારા બેરેજ બાાંધિામ માટે ફેસ-૧ 
ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ અાંતગષત ટેન્ડર પેપસષ આખરી િરવાની િામગીરી પ્રગકતમાાં છે. 

(૨) ઉિત િામ ચાલુ િયેલ નિી. 

(૩) ઉિત િામ શરૂ િયેિી પાાંચ વર્ષમાાં પૂણષ િરવાનુાં આયોજન છે. 

-------- 

રાજીિ ગાાંધી પાંચાયત સશવક્તિરણ યોજનામાાં રાજ્યને મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૭૦૮ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી અમરીર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજીવ ગાાંધી પાંચાયત સશકક્તિરણ યોજનામાાં િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ 
વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

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

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી   

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી. 

(૨) ઉિત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મળેલ રિમની મારહતી નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ટ છેલ્લા પાાંચ િર્ટમાાં િર્ટિાર મળેલ રિમ 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૧૭૩૧૨૮૯૮/- 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૪૬૯૮૫૦૪/- 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૦૩૩૯/- 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ નીલ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ નીલ 

િુલ ૨૨૦૪૧૭૪૧/- 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી નીચે જણાવ્યા મુજબની રિમનો ખચષ િયેલ છે. તેમજ વણવપરાયેલ રિમની કવગત નીચે મુજબ છે. 

થયેલ ખચટની રિમ િણિપરાયેલ રિમ રૂ. 

૨૧૭૪૨૩૪૫/- ૨૯૯૩૯૬/- 

-------- 

ઈવન્દરા આિાસ યોજનામાાં રાજ્યને મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૭૦૯ (૨૦-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી અમકરર્ભાઈ ડેર (રાજુલા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) ઈકન્દરા આવાસ યોજનામાાં િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર 
રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

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

(૩) ઉિત કથિકતએ મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલ રહી   
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ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી  : (૧૯-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા. 

(૨) ઈકન્દરા આવાસ યોજનામાાં િેન્ર સરિાર દ્વારા િુલ રૂ.૪૮,૭૦૦ લાખની ફાળવણી િયેલ છે. જ ેરિમની રિમ િેન્ર 
રહથસાની છે, જનેી કવગત નીચે મુજબ છે. 

િર્ટ મળેલ ગ્રાન્ટ રૂ.લાખમાાં 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૬૬૫૨ 

૨૦૧૪-૧૫ ૫૦૪૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૨૭૫ 

૨૦૧૬-૧૭ ૪૭૩૨ 

૨૦૧૭-૧૮ ૦ 

િુલ ૪૮૭૦૦ 

(૩) મળેલ િેન્ર રહથસાની ગ્રાન્ટ રૂ.૪૮,૭૦૦ અને રાજ્ય રહથસાની ગ્રાન્ટ રૂ.૪૬૫૩૧ અને િુલ રૂ.૯૫૨૩૧ લાખની 
ગ્રાન્ટ પૈિી િુલ રૂ.૯૧૪૯૭ લાખનો ખચષ િયો અને રૂ.૩૭૩૪ લાખની રિમ વણવપરાયેલી હતી. 

-------- 

‘‘સૌ માટે આિાસ’’ યોજના અાંતગટત િેન્ર સરિાર દ્વારા મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૭૩૮ (૧૩-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) સૌ માટે આવાસ યોજના અાંતગષત િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં 
વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

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

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી   

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૨-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) ઈકન્દરા આવાસ યોજના વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ પહેલા અમલમાાં હતી ત્યારબાદ વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ િી પ્રધાનમાંત્રી 
આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) અમલમાાં આવેલ છે જમેાાં આવાસ પૂરા પાડવા સરિાર તરફિી નાણાાંિીય સહાય પૂરી પાડવામાાં આવે છે. 
છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં રાજ્ય સરિારને આ યોજના માટે ગ્રાન્ટ મળેલ છે. 

(૨) છેલ્ાાં પાાંચ વર્ષમાાં િુલ ૧,૨૯,૦૨૭ લાખની ગ્રાન્ટ િેન્ર સરિાર તરફિી રાજ્ય સરિારને મળેલ છે જનેી વર્ષવાર 
કવગત નીચે મુજબ છે. 

