
ચૌદમી ગુજરાત વિધાનસભા 

છઠુ્ઠ સત્ર, ૨૦૨૦ 

તારાાંકિત પ્રશ્નોત્તરી 
ગુરૂિાર, ૧૯મી માચચ, ૨૦૨૦ 

જિાબ આપનાર માંત્રીશ્રીઓ : 

(૧) માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી : નાણાાં, માગચ અને મિાન, આરોગ્ય અને પકરિાર િલ્યાણ, તબીબી વિક્ષણ, નમચદા, 

િલ્પસર, પાટનગર યોજના 

(૨) માનનીય માંત્રીશ્રી : ઉર્જચ 

૧ 
અમરેલી વજલ્લામાાં બાળિોની આરોગ્ય તપાસ 

* ૨૭૩૭૧ શ્રી િાાંવતભાઇ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી જજલ્લામાાં શાળા આરોગ્ય તપાસણી કાયયક્રમ 
અાંતર્યત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િર્ચ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮ ૩,૫૬,૩૨૫ 

૨૦૧૯ ૩,૫૪,૮૧૯ 

િુલ ૭,૧૧,૧૪૪ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ર્ાંભીર રોર્ોના કેટલા બાળકોન ે
સારવાર આપવામાાં આવી, અન ે

  (૨)  

િર્ચ હ્રદય િીડની િેન્સર 

૨૦૧૮ ૨૮૯ ૮૫ ૬૧ 

૨૦૧૯ ૨૮૪ ૯૧ ૫૯ 

િુલ ૫૭૩ ૧૭૬ ૧૨૦  
 (૩) ર્ાંભીર રોર્ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા શી વ્યવથિા કરવામાાં આવી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્ાંભીર રોર્ ધરાવતા બાળકો માટે 
નીચે દશાયવેલ હોજથપટલો ખાતે જવના મુલ્યે સારવાર આપવાની 
વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ છે. 

રોગ હોવપપટલનુાં નામ 

હ્રદય યુ.એન.મહેતા ઇન્સથટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી 
અને રીસચય સેન્સટર, અમદાવાદ 

કીર્ડની ઇન્સથટીટ્યુટ ઓફ કીર્ડની ર્ડીસીસ અન ે રીસચય 
સેન્સટર, અમદાવાદ 

કેન્સસર એમ.પી.શાહ કેન્સસર હોજથપટલ, અમદાવાદ  
--------- 

૨ 
રાજિોટ મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૭૦ શ્રી અરવિાંદ રૈયાણી (રાજકોટ પૂવય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં રાજકોટ મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઇ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ રાજકોટ મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 
કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૩ 
ભાિનગર વજલ્લામાાં આરોગ્ય િેન્રોમાાં ગાયનેિ ડૉક્ટર અને સોનોગ્રાફીની સુવિધા 

* ૨૮૫૩૦ શ્રી િનુભાઇ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભાવનર્ર 
જજલ્લામાાં આવેલા કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો પર ર્ાયનકે 
ર્ડૉક્ટર અને સોનોગ્રાફી મશીન ઉપલબ્ધ છે અને કેટલામાાં 
ઉપલબ્ધ નિી, અન ે

  (૧)  

 તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભાવનર્ર 
જજલ્લામાાં કુલ-૧૩ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો આવેલ છે 
તે પકૈી પાાંચ (૫) સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો ખાતે 
ર્ાયનેક ર્ડૉક્ટર ઉપલબ્ધ છે. 

 સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો ખાતે સોનોગ્રાફી મશીન 
ફાળવવામાાં આવતાાં નિી. 

 (૨) આવા કેન્સરોમાાં ક્યાાં સુધી ર્ાયનેક ર્ડૉક્ટર અન ે
સોનોગ્રાફી મશીન ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવશે? 

  (૨)  

 ર્ાયનેકોલોજીથટ વર્ય-૧ની કુલ-૨૭૪ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૯-૧૧-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશે. 

 ર્ાયનેકોલોજીથટ વર્ય-૧ની જગ્યા ભરવા માટે દર 
સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં આવે છે. 
જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ 
િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અન ેતબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી.પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ વર્ય 
માટે બોન્સરે્ડર્ડ ર્ાયનેકોલોજીથટ વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૪ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૪ શ્રી બલરામ થાિાણી (નરોર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઇ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 

કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૫ 
અન્ય રાજ્યોને િરાર મુજબ આપિામાાં આિેલ િીજળી 

* ૨૮૦૦૧ શ્રી બળદેિજી ઠાિોર (કલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ નમયદા યોજના 
દ્વારા ઉત્પન્ન િતી જવજળી, કરાર મુજબ અન્સય રાજ્યોને 
આપવાની િાય છે તે રાજ્યોનો હહથસો કેટલો છે, અન ે

  (૧) મધ્યપ્રદેશ - ૫૭% 
મહારાષ્ટ્ર    - ૨૭% 
ર્ુજરાત    - ૧૬% 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં ઉક્ત હહથસા 
અન્સવયે કયા રાજ્યને કેટલી જવજળી આપેલ છે? 

  (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બ ેવર્યમાાં ઉક્ત હહથસા અન્સવયે 
મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને ૨૩૬.૦૪ કરોર્ડ વીજ યજુનટ, મહારાષ્ટ્ર  
રાજ્યને ૧૧૧.૮૧ કરોર્ડ વીજ યુજનટ અન ે ર્જુરાત રાજ્યન ે
૬૬.૨૬ કરોર્ડ વીજ યુજનટ જવજળી અપાયેલ છે. 

--------- 

૬ 
િડોદરા મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૮ શ્રીમતી મવનર્ા િિીલ (વર્ડોદરા શહેર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં વર્ડોદરા મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઇ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ વર્ડોદરા મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 
કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૭ 
રાજુલા તાલુિાના પટેટ હાઇિેનુાં નિીનીિરણ 

* ૨૮૫૨૭ શ્રી અાંબરીર્ ડેર (રાજુલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ જથિજતએ અમરેલી જજલ્લાના 
રાજુલા તાલકુાના ચારનાળા િી જાફરાબાદ અને રાજુલા િી 
બાઢર્ડા સુધીના થટેટ હાઈવે રોર્ડનુાં નવીનીકરણ છેલ્લે ક્યારે 
કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧) ચારનાળાિી જાફરાબાદ રથતાનુાં નવીનીકરણ વર્ય 
૨૦૧૩-૧૪માાં અને રાજુલાિી બાઢર્ડા રથતાનુાં નવીનીકરણ 
વર્ય ૨૦૧૧-૧૨માાં કરવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) લાાંબા સમયિી નવીનીકરણ ન િયુાં હોય તો 
નવીનીકરણ કરવા સરકારમાાં કાયયવાહી કયા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) અને (૩) 
  રાજુલા બાઢર્ડા રથતાના ચારમાર્ીયકરણનાાં કામને 
સૈધ્ધાાંજતક માંજુરી આપેલ છે તે પૈકી પ્રિમ તબક્કામાાં 
થટરકચસયને ચારમાર્ીયકરણ કરવાનાાં ટેન્સર્ડર હાલ માંજુરીમાાં છે. 
હાલ ચારનાળા જાફરાબાદ રથતો વાહનવ્યવહાર યોગ્ય છે. 
નવીનીકરણની કામર્ીરી છેલ્લે ર્ડામર કામ કયાયના વર્યની સાિ ે
સાિે રથતાની સપાટી, ટર ાહફકનુાં ભારણ, ભૌર્ોજલક પહરજથિજત 
જવેી તાાંજત્રક જરૂહરયાત અન ે નાણાકીય ઉપલબ્ધતાન ે પણ 
ધ્યાને લઈ જવચારણાાં કરવામાાં આવશે. 

 (૩) ઉક્ત કાયયવાહી કયાાં સુધીમાાં પણૂય કરીન ેઉક્ત બાંને 
રથતાઓનુાં નવીનીકરણ કેટલા ખચે કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૮ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૨૨ ગેનીબેન ઠાિોર (વાવ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 
દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન બનાસકાાંઠા અને કચ્છ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

બનાસિાાંઠા િચ્છ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૯ ૦૫ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૦ ૦૮ 
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 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

બનાસિાાંઠા :  

ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA Act 2003 ની કલમ 
૬(અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં 
વેચાણ એ દાંર્ડનીય ર્ુનો બન ે છે તેવુ બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા 
લર્ાવેલ નહોતુાં. 