મળેલ ગ્રાન્ટ (રૂ.લાખમાાં) 

િર્ટ િેન્ર સરિાર 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૬૬૫૨ 

૨૦૧૪-૧૫ ૫૦૪૧ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૨૭૫ 

૨૦૧૬-૧૭ ૩૧૭૯૫ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૩૨૬૪ 

િુલ ૧૨૯૦૨૭ 

(૩) પ્રધાનમાંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) હેઠળ મળેલ રિમ પૈિી પત્રિ મુજબ રૂ.૧,૨૮,૧૪૨ લાખનો ખચષ િયો 
અને રૂ.૮૮૫ લાખની રિમ વણવપરાયેલી રહી જનેી વર્ષવાર કવગત નીચે મુજબ છે. 
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િર્ટ 
મળેલ ગ્રાન્ટ (રૂ.લાખમાાં) 

િેન્ર સરિાર થયેલ ખચટ બચત રિમ 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૬૬૫૨ ૨૨૭૯૯ ૩૮૫૩ 

૨૦૧૪-૧૫ ૫૦૪૧ ૨૧૦૭૧ -૧૬૦૩૦ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૨૨૭૫ ૧૧૭૭૦ ૫૦૫ 

૨૦૧૬-૧૭ ૩૧૭૯૫ ૧૩૮ ૩૧૬૫૭ 

૨૦૧૭-૧૮ ૫૩૨૬૪ ૭૨૩૬૪ -૧૯૧૦૦ 

િુલ ૧૨૯૦૨૭ ૧૨૮૧૪૨ ૮૮૫ 

-------- 

પાંચાયતી રાજ સાં્થાઓના ચૂાંટાયેલા પ્રવતવનવધઓ માટે રાજ્યને મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૮૦૧ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) પાંચાયતી રાજ સાંથિાઓના ચૂાંટાયેલા પ્રકતકનકધઓ માટે તાલીમ િાયષક્રમ માટે િેન્ર સરિાર તરફિી           
તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી  

ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૩૦-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મળેલ રિમની મારહતી નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ટ છેલ્લા પાાંચ િર્ટમાાં િર્ટિાર મળેલ રિમ 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ નીલ 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ નીલ 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ નીલ 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ ૩૩૯૮૭૦૪૨૩/- 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ ૩૭૨૨૭૦૩/- 

 િુલ ૩૪૩૫૯૩૧૨૬/- 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી નીચે જણાવ્યા મુજબની રિમનો ખચષ િયેલ છે તેમજ વણવપરાયેલ રિમની કવગત નીચે  
મુજબ છે. 

થયેલ ખચટની રિમ ૩૨૯૮૩૫૪૯૯/- 

િણિપરાયેલ રિમ ૧૩૭૫૭૬૨૭/- 

-------- 

રાજીિ ગાાંધી પાંચાયત સશવક્તિરણ અવભયાન હેઠળ રાજ્યને મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૮૦૨ (૨૯-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોડાસા): માનનીય ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી જણાવવા િૃપા 
િરશે િે.- 

(૧) રાજીવ ગાાંધી પાંચાયત સશકક્તિરણ અકભયાન હેઠળ િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ 
છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી  
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ગ્રામ વિિાસ માંત્રીશ્રી : (૨૭-૦૯-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર મળેલ રિમની મારહતી નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ િર્ટ છેલ્લા પાાંચ િર્ટમાાં િર્ટિાર મળેલ રિમ 

૧ ૨૦૧૩-૧૪ ૧૭૩૧૨૮૯૮/- 

૨ ૨૦૧૪-૧૫ ૪૬૯૮૫૦૪/- 

૩ ૨૦૧૫-૧૬ ૩૦૩૩૯/- 

૪ ૨૦૧૬-૧૭ નીલ 

૫ ૨૦૧૭-૧૮ નીલ 

 િુલ ૨૨૦૪૧૭૪૧/- 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી નીચે જણાવ્યા મુજબની રિમનો ખચષ િયેલ છે તેમજ વણવપરાયેલ રિમની કવગત નીચે  
મુજબ છે. 