િચ્છ : 

શાળાની આસપાસ ૧૦૦ વારની જત્રજ્યામાાં તમાકુ અન ે
તમાકુની અન્સય બનાવટનુાં વેચાણ કરતા હતા ઉપરાાંત આ 
દુકાનદારો તમાકુ અન ેતમાકુની અન્સય બનાવટોનુાં છૂટક વેચાણ 
શાળાની સામે જ કરતા હતા. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 
(૧) બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે
જનયમોનુસાર દાંર્ડ વસુલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) કચ્છ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે 
કુલ-રૂ.૨૫,૦૨૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૯ 
ભાિનગર મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૧ શ્રી પ્રવિણભાઇ ઘોઘારી (કરાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં ભાવનર્ર મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઇ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ભાવનર્ર મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 
કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦ 
દાહોદ વજલ્લામાાં ડેન્ગ્ય,ુ પિાઈન ફ્લુના નોંધાયેલ દદીઓ 

* ૨૮૫૬૩ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
દાહોદ જજલ્લામાાં તાલકુાવાર રે્ડન્સગ્યુ, થવાઈન ફ્લુના કેટલા 
દદીઓ નોંધાયા, 

 

 

 

 

  

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
દાહોદ જજલ્લામાાં નોંધાયેલ દદીઓ નીચ ેમુજબ છે. 

ક્રમ તાલુિાનુાં નામ ડેન્ગ્યુ પિાઇન ફ્લુ 

૧ દાહોદ ૫૬૬ ૧૪ 

૨ દેવર્ઢબારીયા ૨૫ ૩ 

૩ ધાનપુર ૭ ૧ 

૪ ફતેપુરા ૫ ૨ 

૫ ર્રબાર્ડા ૪૦ ૨ 

૬ લીમખેર્ડા ૪૫ ૩ 

૭ સાંજલેી ૭ ૨ 

૮ ઝાલોદ ૫૧ ૨ 

િુલ ૭૪૬ ૨૯ 
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 (૨) તે પકૈી વર્યવાર, તાલકુાવાર કેટલા દદીઓના મતૃ્યુ 
િયા, અને 

  (૨) તે પૈકી કોઇ પણ દદીનુાં મૃત્યુ િયલે નિી.  

 (૩) ઉક્ત રોર્ોને અાંકુશમાાં લેવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 
  ડેન્ગ્યુ : 

 જજલ્લા કક્ષાની હોજથપટલ તિા ક્ષેજત્રય કક્ષાએ 
શાંકાથપદ રે્ડન્સગ્યુના કેસોની શોધખોળ અને જનદાન 
માટે લેબોરેટરી પરીક્ષણ અન ે યોગ્ય સારવારની 
વ્યવથિા. 

 મચ્છર ઉત્પજત્ત અટકાયત કામર્ીરી. 

 જનદાન િયેલ કેસોના જવથતારમાાં ઘરોમાાં પોરાનાશક 
અને ફોર્ીંર્ની કામર્ીરી. 

 આરોગ્ય જશક્ષણની કામર્ીરી. 
  પિાઈન ફ્લૂ : 

 ર્ડીથટર ીક્ટ હોજથપટલ ખાત ે કેટેર્રી અનુસાર રોર્ના 
દદીનુાં સવેલન્સસ અને જનદાન. 

 આઈસોલેશન વોર્ડય  તૈયાર કરી રોર્ના દદીની 
સારવાર. 

--------- 

૧૧ 
સુરત વજલ્લામાાં જજચકરત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૯૦ શ્રી પૂણેિ મોદી (સરુત-પજિમ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખેરૂ્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના 
અાંતર્યત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
સુરત જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને 
કેટલા િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અને ૩૦૧ 
નાંર્ વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૫૬.૮૩ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 

૧૨ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૧૩ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં વર્યવાર ર્ીર સોમનાિ અને દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં 
જજલ્લાવાર કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

ર્ીર 

સોમનાિ 

૨૦૧૮ ૪૮ ૫૪ ૨૦૨૦ 

૨૦૧૯ ૬૧ ૫૬ ૧૭૮૧ 

દેવભૂજમ 
દ્વારકા 

૨૦૧૮ ૩૨ ૪૨ ૮૯૧ 

૨૦૧૯ ૩૫ ૫૮ ૭૯૨ 
 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

ર્ીર 

સોમનાિ 

૨૦૧૮ ૧ ૧૧ ૧૩૯ 

૨૦૧૯ ૨ ૪ ૧૨૪ 

દેવભૂજમ 
દ્વારકા 

૨૦૧૮ ૧ ૨ ૪૯ 

૨૦૧૯ ૩ ૫ ૪૩  
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 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

ર્ીર સોમનાિ ૨૦૧૮ ૦ ૧ ૧૦ ૧ ૨૩ ૧૧૬ 

૨૦૧૯ ૧ ૧ ૩ ૧ ૨૬ ૯૮ 

દેવભૂજમ 
દ્વારકા 

૨૦૧૮ ૧ ૦ ૦ ૨ ૭ ૪૨ 

૨૦૧૯ ૧ ૨ ૦ ૫ ૧૦ ૩૩ 

 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ે અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 
િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ|.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 

જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 
ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  
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 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૧૩ 
નમચદા વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 

* ૨૭૩૫૬ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં નમયદા જજલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 
અાંતર્યત કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, 
અન ે

  (૧)  

િર્ચ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૨,૬૯૫ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૨,૬૦૧ 

િુલ ૨૫,૨૯૬ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કુલ કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ચ થયેલ ખચચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૫૩,૯૦,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૫૨,૦૨,૦૦૦ 

િુલ ૫,૦૫,૯૨,૦૦૦  
--------- 

૧૪ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં િૃવર્વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૭૪ શ્રી અજુચનવસાંહ ચૌહાણ (મહેમદાવાદ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
મહીસાર્ર જજલ્લામાાં આહદજાજત જવથતાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, 
અન ે

  (૧) ૭૦૮ નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૭૦૬.૦૯ લાખનો ખચય િયો. 
--------- 

૧૫ 
અમરેલી વજલ્લામાાં બાળિોની આરોગ્ય તપાસ 

* ૨૭૩૭૨ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) અમરેલી જજલ્લામાાં શાળા આરોગ્ય તપાસણી 
કાયયક્રમ અાંતર્યત તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે
વર્યમાાં કેટલા બાળકોની આરોગ્ય તપાસ કરવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

િર્ચ બાળિોની સાંખ્યા 

૨૦૧૮ ૩,૫૬,૩૨૫ 

૨૦૧૯ ૩,૫૪,૮૧૯ 

િુલ ૭,૧૧,૧૪૪ 
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 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ર્ાંભીર રોર્ોના કેટલા બાળકોને 
સારવાર આપવામાાં આવી, અન ે

  (૨)  

િર્ચ હ્રદય િીડની િેન્સર 

૨૦૧૮ ૨૮૯ ૮૫ ૬૧ 

૨૦૧૯ ૨૮૪ ૯૧ ૫૯ 

િુલ ૫૭૩ ૧૭૬ ૧૨૦  
 (૩) ર્ાંભીર રોર્ ધરાવતા બાળકોની સારવાર માટે 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા શી વ્યવથિા કરવામાાં આવી? 

  (૩) રાજ્ય સરકાર દ્વારા ર્ાંભીર રોર્ ધરાવતા બાળકો 
માટે નીચે દશાયવેલ હોજથપટલો ખાતે જવના મલુ્યે સારવાર 
આપવાની વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ છે. 

રોગ હોવપપટલનુાં નામ 

હ્રદય યુ.એન.મહેતા ઇન્સથટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી 
અને રીસચય સેન્સટર, અમદાવાદ 

કીર્ડની ઇન્સથટીટ્યુટ ઓફ કીર્ડની ર્ડીસીસ અને રીસચય 
સેન્સટર, અમદાવાદ 

કેન્સસર એમ.પી.શાહ કેન્સસર હોજથપટલ, અમદાવાદ  
--------- 

૧૬ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં રપતાઓની માંજૂરી બાબત 

* ૨૮૫૭૨ શ્રી સુખરામભાઈ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

વર્યવાર છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં તાલુકાવાર પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સર્ડક 
યોજના અાંતર્યત કેટલા રથતાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, 

  (૧), (૨) અને (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બ ેવર્ય અર્ાઉ 

છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સર્ડક યોજના હેઠળ માંજુર 
કરવાપાત્ર તમામ કામો માંજૂર િયેલ હોઈ, પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો 
નિી.  

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ માંજૂર િયેલ રથતાઓ પકૈી કેટલા 
રથતાઓનુાં કામ પૂણય િયુાં, કેટલાનુાં કામ પ્રર્જતમાાં છે, અન ે
કેટલાનુાં કામ શરૂ િયેલ નિી, અને 

  

 (૩) ઉક્ત પ્રર્જત હેઠળના કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય 
કરવામાાં આવશે? 

  

--------- 

૧૭ 
રાજ્યમાાં િોલસા આધાકરત પાિર પ્લાન્ટની ક્ષમતા 

* ૨૮૪૬૮ શ્રી િૈલેર્ભાઈ પરમાર (દાણીલીમર્ડા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
કોલસા આધાહરત કેટલી ક્ષમતાના કેટલા પાવર પ્લાન્સટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
હથતકની જવજ ઉત્પાદન કાંપની, ર્ુજરાત થટેટ ઈલેકટર ીસીટી 
કોપોરેશન જલ. હથતક કુલ ૪(ચાર) કોલસા આધાહરત વીજ 
મિકો છે, તનેી ઉત્પાદન ક્ષમતાની જવર્તો નીચ ેમુજબ છે. 

અ.નાં. િીજ મથિનુાં નામ િીજ ઉત્પાદન 
ક્ષમતા 

(મેગાિોટ) 

૧ ઉકાઈ િમયલ પાવર થટેશન ૧૧૧૦ 

૨ ર્ાાંધીનર્ર િમયલ પાવર થટેશન ૬૩૦ 

૩ વણાકબોરી િમયલ પાવર થટેશન ૨૨૭૦ 

૪ જસક્કા િમયલ પાવર થટેશન ૫૦૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા પ્લાન્સટના કેટલા 
યુજનટો કાયયરત અને કેટલા યુજનટો બાંધ હાલતમાાં છે, અને 

  (૨) ઉક્ત જથિજતએ બધા જ જવજ મિકો કાયયરત છે. 
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 (૩) ઉક્ત કયા પ્લાન્સટના કેટલા યુજનટો કયા કારણસર 
બાંધ હાલતમાાં છે? 

  (૩) ઉક્ત જથિજતએ બધા જ વીજ મિકો કાયયરત છે. 
આમ છતાાં ક્યારેક જવજવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી 
સમારકામ, ઓછી વીજમાાંર્, બળતણ ઉપલબ્ધ ન હોવુાં અન ે
મેહરટ ઓર્ડય ર અાંતર્યત પ્રાિજમકતા જો ન મળતી હોય તો 
તત્પૂરતા હાંર્ામી સમય દરમ્યાન જવજ એકમોમાાંિી ઉત્પાદન 
મેળવવામાાં આવતુાં નિી. 

 થટેટ લોર્ડ હર્ડથપેચ સેન્સટર (SLDC) દ્વારા વીજ જનયમન 
આયોર્ના ‘‘મેરીટ ઓર્ડય ર’’ રેગ્યુલેશનને અનસુરીને સૌિી 
સથતા બળતણ ખચય ધરાવતા વીજ મિક પાસેિી વીજ ખરીદી 
કરવાની રહે છે. આિી, વીજ મિક વીજ ઉત્પાદન માટે 
ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં જો તેના પરિી પેદા િતી વીજળી 
‘‘મેરીટ ઓર્ડય ર’’ માાં આવતી હોય તો જ વીજ ઉત્પાદન 
કરવામાાં આવે છે. 

આમ, સામાન્સય  સાંજોર્ોમાાં ઉપરોક્ત વીજ મિકો કાયયરત છે.  
 

--------- 

૧૮ 
જૂનાગઢ મેકડિલ િોલેજ ખાત ેમાંજુર મહેિમ 

* ૨૮૫૧૦ શ્રી બાબુભાઈ િાર્જ (માાંર્રોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧)  તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ જીએમઈઆરએસ 
મેહર્ડકલ કોલેજ, જૂનાર્ઢ ખાત ે સાંવર્યવાર માંજૂર મહેકમ કેટલુાં 
છે, 

  (૧)  અન ે (૨) * પત્રક સામેલ છે. 

 (૨) તે પકૈી સાંવર્યવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

   

 (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 
આવશ?ે 

  (૩) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ બનતી ત્વરાએ ભરવામાાં 
આવશે. 

(*પત્રક સજચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૯ 
થાનગઢના સેનેટરી ઉદ્યોગને જીએસટીમાાં રાહત આપિા બાબત 

* ૨૮૪૭૯ શ્રી ઋવત્િિભાઈ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) સુરેન્સરનર્ર જજલ્લાના િાનર્ઢમાાં આવેલ સેનેટરી 
પોટ બનાવવાના ઉદ્યોર્માાં બનતી રૂ.૫૦૦િી ઓછી સેનેટરી 
આઈટમને જીએસટીના ૧૮ ટકાના થલેબમાાંિી ઘટાર્ડો કરવા 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેન્સર સરકાર કે જીએસટી કાઉન્સસીલ સમક્ષ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં ક્યારે 
દરખાથત કરવામાાં આવી, અન ે

  (૧) પ્રથતુત બાબતે તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ 
છેલ્લા બ ેવર્યમાાં આવી કોઈ દરખાથત કેન્સર સરકાર કે જીએસટી 
કાઉન્સસીલ સમક્ષ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૨) તે અન્સવયે ક્યારે શા પ્રજતભાવ મળ્યા?   (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૨૦ 
દેડીયાપાડા તાલિુાના રપતાના િામને માંજૂર િરિા બાબત 

* ૨૭૩૨૭ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (જલાંબાયત) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
નમયદા જજલ્લાના દેર્ડીયાપાર્ડા તાલુકાના ર્ર્ડી બેબાર રથતાના 
કામન ેમાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૬.૧૦ જક.મી. ની લાંબાઈ માટે રૂl. ૫૮૨.૦૦ લાખ. 

--------- 

૨૧ 
આણાંદ વજલ્લામાાં આરોગ્ય િેન્રોમાાં જજચરીત પટાફ ક્િાટસચ 

* ૨૮૫૪૨ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લામાાં 
આવેલ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર, પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો અન ે
પેટા આરોગ્ય કેન્સરના થટાફ ક્વાટસય જજયરીત હાલતમાાં છે ત ે
હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કેટલા 
ક્વાટસય નવા બનાવવામાાં આવ્યા, 

  (૨) ૨૨ (બાવીસ) 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા ક્વાટસય નવા બનાવવાના 
બાકી છે, અન ે

  (૩) અને (૪) ૪(ચાર) ક્વાટસય નવા માંજૂર કરેલ છે. ત ે
સહહત બાકીના થટાફ ક્વાટસય જરૂહરયાત મુજબ બનાવવામાાં 
આવશે.  (૪) તે ક્યાાં સુધીમાાં બનાવવામાાં આવશે?  

--------- 
૨૨ 

ભાિનગર મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો  
* ૨૭૩૬૨ શ્રી મુિેિભાઈ પટેલ (ઓલપાર્ડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં ભાવનર્ર મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ ભાવનર્ર મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 
કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી.  

--------- 

૨૩ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં તાલુિાિાર િીજ િનેક્િન આપિા બાબત 

* ૨૮૪૯૮ શ્રી વચરાગભાઈ િાલરીયા (જામજોધપુર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ જામનર્ર 
જજલ્લામાાં તાલકુાવાર કેટલા નેસ તિા કેટલા ર્ામોમાાં 
જ્યોજતગ્રામ હેઠળ વીજ કનેક્શન આપવામાાં આવેલ છે, 

  (૧)  

તાલુિા ગામની સાંખ્યા નેસની સાંખ્યા 

જામજોધપુર ૬૮ ૧૩ 

લાલપુર ૭૪ ૨ 

કાલાવર્ડ ૯૮ ૦ 
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ધ્રોલ ૪૧ ૦ 

જોર્ડીયા ૩૭ ૦ 

જામનર્ર ૧૦૦ ૨ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા નેસ અને ર્ામોમાાં ઉક્ત 
યોજના હેઠળ વીજ કનેક્શન આપવાના બાકી છે, અન ે

  (૨)  

તાલુિા િીજ િનેક્િન 
આપિાના બાિી હોય 
તેિા ગામની સાંખ્યા 

પડતર 
અરજીઓ 

જામજોધપુર ૧૩ ૩૬ 

લાલપુર ૧૩ ૪૯ 

કાલાવર્ડ ૧૫ ૫૭ 

ધ્રોલ ૧ ૧૦ 

જોર્ડીયા ૪ ૧૧ 

જામનર્ર ૩૪ ૪૬૮  
 (૩) તે ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં આવશે?   (૩) વીજ જોર્ડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી પ્રહક્રયા છે. 

પ્રજતવર્ય માળખાર્ત સુજવધા, વીજ જવતરણ વ્યવથિા અને 
વીજ તાંત્ર પર પર્ડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોર્ડાણો આપવાનુ આયોજન 
કરવામાાં આવત ુહોય છે. આમ, વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં વીજ 
પ્રવહન અને વીજ જવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય 
પહરબળ મહત્વનુાં હોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર 
જનકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૨૪ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નમચદા યોજના 

* ૨૭૩૯૭ શ્રી િાંભુજી ઠાિોર (ર્ાાંધીનર્ર-દજક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમયદા 
યોજનામાાં ર્ાાંધીનર્ર જજલ્લાના કેટલા હેક્ટર જવથતારનો 
સમાવેશ િયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમયદા યોજનામાાં 
ર્ાાંધીનર્ર જજલ્લાના કુલ ૧૨,૬૬૬ હેક્ટર જવથતારનો સમાવેશ 
િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા જવથતારમાાં નહેરોનુાં 
કામ પૂણય િયેલ છે? 

  (૨) તે પકૈી ઉક્ત જથિજતએ તમામ ૧૨,૬૬૬ હેક્ટરમાાં 
પ્રશાખા સુધી અને કુલ ૧૨,૪૧૯ હેક્ટર જવથતારમાાં પ્રપ્રશાખા 
સુધી નહેરોનુાં કામ પૂણય િયેલ છે. 