થયેલ ખચટની રિમ ૨૧૭૪૨૩૪૫/- 

િણિપરાયેલ રિમ રૂ. ૨૯૯૩૯૬/- 

-------- 

અમરેલી, ભાિનગર અને રાજિોટ વજલ્લામાાં ગૌચર જમીનો પર પાિા બાાંધિામ 

અતારાાંકિતઃ ૨૨૨૧ (૨૦-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી  પ્રતાપ દૂધાત (સાવરિુાં ડલા): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમરેલી, ભાવનગર અને રાજિોટ કજલ્ામાાં િેટલા ગામોમાાં ગૌચર જમીનો પર જૂન-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાિા 
મિાનો-પાિા બાાંધિામ ઉભા િરી દેવાયા છે, અને 

(૨) તમામ પાિા મિાનો-પાિા બાાંધિામ ક્યાાં સુધીમાાં દૂર િરવામાાં આવનાર છે  

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા) : (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) ગૌચર જમીનો પર જૂન-૨૦૧૮ની કથિકતએ અમરેલી કજલ્ામાાં િુલ-૧૫ (પાંદર), ભાવનગર કજલ્ામાાં િુલ-
૪૧(એિતાલીસ) અને રાજિોટ કજલ્ામાાં િુલ-૨(બે) ગામોમાાં પાિા મિાનો-પાિા બાાંધિામ ઉભા િરી દેવાયા છે, 

(૨) ગુજરાત પાંચાયત અકધકનયમ-૧૯૯૩ની િલમ-૧૦૫ મુજબ ગૌચર દબાણો દૂર િરવાની જવાબદારી ગ્રામ 
પાંચાયતની હોય દબાણો ગુજરાત પાંચાયત અકધકનયમની જોગવાઈ અનુસાર ગ્રામ પાંચાયત/તાલુિા કવિાસ અકધિારી દ્વારા 
કનયમાનુસાર દૂર િરાવવાની િાયષવાહી િરવામાાં આવશે. 

-------- 

નિસારી વજલ્લામાાં ગૌચરની જમીનમાાં દબાણ 

અતારાાંકિતઃ ૨૫૯૯ (૨૧-૦૮-૨૦૧૮) શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (િરજણ ): માનનીય પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્યિક્ષા) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ નવસારી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ગૌચરની જમીન િેટલી છે, 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ, ઉક્ત જમીનમાાં તાલુિાવાર િેટલા દબાણો છે, 

(૩) ઉક્ત દબાણનુ તાલુિાવાર િુલ કે્ષત્રફળ િેટલુાં છે, અને 

(૪) ઉક્ત દબાણ ક્યાાં સુધીમાાં દુર િરવામાાં આવશે  

પાંચાયત માંત્રીશ્રી (રાજ્ય િક્ષા): (૧૬-૧૧-૨૦૧૮) 

(૧) તા.૩૧-૦૬-૨૦૧૮ની કથિકતએ નવસારી કજલ્ામાાં તાલુિાવાર ગૌચરની જમીન નીચે મુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગૌચરનુાં કે્ષત્રફળ (હે.આર.પ્ર.) 
૧ નવસારી ૨૪૧.૭૩.૭૧ 
૨ જલાલપોર ૧૧૬૫.૩૧.૭૨ 
૩ ગણદેવી ૨૭૬.૪૮.૫૧ 
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ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ગૌચરનુાં કે્ષત્રફળ (હે.આર.પ્ર.) 
૪ ચીખલી 

૧૨૭૮.૫૭.૬૩ 
૫ ખેરગામ 
૬ વાાંસદા ૨૧૨.૫૨.૩૫ 

િુલ ૩૧૭૪.૬૩.૯૨ 

(૨) ઉક્ત કથિકતએ ગૌચરની જમીનમાાં િોઈ દબાણ િયેલ નિી. 

(૩) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

(૪) પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

 

-------- 

શહેરમાાં આિાસ / ગાંદા પાણીના વનિાલ માટે િેન્ર સરિાર દ્વારા મળેલ રિમ 

અતારાાંકિતઃ ૮૮૯ (૨૨-૦૬-૨૦૧૮) શ્રી જશપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગૃહ વનમાટણ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) શહેરોમાાં આવાસન અને ગાંદા પાણીના કનિાલ માટે િેન્ર સરિાર તરફિી તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા 
પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર રાજ્ય સરિારને િોઈ રિમ મળેલ છે, 

(૨) જો હા, તો ઉક્ત કથિકતએ છેલ્ા પાાંચ વર્ષમાાં વર્ષવાર િેટલી રિમ રાજ્ય સરિારને મળેલ છે, અને 

(૩) મળેલ રિમ પૈિી િેટલી રિમનો ખચષ િયો અને િેટલી રિમ વણવપરાયેલી રહી  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગૃહ વનમાટણ): (૦૧-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) હા, જી 

(૨) શહેરોના આવાસન માટે અને  ગાંદા પાણીના કનિાલ માટે રાજ્ય સરિારને મળેલ રિમ 

િર્ટ રૂ. િરોડમાાં િર્ટ રૂ. િરોડમાાં 

૨૦૧૩-૧૪ ૨૨૬.૦૦ ૨૦૧૩-૧૪ ૦.૦૦ 

૨૦૧૪-૧૫ ૨૫૨.૨૧ ૨૦૧૪-૧૫ ૦.૦૦ 

૨૦૧૫-૧૬ ૧૦૧.૬૭ ૨૦૧૫-૧૬ ૮૫.૬૦ 

૨૦૧૬-૧૭ ૪૦૭.૮૬ ૨૦૧૬-૧૭ ૫૩.૩૬ 

૨૦૧૭-૧૮ ૨૯૦.૭૧ ૨૦૧૭-૧૮ ૪૩.૯૩ 

િુલ ૧૨૭૮.૪૭ િુલ ૧૮૨.૮૯ 

(૩) શહેરોના આવાસન માટે મળેલ રિમ પૈિી રૂ.૯૯૧.૩૪ િરોડનો ખચષ િયેલ છે અને રૂ.૨૮૭.૧૩ િરોડની રિમ 
વણવપરાયેલ રહેલ છે. ગાંદા પાણીના કનિાલ માટે રૂ.૧૮૨.૯૩ ખચષ િયેલ છે અને વણવપરાયેલ રિમ શૂન્ય છે. 

-------- 

નિરાં ગપુરામાાં લખુડી તળાિના વિ્થાવપતોનાાં આિાસ અન્યને આપિા બાબત 

અતારાાંકિતઃ ૧૩૧૮ (૦૯-૦૭-૨૦૧૮) શ્રી નાથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગૃહ વનમાટણ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ શહેરના નવરાંગપુરામાાં લખુડી તળાવડીમાાં કવથિાકપતો માટે મુય યમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ થલમ 
નેટવકિષગ પ્રોજકે્ટના આવાસો બારોબાર અન્યોને વેચી દેવાયા છે તેવી િેટલી ફરીયાદો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા ત્રણ 
વર્ષમાાં સરિારને મળી, 

(૨) મળેલ ફરીયાદ પછી આવા ગેરિાયદેસર રીતે વેચાણ િયેલા આવાસો પરત લેવા સરિારે શી િાયષવાહી િરી, અને 

(૩) આ અાંગે જવાબદારો સામે સરિારે શા પગલાાં લીધા  
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મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી ગૃહ વનમાટણ) : (૦૬-૧૦-૨૦૧૮) 

(૧) અમદાવાદ શહેરના નવરાંગપુરામાાં લખુડી તળાવડીમાાં કવથિાકપતો માટે મુય યમાંત્રી આવાસ યોજના હેઠળ થલમ 
નેટવકિષગ પ્રોજકે્ટના આવાસો બારોબાર અન્યોને વેચી દેવાયા છે તેવી િોઈ ફરીયાદો તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૮ની કથિકતએ છેલ્ા ત્રણ 
વર્ષમાાં સરિારને મળી નિી. પરાંતુ લખુડી તળાવડીમાાં થલમ નેટવકિષગ પ્રોજકે્ટના આવાસો ફાળવવા અાંગે ગેરરીકતષ તિા ્રષષ્ટ્ાચાર 
બાબતે ફરરયાદો મળેલ છે. 

(૨) લખુડી તળાવડીમાાં થલમ નેટવકિષગ પ્રોજકે્ટના આવાસો ફાળવવામાાં િયેલ ગેરરીકત તિા ્રષષ્ટ્ાચાર બાબતે 
અમદાવાદ મ્યુકનકસપલ િોપોરેશનના અકધિારીઓ સામે સરિારશ્રીની સુચના મુજબ પોલીસ ફરરયાદ િરવામાાં આવેલ છે. જ ેઅન્વયે 
િાયષવાહી ચાલુ છે. 

(૩) લખુડી તળાવડીમાાં થલમ નેટવકિષગ પ્રોજકે્ટના આવાસો ફાળવવા અાંગે ગેરરીકત તિા ્રષષ્ટ્ાચાર બાબતે ફરરયાદોની 
તપાસની િાયષવાહી ચાલુ હોઈ પ્રશ્ન ઉપકથિત િતો નિી. 