--------- 

૨૫ 
ર્જમનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૯૪ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવર્ડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 
દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન જામનર્ર અને દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં 
જજલ્લાવાર કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

ર્જમનગર દેિભૂવમ દ્વારિા 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨૧ ૦૪ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૭ ૦૧ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 
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ર્જમનગરોઃ 
ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ 
અધર ટૉબેકો પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ (જાહેર 
જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ) હેઠળ ઉક્ત જગ્યા પર 
ધુમ્રપાન કરતા જોવા મળેલ હતા અને કલમ ૬(અ) મુજબ ૧૮ 
વર્ય િી ઓછી ઉંમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય 
ર્ુનો છે. તેવુ બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલ ન હતુ ઉક્ત બન્ન ે
કલમનો ભાંર્ િયેલ જોવા મળેલ. 
દેિભૂવમ દ્વારિાોઃ 
તમાકુ જનયાંત્રણ અજધજનયમ-૨૦૦૩ની કલમ-૬(અ) અને 
(બ) ૧૮ વર્યિી નાની વયની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ ન 
કરવા અાંર્ેનુાં બોર્ડય  લર્ાવેલ નહોતુાં. શૈક્ષજણક સાંથિાઓની ૧૦૦ 
વારની જત્રજ્યામાાં તમાકુનુાં વેચાણ િતુાં જોવા મળલે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) (૧) જામનર્ર જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે
કુલ-રૂ.૭૬,૨૫૫/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે
કુલ-રૂ.૧૮,૯૦૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૬ 
િડી તાલુિાની માઈનોર-૨ નહેરના િામ 

* ૨૭૩૯૯ શ્રી કહતુ િનોડીયા (ઈર્ડર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં નમયદા યોજના અાંતર્યત મહેસાણા જજલ્લાના કર્ડી 
તાલુકાની દેવર્ઢ માઈનોરના બાાંધકામના કામો પૂણય િયેલ છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં કેટલા 
ર્ામોન ેજસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) દેવર્ઢ માઈનોર િકી કર્ડી તાલકુાના કાથવા ર્ામના 
૬૪૨ એકર જટેલા જપયત જવથતારને જસાંચાઈનો લાભ મળલે છે. 

--------- 

૨૭ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ખાસ અાંતભૂત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણ 

* ૨૭૩૩૨ શ્રી મહેિિુમાર રાિલ (ખાંભાત) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જૂનાર્ઢ જજલ્લામાાં ખાસ અાંર્ભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોર્ડાણ આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૭૫૯ વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૩૦.૧૬ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 

૨૮ 
રાજ્યમાાં ગેસ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટ 

* ૨૮૪૫૩ ડૉ.સી.જ.ેચાિડા (ર્ાાંધીનર્ર-ઉત્તર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ર્સે 
આધાહરત કેટલી ક્ષમતાના કેટલા પાવર પ્લાન્સટ આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રાજ્ય 
સરકાર હથતકના ર્ેસ આધાહરત પાવર પ્લાન્સટની જવર્તો નીચે 
મુજબ છે. 
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અ.નાં. ગેસ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટનુાં નામ િીજ ઉત્પાદન 
ક્ષમતા 

(મેગાિોટ) 

૧ ધુવારણ ર્ેસ આધાહરત પાવર પ્લાન્સટ ૫૯૫ 

૨ ઉતરાણ ર્સે આધાહરત પાવર પ્લાન્સટ ૩૭૫ 

૩ જીએસપીસી પીપાવાવ પાવર કાંપની 
જલજમટેર્ડ 

૭૦૨.૮૬ 

૪ રુ્જરાત થટેટ એનજી જનરેશન લીમીટેર્ડ ૫૦૭ 

૫ રુ્જરાત ઈન્સર્ડથટર ીઝ પાવર કાંપની લીમીટેર્ડ 
(થટેજ-૧) 

૧૪૫ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા પ્લાન્સટ કાયયરત અન ે
કેટલા બાંધ હાલતમાાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ તમામ પ્લાન્સટ કાયયરત છે. 

 (૩) ઉક્ત પ્લાન્સટ ક્યારિી બાંધ છે અને બાંધ રહેવાના 
કારણો શાાં છે? 

  (૩) ઉક્ત જથિજતએ બધા જ વીજ મિકો કાયયરત છે. આમ 
છતાાં ક્યારેક જવજવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી સમારકામ, 
ઓછી વીજમાાંર્, બળતણ ઉપલબ્ધ ન હોવુાં અને મેહરટ ઓર્ડય ર 
અાંતર્યત પ્રાિજમકતા જો ન મળતી હોય તો તત્પૂરતા હાંર્ામી 
સમય દરમ્યાન જવજ એકમોમાાંિી ઉત્પાદન મેળવવામાાં આવતુાં 
નિી. 
 થટેટ લોર્ડ હર્ડથપેચ સેન્સટર (SLDC) દ્વારા વીજ જનયમન 
આયોર્ના ‘‘મેરીટ ઓર્ડય ર’’ રેગ્યુલેશનને અનસુરીને સૌિી 
સથતા બળતણ ખચય ધરાવતા વીજ મિક પાસેિી વીજ ખરીદી 
કરવાની રહે છે. આિી, વીજ મિક વીજ ઉત્પાદન માટે 
ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં જો તેના પરિી પેદા િતી વીજળી ‘‘મેરીટ 
ઓર્ડય ર’’ માાં આવતી હોય તો જ વીજ ઉત્પાદન કરવામાાં આવ ે
છે. 
આમ, સામાન્સય  સાંજોર્ોમાાં ઉપરોક્ત વીજ મિકો કાયયરત છે.  

--------- 

૨૯ 
ખેડા અને િલસાડ વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૫૫ શ્રી િાળાભાઈ ડાભી (કપર્ડવાંજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર ખેર્ડા અને વલસાર્ડ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧)  
િર્ચ ખેડા િલસાડ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૯૫૭ ૪૧૩ ૫૪૫૦ ૧૬૯ ૨૬૪ ૩૪૯૧ 

૨૦૧૯ ૯૩૮ ૩૮૫ ૫૩૧૬ ૧૬૪ ૨૨૨ ૩૧૬૬ 
 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

િર્ચ ખેડા િલસાડ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૪૫ ૪૪ ૩૫૮ ૧૨ ૩૨ ૧૦૬ 

૨૦૧૯ ૩૯ ૩૩ ૨૪૭ ૧૬ ૧૬ ૬૮  

 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અને કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  

દદીની 
વિગત 

ખેડા િલસાડ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૨૬ ૨૪ ૧૫૩ ૧૩ ૧૧ ૧૩૮ 

પુરુર્ ૫૮ ૫૩ ૪૫૨ ૧૫ ૩૭ ૩૬  

 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રિ-અ આ સાિે સામેલ છે. 
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પત્રિ-અ 

રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 

સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૩૦ 
ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં નમચદા યોજના બાબત 

* ૨૭૪૮૪ શ્રી બલરાજવસાંહ ચૌહાણ (દહેર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમયદા 

યોજનામાાં ર્ાાંધીનર્ર જજલ્લાના કેટલા હેક્ટર જવથતારનો 

સમાવેશ િયેલ છે, અને 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ નમયદા યોજનામાાં 

ર્ાાંધીનર્ર જજલ્લાના કુલ ૧૨,૬૬૬ હેક્ટર જવથતારનો સમાવેશ 

િયેલ છે. 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા જવથતારમાાં નહેરોનુાં 

કામ પૂણય િયેલ છે? 

  (૨) તે પકૈી ઉક્ત જથિજતએ તમામ ૧૨,૬૬૬ હેક્ટરમાાં 

પ્રશાખા સુધી અને કુલ ૧૨,૪૧૯ હેક્ટર જવથતારમાાં પ્રપ્રશાખા 

સુધી નહેરોનુાં કામ પૂણય િયેલ છે. 

--------- 

૩૧ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 
૩૨ 

નેિનલ હેલ્થ વમિન અાંતગચત િમચચારીઓને બોનસ પેટે મળેલ રિમ 

* ૨૮૪૨૮ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

વર્યવાર નેશનલ હેલ્િ જમશન અાંતર્યત કામ કરતાાં કરાર 

આધાહરત કમયચારીઓ માટે કેન્સર સરકાર તરફિી રાજ્ય 

સરકારને લોયલ્ટી બોનસ પેટે કેટલી રકમ મળલે છે, અને 

  (૧) લોયલ્ટી બોનસ પેટે મળેલ રકમ      (રૂ.લાખમાાં) 

વર્ય ૨૦૧૮ રૂ.૧૦૩૪.૯૦ 

વર્ય ૨૦૧૯ શૂન્સય 

િુલ રૂ.૧૦૩૪.૯૦ 
 

 (૨) તે પકૈી વર્યવાર કેટલી રકમનો ક્યા હેતુસર ખચય 

કરવામાાં આવ્યો ? 

  (૨) કરવામાાં આવેલ ખચય (રૂ.લાખમાાં) 

વર્ય ૨૦૧૮ રૂ.૧૦૩૪.૯૦ 

વર્ય ૨૦૧૯ શૂન્સય 

િુલ રૂ.૧૦૩૪.૯૦ 

  નેશનલ હેલ્િ જમશન અાંતર્યત ટેકનીકલ તિા નોન 

ટેકનીકલ કરાર આધાહરત થટાફના મહેનતાણા તિા મહેનતાણા 

વધારાના હેતુસર ખચય કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૩૩ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણ 

* ૨૭૩૩૬ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ-દજક્ષણ) : માનનીય ઊર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જામનર્ર જજલ્લામાાં ખાસ અાંર્ભતૂ યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોર્ડાણ આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૯૯૧ વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો ?   (૨) રૂ.૩૩.૩૪ લાખનો ખચય િયેલ છે.  
--------- 
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૩૪ 
િડોદરા મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૭ શ્રી િૈલેર્ભાઈ મહેતા (ર્ડભોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 

વર્યમાાં વર્ડોદરા મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 

કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 

નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ વર્ડોદરા મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 

કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૩૫ 
િડોદરા અને નમચદા વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૭૫ શ્રી જિપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

વર્ડોદરા અને નમયદા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, એઈડ્સ, 

ક્ષયના કેટલા કેસ  નોંધાયા, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 

િર્ચ છેલ્લા બે િર્ચમાાં નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

વર્ડોદરા 
૨૦૧૮ ૬૬૮ ૬૪૧ ૪૦૯૪ 

૨૦૧૯ ૨૭૨ ૫૪૭ ૪૭૯૩ 

નમયદા 
૨૦૧૮ ૧૪ ૨૮ ૧૭૬૮ 

૨૦૧૯ ૬ ૨૬ ૧૭૯૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 

દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 

િર્ચ િર્ચિાર, વજલ્લાિાર, રોગિાર મૃત્યુ 

પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

વર્ડોદરા 
૨૦૧૮ ૦ ૫૪ ૨૪૨ 

૨૦૧૯ ૫ ૪૯ ૩૩૨ 

નમયદા 
૨૦૧૮ ૦ ૬ ૧૧૫ 

૨૦૧૯ ૦ ૨ ૮૯   
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ેકેટલા પુરૂર્ો 

છે, અને 

  (૩)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 

િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

વર્ડોદરા 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૫ ૩૯ ૮૯ ૧૫૩ 

૨૦૧૯ ૪ ૧ ૧૯ ૩૦ ૮૫ ૨૪૭ 

નમયદા 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૩ ૩ ૩૨ ૮૩ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૧ ૧ ૧૪ ૭૫  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 

આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ. 
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પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 

જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ|.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 

તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 

કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 

હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 

અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 

સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  

આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-

સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 

સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 

એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 

જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 

સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 

જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 

વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 

(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 

આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 

વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે

રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોન ેવજન પ્રમાણ ેક્ષયરોર્ ન િાય ત ેમાટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 

દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૩૬ 
રાજ્ય સરિારના િીજ એિમો પાસે બાિી પાણી િપરાિના બીલ 

* ૨૮૫૧૮ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંિ (ઉના) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 

હથતકના વીજ ઉત્પાદન મિકો દ્વારા જસાંચાઈ જવભાર્ હથતકના 

નદી-તળાવોમાાંિી લેવાયેલ પાણીના જથ્િાની જકાંમત/જબલ 

ચૂકવાયા નિી ત ેહકીકત સાચી છે, 

  (૧) અને (૨)  ના, જી.  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

જથિજતએ રાજ્ય સરકાર હથતકની વીજ ઉત્પાદન કાંપની ર્ુજરાત 

થટેટ ઈલેકટર ીસીટી કોપોરેશન જલ.ના  વીજ ઉત્પાદન મિકો 

દ્વારા જસાંચાઈ જવભાર્ હથતકના નદી-તળાવોમાાંિી વાથતજવક 

વપરાયેલ/લેવાયેલ પાણીના જથ્િાના જબલનુાં ચકૂવણાં 

સમયસર િાય છે. 

  આમ, વાથતજવક વપરાયેલ/લેવાયેલ પાણીના 

જથ્િાના જબલનુાં ચૂકવણાં સમયસર િતુાં હોઈ, તેના માટે બાકી 

લેણાનો પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી.  

 (૨) જો હા, તો ક્યા ક્યા વીજ મિકો પર જસાંચાઈ 

જવભાર્ના પાણી વપરાશના જબલના કેટકેટલા લણેાાં નીકળે છે, 

અન ે

 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં વર્યવાર રાજ્ય 

સરકાર હથતકના ક્યા ક્યા વીજ ઉત્પાદન મિકો દ્વારા કેટલા 

પાણી વપરાશ અાંર્ે કેટલી ચૂકવણી કરાઈ ? 

  (૩) ઉક્ત જથિજતએ રાજ્ય સરકાર હથતકની વીજ 

ઉત્પાદન કાંપની ર્ુજરાત થટેટ ઈલેકટર ીસીટી કોપોરેશન જલ. ના  

વીજ ઉત્પાદન મિકો દ્વારા છેલ્લા બ ે વર્યમાાં કરેલ પાણીનો 

વપરાશ તિા તે અાંર્ેની કરાયેલી ચૂકવણીની જવર્તો પત્રક-અ  

મુજબ છે. 

પત્રિ-અ 

અ.નાં. િીજ મથિ િર્ચ પાણીનો િપરાિ 

(િર્ચિાર િરોડ 

લીટરમાાં) 

ખરેખર 

ચૂિિણાં 

(રૂ.લાખમાાં) 

રીમાિચસ 

૧ ધુવારણ ર્ેસ આધારીત પાવર થટેશન 
૨૦૧૮-૧૯ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

 
૨૦૧૯-૨૦ ૦.૦૦ ૦.૦૦ 

૨ કર્ડાણા હાઈર્ડર ો ઈલેકટર ીક પાવર પ્લાન્સટ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨.૪૩ ૦.૦૦ જસાંચાઈ જવભાર્ની 

સૂચના મુજબ પાણીનો 

વપરાશ કરવામાાં 

આવેલ જનેુાં ચૂકવણાં 

કરવાનુાં િતુાં નિી. 

૨૦૧૯-૨૦ ૫૧.૬૭ ૦.૦૦ 

૩ વણાકબોરી િમયલ પાવર થટેશન 
૨૦૧૮-૧૯ ૨૬૧૩.૩૭ ૬૭૮૩.૦૨  

૨૦૧૯-૨૦ ૧૯૦૨.૫૦ ૩૪૪૬.૮૩ 

૪ ઉકાઈ િમયલ પાવર થટેશન 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૨૮.૫૨ ૩૯.૫૦  

૨૦૧૯-૨૦ ૧૨૩.૭૪ ૪૧.૭૯ 

૫ ર્ાાંધીનર્ર િમયલ પાવર થટેશન 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૫૦૦.૬૪ ૫૦૨૨.૪૯  

૨૦૧૯-૨૦ ૮૭૯.૦૧ ૩૩૪૮.૬૮ 

૬ જસક્કા િમયલ પાવર થટેશન 
૨૦૧૮-૧૯ ૧૧૪.૭૨ ૩૮૦.૦૧  

૨૦૧૯-૨૦ ૧૧૫.૧૩ ૪૭૩.૨૫  

--------- 
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૩૭ 
હાાંસોટ તાલુિાના રપતા માંજૂર િરિા બાબત 

* ૨૭૩૧૯ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાર્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
ભરૂચ જજલ્લાના હાાંસોટ તાલુકાના પાાંજરોલીિી કીમ નદીન ે
જોર્ડતા રથતાના કામન ેમાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી ?  

  (૨) ૩.૫૦ જક.મી. ની લાંબાઈ માટે રૂ.૩૯૩.૦૦ લાખ. 

--------- 

૩૮ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૨૦ શ્રી રમણભાઈ પટેલ (જવજાપુર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
મહેસાણા જજલ્લામાાં સામાન્સય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃજર્ 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૦૮૫ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો ?   (૨) રૂ.૩૬૩૦.૫૦ લાખનો ખચય િયેલ છે.   
--------- 

૩૯ 
કિડની ડીસીઝ એન્ડ રીસચચ સેન્ટર, અમદાિાદના નિીનીિરણ/વિપતરણ અાંગે 

* ૨૭૪૪૪ શ્રી જગદીિ પટેલ (અમરાઈવાર્ડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ઈન્સથટીટ્યુટ 
ઓફ જકર્ડની ર્ડીસીઝ એન્સર્ડ રીસચય સેન્સટર, અમદાવાદના 
નવીનીકરણ/જવથતરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આ 
કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ઈન્સથટીટ્યુટ ઓફ 
જકર્ડની ર્ડીસીઝ એન્સર્ડ રીસચય સને્સટર, અમદાવાદની કોર એન્સર્ડ 
સેલની કામર્ીરી પૂણય િયેલ છે તિા ફનીશીંર્ની કામર્ીરી 
પ્રર્જતમાાં છે.  