-------- 

અમદાિાદના રેગ્યુલેટેડ િતલખાનામાાં ્લોટર હાઉસ રૂલ્સ-૨૦૦૧ની જોગિાઈનુાં પાલન 

અતારાાંકિતઃ ૨૮૧૨ (૧૬-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી મહેશિુમાર પટેલ (પાલનપુર): માનનીય મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદના રે્યુલેટેડ િતલખાનામાાં થલોટર હાઉસ રૂલ્સ-૨૦૦૧ની થટેનીંગ, પ્રાણીને આરામ િરવાની જ્યા, 
ઘાસચારા અને પાણીની વ્યવથિા, પ્રીમોટષમ અને પોથટમોટષમ િરવા સરહતની જોગવાઈઓનુાં જુન-૨૦૧૮ની કથિકતએ પાલન 
િરવામાાં આવતુાં નિી તે ફરરયાદિી સરિાર વાિેફ છે િે િેમ, 

(૨) ઉપરોક્ત િાયદાની જોગવાઈઓનુાં ચોક્કસપણે પાલન િાય તે માટે શી િાયષવાહી િરવામાાં આવી  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૦૩-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ના, જી 

(૨) અમદાવાદ મહાનગરપાકલિા દ્વારા િાયદાની જોગવાઈઓનો અમલ િરવામાાં આવે છે. નામ સુકપ્રમ િોટષના ચુિાદા 
અન્વયે થટેટ થલોટર હાઉસ િકમટી દ્વારા ચુિાદાનુાં ચુથતપણે અમલીિરણ િરવા રે્યુલેટેડ િલતખાનામાાં થલોટર હાઉસ રૂલ્સ-
૨૦૦૧ની બાબતે એિ િાં મ્પોડીયમ તૈયાર િરીને અમલીિરણ િરવા જણાવવામાાં આવેલ છે. 

-------- 

જોધપુર િોડટમાાં ૨૪ િલાિ પીિાનુાં પાણી પુરુાં  પાડિા માટેની રજુઆતો  

અતારાાંકિતઃ ૨૮૨૮ (૧૫-૧૦-૨૦૧૮) શ્રી ઇમરાન ખડેાિાલા (જમાલપુર): માનનીય મખુ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) 
જણાવવા િૃપા િરશે િે.- 

(૧) અમદાવાદ શહેરને ૨૪ િલાિ પાણી પુરુાં  પાડવાના પ્રોજકે્ટ અન્વયે પાયલોટ પ્રોજકે્ટ તરીિે જોધપુર વોડષ  પસાંદ 
િરી પાઇપ લાઇન નાખવાની િામગીરી પૂણષ િયેલ છે તે વોડષમાાં ૨૪ િલાિ પીવાનુાં પાણી પુરુાં  પાડવા માટે તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮ની 
કથિકતએ છેલ્ા એિ વર્ષમાાં િેટલી રજુઆતો સરિારને મળી, 

(૨) ઉક્ત મળેલ રજુઆતો  અન્વયે સરિારે શી િાયષવાહી િરી,  

(૩) ૨૪ િલાિ પાણી પુરુાં  પારડવા ઉક્ત પાયલોટ પ્રોજકે્ટ અન્વયે િુલ િેટલી રિમનો ખચષ િરવામાાં આવેલ છે, 

(૪) તે અન્વયે ઉક્ત કથિકતએ રદવસ દરમ્યાન િેટલાાં િલાિ પાણી પુરુાં  પાડવામાાં આવે છે, અને ૨૪ િલાિ પાણી ક્યાાં 
સુધીમાાં પુરુાં  પાડવામાાં આવનાર છે  

મુખ્યમાંત્રીશ્રી (શહેરી વિિાસ) : (૧૧-૧૨-૨૦૧૮) 

(૧) ૩ (ત્રણ) 