 (૩) આ યોજના માટે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં 
કેટલી ગ્રાન્સટ ચૂકવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) છેલ્લા એક વર્યમાાં રૂ.૯૩૭૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્સટ 
ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૪૦ 
નમચદા અને ડાાંગ વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૮૨  શ્રી પ્રેમવસાંહભાઈ િસાિા (નાાંદોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 
દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન નમયદા અને ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

નમચદા ડાાંગ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૦ ૦૩ 
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તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૦૨ ૦૮  

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

નમચદા :  

(૧)  કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી નીચેના તમાકુનુાં 
વેચાણ અને ખરીદી કરતા ૬૧ કેસ કરવામાાં આવ્યા. 

(૨) કલમ-૬(બ) અાંતર્યત શકૈ્ષજણક સાંથિાઓની 
આસપાસના ૧૦૦ મીટરની જત્રજ્યામાાં આવલેા જવથતારમાાં 
તમાકુ અન ે તમાકુની બનાવટોના વેચાણ કરતા ૪૧ કેસ 
કરવામાાં આવ્યા. 

ડાાંગ : 

  ઉકત દરોર્ડા/ઈન્સથપેકશનમાાં COTPA-2003 
(જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો પ્રોર્ડોકટ એકટ-૨૦૦૩) ની 
કલમ-૪  મુજબ જાહેર થિળોએ ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ 
જમેાાં ઉકત જાહેર થિળો વેચાણ કરતા જોવા મળેલ છે. અન ે
કલમ-૬ (અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજકતને 
તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય ર્ુનો છે તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદારે 
લર્ાવેલ ન હતુાં. તેમજ કલમ-૬(બ) મુજબ શૈક્ષજણક 
સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજ્યામાાં તમાકુનુાં વેચાણ કરતા જોવા 
મળેલ છે. આ ઉક્ત કલમનો ભાંર્ િયેલ જોવા મળેલ છે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 
(૧) નમયદા જજલ્લામાાં ત ે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે કુલ 
રૂ.૯,૧૨૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે જનયમાનુસાર 
દાંર્ડ  વસૂલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૪૧ 
ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૪૫૬ શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ાાંધીનર્ર અને 
મહેસાણા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં નામ નામ સાંખ્યા સાંિગચ માંજૂર જગ્યા 

ર્ાાંધીનર્ર હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧૧ 

મહેસાણા હોજથપટલો ૫ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૯ 

 ર્ાાંધીનર્ર અન ે મહેસાણા જજલ્લાના સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત 
વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ાાંધીનર્ર અન ે
મહેસાણાના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં નામ નામ સાંખ્યા ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

ર્ાાંધીનર્ર હોજથપટલો ૨ ૬ ૫ 

મહેસાણા હોજથપટલો ૫ ૮ ૧  
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 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૪૨ 

િલસાડ વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 
* ૨૭૩૯૨ શ્રી અરવિાંદભાઈ પટેલ (ધરમપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વલસાર્ડ જજલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અાંતર્યત કુલ 
કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, અન ે

  (૧)  

િર્ચ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦,૧૬૮ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૪,૪૮૦ 

િુલ ૨૪,૬૪૮ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કુલ કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ચ થયેલ ખચચ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૦૩,૩૬,૦૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૮૯,૬૦,૦૦૦ 

િુલ ૪,૯૨,૯૬,૦૦૦  
--------- 

૪૩ 
િહેરા તાલુિાની િુણ નદી પર પુલ બનાિિા બાબત 

* ૨૭૪૭૧ શ્રી િેસરીવસાંહ સોલાંિી (માતર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
પાંચમહાલ જજલ્લાના શહેરા તાલકુાના રે્ડમલી બાહી રથતા પર 
કુણ નદી પર પલુ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૫૦૦.૦૦ લાખ 

--------- 
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૪૪ 
સીિીલ હોવપપટલ, અમદાિાદના નિીનીિરણ/વિપતરણની યોજના અાંગે 

* ૨૭૪૪૧ શ્રી પ્રકદપભાઈ પરમાર (અસારવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ સીવીલ 
હોજથપટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/જવથતરણની કોઈ 
યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આ 
કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) નવીનીકરણ અને જવથતરણના કામો પૂણય િયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં 
કેટલી ગ્રાન્સટ ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) રૂ.૧૬૬.૦૦ કરોર્ડ 

--------- 

૪૫ 
મહુિા તાલુિાના રોડનુાં રીસરફેસીંગ િરિા બાબત 

* ૨૭૩૮૨ શ્રી વિરેન્રવસાંહ ર્જડેર્જ (માાંર્ડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
ભાવનર્ર જજલ્લાના મહુવા તાલુકાના મહુવા-કતપર ભવાની 
રોર્ડનુાં રીસરફેસીંર્ કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૫.૦ જક.મી. લાંબાઈ માટે રૂ.૧૪૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૪૬ 
આણાંદ અને ભરૂચ વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૪૬ શ્રી પુનમભાઈ પરમાર (સોજીત્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર આણાંદ અન ે ભરૂચ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ચ છેલ્લા બે િર્ચમાાં નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

આણાંદ 
૨૦૧૮ ૯ ૩૨૬ ૩૮૯૩ 

૨૦૧૯ ૫ ૩૧૪ ૩૬૮૪ 

ભરૂચ 
૨૦૧૮ ૨૮ ૧૮૧ ૩૭૮૨ 

૨૦૧૯ ૩૯ ૧૭૧ ૩૫૯૬ 
 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ચ િર્ચિાર, વજલ્લાિાર, રોગિાર મૃત્યુ 
પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

આણાંદ 
૨૦૧૮ ૦ ૩૧ ૨૨૨ 

૨૦૧૯ ૦ ૪૦ ૨૧૭ 

ભરૂચ 
૨૦૧૮ ૦ ૧૨ ૧૭૯ 

૨૦૧૯ ૦ ૮ ૨૨૮  
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 (૩) મૃત્ય ુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અને કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

આણાંદ 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૧ ૨૦ ૬૧ ૧૬૧ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૧૩ ૨૭ ૪૬ ૧૭૧ 

ભરૂચ 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૪ ૮ ૩૫ ૧૪૪ 

૨૦૧૯ ૦ 0 ૫ ૩ ૫૩ ૧૭૫  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ. 

પત્રિ-અ 

 રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 

(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલમુ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મકુ્ત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 
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 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૪૭ 
આકદર્જવત વિપતાર પેટા યોજના અન્િયે બજટેમાાં િરિામાાં આિલે જોગિાઈઓ 

* ૩૦૦૧૮ ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા (જભલોર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય -મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) વર્ય ૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦માાં અનુદાન-
૯૬ આહદજાજત જવથતાર પેટા યોજનાના મુખ્ય સદર ૩૦૫૪ 
અને ૫૦૫૪ હેઠળ વર્યવાર કુલ કેટલી રકમની બજટેમાાં 
જોર્વાઈ કરવામાાં આવેલ હતી, અન ે

  (૧) વર્ય ૨૦૧૮-૧૯માાં રૂ. ૧૦૮૯૪૨.૦૦ લાખ 
  વર્ય ૨૦૧૯-૨૦માાં રૂ. ૧૧૦૦૧૨.૦૦ લાખ 
          િુલોઃ રૂ. ૨૧૮૯૫૪.૦૦ લાખ 

 (૨) તે પકૈી તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ અરવલ્લી 
જજલ્લાના જભલોર્ડા તાલુકામાાં અને મેઘરજ તાલુકામાાં વર્યવાર 

કયા કયા રથતાઓ માટે કેટલો ખચય વર્યવાર કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨) *પહરજશષ્ટ્ મુજબ 

(*પહરજશષ્ટ્ સજચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૪૮ 
મહુિા તાલુિામાાં ખાડી પર પલુ બનાિિા બાબત 

* ૨૭૩૫૫ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
સુરત જજલ્લાના મહુવા તાલુકાના અનાવલ કોર્ વહેવલ 
(વાઘદેવી) રોર્ડ પર કોર્ ખાર્ડી પર પુલ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર 
કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૨૩૫.૦૦ લાખ 

--------- 

૪૯ 
પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સડિ યોજના હેઠળ ફાળિેલ ગ્રાાંટ 

* ૨૭૯૫૧ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાર્ડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સર્ડક યોજના હેઠળ રથતાઓ પહોળા કરવા કે 
રીકાપેટ કરવા ગ્રાન્સટ ફાળવવા રાજ્ય સરકારે કેન્સર સરકારન ે
ક્યારે રજુઆત કરી, 

  (૧) પ્રધાનમાંત્રી ગ્રામ સર્ડક યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર 
માંજૂરીઓ મળી ર્યેલ હોઈ પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૨) ઉક્ત તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં કેન્સર સરકારે કેટલી ગ્રાન્સટ ફાળવી, અન ે

  (૨) અને   (૩)  

  કેન્સર સરકારે મળવાપાત્ર તમામ ગ્રાન્સટ ફાળવી દીધેલ 
હોઈ પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી.  (૩) તે પકૈી કેટલી ગ્રાન્સટ રાજ્ય સરકારે અમદાવાદ જજલ્લા 

માટે ફાળવી છે? 

 

--------- 
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૫૦ 
સુરત મહાનગરપાવલિામાાં સામકૂહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૬ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં સુરત મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ સુરત મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ કઈ 
જગ્યાએ સામહૂહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૫૧ 
સૌર ઉર્જચની ખરીદી 

* ૨૮૫૦૬ શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (જવસાવદર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર કેટલી સૌર ઉજાય કોની પાસેિી કયા ભાવે ખરીદવામાાં 
આવી, 

  (૧), (૨) અન ે(૩)  
  તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
વર્યવાર, જવજવધ કાંપનીઓ પાસિેી ખરીદવામાાં આવેલ વીજળી, 
તેના કરાહરત ભાવ, તે અન્સવયે ચુકવવામાાં આવેલ રકમ અન ે
નક્કી કરવામાાં આવેલ ભાવની જવર્ત *પકરવિષ્ટ-અ મુજબ 
છે. 

 (૨) ઉક્ત ખરીદીના ભાવો ક્યારે નક્કી કરવામાાં આવેલ 
છે, અને 

 

 (૩) તે અન્સવયે કઈ એજન્સસી/કાંપનીને કેટલી રકમ 
વર્યવાર ચુકવવામાાં આવી? 

 

(*પહરજશષ્ટ્ સજચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખેલ છે.) 
--------- 

૫૨ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણ 

* ૨૭૩૩૭ શ્રી રાઘિજીભાઇ પટેલ (જામનર્ર-ગ્રામ્ય) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જામનર્ર જજલ્લામાાં ખાસ અાંર્ભતૂ યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોર્ડાણ આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૯૯૧ વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૩૩.૩૪ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 

૫૩ 
સુરત વજલ્લામાાં જજચકરત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૮૮ શ્રી વિિેિ પટેલ (ઉધના) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં સુરત 
જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અને ૩૦૧ 
નાંર્ વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૫૬.૮૩ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 
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૫૪ 
અમદાિાદ િહેરમાાં વિવિધ રોગોના નોંધાયેલ િેસ 

* ૨૮૪૬૫ શ્રી ગ્યાસુદ્દીન િેખ (દહરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર અમદાવાદ શહેરમાાં રે્ડન્સગ્યુ, કમળો, ટાઇફોઈર્ડ, 
મેલેહરયા, ઝેરી મલેેહરયાના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  

િર્ચ ડેન્ગ્યુ િમળો ટાઇફોઈડ મેલેકરયા 
ઝેરી 

મેલેકરયા 

૦૧-૦૨-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૨૫૬૯ ૩૮૩૧ ૪૦૫૩ ૫૭૭૬ ૬૯૩ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ િી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૩૦૩૦ ૨૯૦૩ ૫૨૪૨ ૪૦૯૫ ૨૦૬ 

િુલ ૫૫૯૯ ૬૭૩૪ ૯૨૯૫ ૯૮૭૧ ૮૯૯ 
 

 (૨) ઉક્ત વર્યવાર, રોર્વાર કેટલા દદીઓના મતૃ્યુ 
િયા, અને 

  (૨)  

િર્ચ ડેન્ગ્યુ િમળો ટાઇફોઈડ મેલેકરયા 
ઝેરી 

મેલેકરયા 

૦૧-૦૨-૨૦૧૮ િી 
૩૧-૦૧-૨૦૧૯ 

૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૨ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ િી 
૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

િુલ ૧૫ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૩  

 (૩) ઉક્ત રોર્ચાળો અટકાવવા સરકારે શુાં કાયયવાહી 
કરી? 

  (૩) પત્રક-અ મુજબ 

 
પત્રિ-અ 

ઉક્ત રોગચાળો અટિાિિા નીચે મુજબ પગલાાં લીધેલ છે. 

પાણીજન્ય રોગચાળા વનયાંત્રણ અાંગે લીધેલ પગલાની માકહતી : 

 અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકા દ્વારા પાણીજન્સય રોર્ચાળાના જનયાંત્રણ અિ ેઅસરગ્રથત જવથતારમાાં મેહર્ડકલ ટીમો દ્વારા હાઉસ 
ટુ હાઉસ સવેલન્સસ અાંર્ેની કામર્ીરી જનયજમત રીતે કરવામાાં આવેલ છે. 

 સદરહુાં  જવથતારમાાં પાઈપલાઈન લીકેજીસ શોધી તેના રીપેરીંર્ માટે એન્સજીનીયરીંર્ જવભાર્ન ેજાણ કરી ત ેઅાંર્નેી કામર્ીરી 
કરાવવામાાં આવેલ છે. 

 દરેક ઝોનમાાં વોર્ડય  વાઇઝ રોર્ જનયાંત્રણના ભાર્રૂપે પાણીની ક્લોરીનની માત્રા તપાસવા માટે રેસી.ક્લોરીન ટેથટ કરવામાાં 
આવેલ છે. અન ેક્લોરીન ટેબલેટનુાં જવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકામાાં સેન્સટરલ લેબોરેટરી જવભાર્ દ્વારા પાણીની ર્ુણવત્તા તપાસવા માટે પાણીના સેમ્પલ લઈ 
પૃથ્િકરણ અિ ેમોકલી આપવામાાં આવેલ છે. 

 અસરગ્રથત જવથતારમાાં હોટલ ચકેીંર્ દરમ્યાન સર્ડી ર્યેલા તેમજ જબન આરોગ્યપ્રદ ખાદ્ય પદાિો જવેા કે વાસી ખોરાક, ફળો 
શાકભાજી જવર્ેરેનો નાશ કરવામાાં આવેલ છે. 

 અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકાના કામદારો દ્વારા જ ેતે વોર્ડય  જવથતારમાાં સફાઈ અાંર્ેની કામર્ીરી/જાંતુનાશક દવાનો છાંટકાવ 
કરી આદશય સફાઈ કરવામાાં આવેલ છે. 

 હેલ્િ જવભાર્ દ્વારા શાળા, કોલજેો, શૈક્ષજણક સાંથિાઓ, હોટલોમાાં અન ેઅન્સય થિળોમાાં ન્સયુશન્સસ ર્ાંદકી, બીન આરોગ્ય 
ખાદ્ય પદાિય અાંર્,ે પાણીની ટાાંકી સફાઇ તેમજ થવચ્છતા અાંર્ે નોટીસ આપવામાાં આવેલ છે. 

 પાણી જન્સય રોર્ચાળા અાંર્ ેલોકોમાાં જનજાર્ૃજત આવે તે માટે આરોગ્ય પજત્રકાઓનુાં જવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકા દ્વારા જ ે તે જવથતારમાાં મેર્ડીકલ મોબાઈલ વાન દ્વારા થિળ ઉપર ઓ.પી.ર્ડી. ચલાવવામાાં 
આવેલ છે અને પ્રાિજમક તબીબી સારવાર આપવામાાં આવેલ છે. 

 હેલ્િ સેજનટેશન મોબાઈલ કોટય  દ્વારા જ ેતે થિળ ઉપર નોટીસ આપવામાાં આવે છે તમેજ આવેલ ફહરયાદોનો તાત્કાજલક 
જનકાલ કરવામાાં આવે છે અને વહહવટી ચાજય વસુલ કરવામાાં આવે છે. 
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મેલેકરયા, ઝેરી મેલેકરયા અને ડેન્ગ્યુ ને અટિાિિા લીધેલ પગલાાં : 

 ર્ડોર ટુ ર્ડોર સવે દરમ્યાન તાવના કેસો જણાય તો રેજપર્ડ ટેથટ કીટ દ્વારા થિળ ઉપર જનદાન કરી નેશનલ મેલેહરયા ર્ડર ગ્સ 
પોલીસી મુજબ સારવારની વ્યવથિા કરવામાાં આવેલ, શહેરના તમામ અબયન હેલ્િ સેન્સટરો, મ્યુનીસીપલ હોજથપટલો ખાતે 
રેપીર્ડ ટેથટ કીટ ઉપલબ્ધ રાખવામાાં આવે છે. 

 દરેક ઝોનમાાં એન્સટોમોલોજીકલ ટીમ દ્વારા લાવયલ રે્ડન્સસીટી તિા એર્ડલ્ટ મચ્છરની રે્ડન્સસીટીનુાં મોનીટરીંર્ કરવામાાં આવી રહેલ 
છે જનેા આધારે જરૂરી કામર્ીરીનુાં આયોજન કરેલ છે. 

 દરેક ઝોનમાાં ર્ડોર ટુ ર્ડોર સવે ૮,૩૩,૫૧૪ ઘરોમાાં કરી ૧૪,૦૯૫ ઘરોમાાં િીર્ડીંર્ મળતાાં થિળ ઉપર જ નાશ કરાવેલ છે. 

 ર્ત વર્ય ૨૦૧૯માાં અમ્યુકો અમદાવાદના હાઇહરથક જવથતારોમાાં આઇ.આર.એસની કામર્ીરી કરતાાં ૧,૯૩,૮૦૨ રહેણાાંક 
મકાનો તિા ૧૦,૭૭૫ જબન રહેણાાંક મકાનોમાાં દવા છાંટકાવની કામર્ીરી કરવામાાં આવી છે. 