(૨) અમદાવાદ મ્યુકનકસપલ િોપોરેશન દ્વારા (૧) આનાંદનગર (૨)નોવેક્ષ (૩) ગોિુલ આવાસ (૪)જોધપુર ગામતળ 
અને (૫) ઘરકવહોણા ખાતે જુદી જુદી ક્ષમતાની પાાંચ નાંગ ઓવરહેડ ટાાંિી બનાવવાની િામગીરી પૂણષ િરવામાાં આવેલ છે અને દરેિ 
ઓવરહેડ ટાાંિીને સાંલગ્ન જરૂરી ઇલેક્ટર ીિ/મીિેનીિલ િામગીરી સાિે ડીથટર ીબ્યુશન નેટવિષ  નાાંખવાની સમગ્ર િામગીરી પૂણષ િરવામાાં 
આવેલ છે. નવી બનાવવામાાં આવેલ પાાંચ ઓવરહેડ ટાાંિી પૈિી આનાંદનગર ઓવરહેડ ટાાંિીના ડીએમએમાાં સૌપ્રિમ હાઉસ સકવષસ 
િનેિશન આપવાની િામગીરી પૂણષ િરી જરૂરી ટર ાયલ રન લઈ ક્રમશઃ પ્રિમ ચાર િલાિ અને હાલમાાં પાાંચ િલાિ પાણી કવતરણ 
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િરવામાાં આવે છે. ત્યારબાદ નોવેક્ષ ઓવરહેડ ટાાંિીનો ટર ાયલ રન લઈ ક્રમશઃ પ્રિમ ચાર િલાિ અને હાલમાાં સાડા છ િલાિ પાણી 
કવતરણ િરવામાાં આવે છે. ઘરકવહોણા તિા ગામતળ ડીએમએનુાં ત્રણવાર ટેથટીંગ િરવામાાં આવેલ છે. ઘરકવહોણા, ગામતળ અને 

ગોિુળ આવાસ એમ ત્રણ ઓવરહેડ ટાાંિીના ડીએમએમાાં આવતી સોસાયટીઓને હાઉસ સકવષસ િનેિશન આપવાની િામગીરી ચાલુ છે. 
આ િામગીરી પૂણષ િયા બાદ સદર થિીમ અમલમાાં આવ્યેિી. 

 (૩) રૂ. ૩૫ િરોડ 

(૪) જોધપુર વોડષના આનાંદનગર ડીએમએમાાં સૌપ્રિમ ચાર અને હાલમાાં પાાંચ િલાિ પાણી કવતરણ િરવામાાં આવે છે. 
ત્યારબાદ નોવેક્ષ ઓવરહેડ ટાાંિીનો ટર ાયલરન લઈ ક્રમશઃ પ્રિમ ચાર િલાિ અને હાલમાાં સાડા છ િલાિ પાણી કવતરણ િરવામાાં આવ ે
છે. બાિી રહેલ ડીએમએમાાં હાઉસ સકવષસ િનેિશન િરવાની િામગીરી પૂણષ િરી વોટર પોકલસી અમલમાાં આવ્યેિી. 

---------- 

 

 

અતારાાંકિત યાદીમાાં સમાિેલા પ્રશ્નો અને તેના જિાબો 

ક્રમ વિભાગનુાં નામ પ્રશ્ન ક્રમાાંિ િુલ 

૧ િૃકર્, ખેડૂત િલ્યાણ અને સહિાર કવભાગ ૧૩૬૧, ૧૪૬૦, ૧૪૬૫ ૦૩ 

૨ આરો્ય અને પરરવાર િલ્યાણ કવભાગ ૨૯૪૫, ૨૯૮૩, ૨૯૯૦, ૨૯૯૨, ૩૦૧૧, ૩૦૧૭, ૩૦૩૯,  ૦૭ 

૩ ગૃહ કવભાગ ૨૩૭૧ ૦૧ 

૪ શ્રમ અને રોજગાર કવભાગ ૨૧ ૦૧ 

૫ નમષદા, જળસાંપકત્ત, પાણી પુરવઠા અને િલ્પસર 
કવભાગ 

૧૩૯,૨૬૨,૧૨૬૦,૧૪૧૪,૧૫૩૬,૧૫૭૫,૧૭૨૦,૧૭૩૧,
૧૭૩૮,૧૭૪૧,૧૭૬૫,૧૮૯૪,૧૯૦૦,૧૯૩૦,૧૯૪૮, 
૨૨૨૦,૨૩૦૨,૨૩૦૭,૨૩૩૫,૨૩૪૯,૨૩૫૩,૨૪૩૬, 
૨૪૫૫,૨૫૩૧,૩૦૪૩,૩૧૦૫,૩૧૨૩ 

૨૭ 

૬ પાંચાયત, ગ્રામ ગૃહ કનમાષણ અને ગ્રામ કવિાસ 
કવભાગ 

૭૦૮, ૭૦૯, ૭૩૮, ૮૦૧, ૮૦૨, ૨૨૨૧, ૨૫૯૯ ૦૭ 

૭ શહેરી કવિાસ અને શહેરી ગૃહ કનમાષણ કવભાગ ૮૮૯, ૧૩૧૮, ૨૮૧૨, ૨૮૨૮ ૦૪ 

િુલ ૫૦ 

-------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

સરિારી મધયથિ મુરણાલય, ગાાંધીનગર. 