 હેન્સર્ડ ઓપરેટેર્ડ વાન ફોર્ મશીનિી રહેણાાંક જવથતારોમાાં ૧,૮૫,૭૯૪ ઘરોમાાં ઇન્સર્ડોર ફોર્ીંર્ની કામર્ીરી કરાવેલ છે. 

 મેલેહરયા રોર્ અાંર્ે લોકોમાાં જાર્ૃજત આવે ત ેમાટે ૧,૧૩,૫૧૧ આરોગ્ય પજત્રકાઓનુાં જવતરણ કરેલ છે. 

 મચ્છરજન્સય રોર્ચાળા અટકાયતી પર્લાનાાં ભાર્રૂપે યોગ્ય કામર્ીરી ન કરતાાં ઇસમો સામે બી.પી.એમ.સી કાયદા મુજબ 
પર્લાાં લતેા કુલ ૪૧૫ નોટીસ આપી વહીવટી ચાજય વસુલ કરવામાાં આવેલ છે. 

 અમદાવાદ શહેરમાાં આવેલ તમામ અબયન હેલ્િ સેન્સટરો, મ્યુનીસીપલ સાંચાજલત તમામ હોજથપટલો તિા સરકારી હોજથપટલો 
ખાતે ૨૦૪૮૫૫ બ્લર્ડ થમીયર એકઝાજમનેશન કરવામાાં આવ્યુાં અને રે્ડન્સગ્યુ તપાસ માટે ૩૫૨૭ સીરમ સેમ્પલ લેવામાાં 
આવ્યા. 

 વાહકજન્સય રોર્ો જવર્ે જાહેર જનજીવનમાાં જનજાર્ૃજત માટે થમાટય  સીટી અાંતર્યત શહેરમાાં જવજવધ થિળોએ લર્ાવવામાાં 
આવેલ વી કરવામાાંજવર્ડી પર થક્રીન ર્ડી.ઈ.એલ/થટેશનો. ર્ડી.એમ.પ્રદજશયત ે

 શહેરમાાં આવેલ જવજવધ મલ્ટીપ્લકે્સ જસનેમાઘરોમાાં જવર્ડીઓ ક્લીપ પ્રદજશયત કરવામાાં આવેલ છે. 

 પ્રચાર રીક્ષા તિા રેર્ડીયો જજાંર્લ દ્વારા વાહકજન્સય રોર્ો જવશે સમજણ આપવામાાં આવેલ છે. 

 હેલ્િ મેલેહરયા ખાતા દ્વારા થકુલ કોલેજો શૈક્ષજણક, સાંથિાઓ, કોમશીયલ એકમો, ધાજમયક સાંથિાઓ, રેસીરે્ડન્સસીયલ 
જવથતારો વર્ેરે થિળોએ ગુ્રપ આઈ.ઈ.સી કરી શૈક્ષજણક પજત્રકાઓનુ જવતરણ કરવામાાં આવેલ છે. 

 જ ેઅાંતર્યત ૮૮૫ શૈક્ષજણક સાંથિાઓમાાં, ૯૬૮ કોમશીયલ એકમો તિા ૬૨૯૭ રેસીરે્ડન્સસીયલ જવથતારોમાાં આઇ.ઈ.સી ની 
કામર્ીરી કરવામાાં આવી. 

--------- 

૫૫ 
હારીજ તાલુિાની માઇનોર-૨ નહેરના િામ 

* ૨૭૪૦૦ શ્રી કિવતચવસાંહ િાઘલેા (કાાંકરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં નમયદા યોજના અાંતર્યત પાટણ જજલ્લાના હારીજ 
તાલુકાની જમણપુર માઇનોર-૨ નહેરનુાં બાાંધકામ પૂણય િયેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ નહેરો દ્વારા જાન્સયુઆરી-૨૦૨૦ ની 
રવી સીઝનમાાં કેટલાાં જવથતારમાાં જસાંચાઇ િયેલ છે અને કેટલા 
ર્ામોન ેજસાંચાઇનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) જમણપુર માઇનોર-૨ િકી જાન્સયુઆરી-૨૦૨૦ની 
રવી સીઝનમાાં ૧૦૩૮ એકર જટેલા જવથતારમાાં જસાંચાઇ િયેલ છે 
અને બ ેર્ામોને જસાંચાઇનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૫૬ 
રાજ્યનુાં ર્જહેર દિેુાં 

* ૨૮૪૮૮ શ્રી મહમદ ર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનરે) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર રાજ્યનુાં જાહેર દેવુાં ઉત્તરોત્તર વધતુાં જાય છે તે હકીકત 
સાચી છે, 

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો કારણો શા છે, અન ે   (૨) રાજ્યના જવકાસ આયોજનના કામો માટે જાહેર દેવા 
દ્વારા સાંશાધન ઉભા કરવા, તે થવીકાયય પધ્ધજત છે. વાજર્યક 
જવકાસ યોજનાના ખચયની વૃજિ અનુસાર અને કાયદા હેઠળ 
નક્કી કરેલ મયાયદાની અાંદર રહીને રાજ્યનુાં દેવુાં પ્રાપ્ત કરવામાાં 
આવે છે.  

 (૩) ઉકત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં વર્યવાર દેવુાં કેટલુાં છે 
અને તે દેવા પાછળ કેટલી રકમ વ્યાજ અને કેટલી રકમ મુદ્દલ 
પેટે ચૂકવવામાાં આવી ?  

  (૩)  

નાણાિીય િર્ચ 
િુલ બાિી ર્જહેર દેિુાં 

(રૂ.િરોડમાાં) 
ચુિિલે વ્યાજ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ચુિિલે મુદ્દલ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૨,૫૯૦ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨ ૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦   

--------- 

૫૭ 
અમદાિાદ અને બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં તાલુિાિાર વિજ જોડાણો વિહોણા િુટુાંબો 

* ૩૦૦૩૨ શ્રી જીગ્નેિિુમાર મેિાણી (વર્ડર્ામ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ અને 
બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા કુટુાંબો ઘરવપરાશના 
વીજ જોર્ડાણ જવહોણા છે, અને 

  (૧) પત્રક-અ મુજબ 

પત્રિ-અ 

અમદાિાદ વજલ્લો બનાસિાાંઠા વજલ્લો 

તાલિુો 
ઘર િપરાિના 

પડતર વિજ જોડાણ 
તાલિુો 

ઘર િપરાિના 
પડતર વિજ જોડાણ 

સાણાંદ ૧૩૬૫ અમીરર્ઢ ૫૯ 

દથક્રોઇ ૧૪૩૧ ભાભર ૬૯ 

જસહટ ૧૩૫૬ દાાંતા ૯૬ 

બાવળા ૬૫ દાાંતીવાર્ડા ૯૭ 

વેજલપરુ ૧ ર્ડીસા ૪૨૩ 

ઘાટલોર્ડીયા ૭૪૦ હદયોદર ૧૧૦ 

સાબરમતી ૧૨૫ ધાનેરા ૨૮૧ 

ધાંધુકા ૪૪ કાાંકરેજ ૩૪૪ 

ધોલેરા ૦ લાખણી ૧૦૧ 

ધોળકા ૪૮૯ પાલનપુર ૨૭૫ 

માાંર્ડલ ૮૩ સૂઈર્ામ ૬૬ 

જવરમર્ામ ૧૮૧ િરાદ ૩૩૦ 

દેત્રોજ ૨૧ વર્ડર્ામ ૧૮૪ 

  વાવ ૧૨૩ 
 

 (૨) આ કુટુાંબોન ે ક્યાાં સુધીમાાં વીજ જોર્ડાણ આપવાનુાં 
સરકારનુાં આયોજન છે? 

  (૨) વીજ જોર્ડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી પ્રહક્રયા છે. 
પ્રજતવર્ય માળખાર્ત સુજવધા, વીજ જવતરણ વ્યવથિા અને 
વીજ તાંત્ર પર પર્ડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર નાણાાંકીય 
આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોર્ડાણો આપવાનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવત ુહોય છે. આમ, વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં વીજ 
પ્રવહન અને વીજ જવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય 
પહરબળ મહત્વનુાં હોઇ તમામ બાબતો ધ્યાન ેલઈ તબક્કાવાર 
જનકાલ કરવામાાં આવશે. 

--------- 
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૫૮ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 

૫૯ 
આણાંદ વજલ્લામાાં આિેલ આયુિેદીિ દિાખાના બાબત 

* ૨૮૫૩૬ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લામાાં 

સરકારી આયુવેહદક દવાખાના ક્યા થિળે આવેલા છે, 

  (૧), (૨) અન ે(૩) સામલે પત્રક મુજબ. 

 (૨) ઉક્ત દવાખાનાવાર સાંવર્યવાર માંજુર િયેલ મહેકમ 

કેટલુાં છે, 

 

 (૩) માંજુર મહેકમ પૈકી સાંવર્યવાર કેટલી જગ્યાઓ 

ભરાયેલ છે અન ેકેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશ?ે   (૪) વહીવટી પ્રહક્રયા પૂણય િયેિી. 

પત્રિ 
 

ક્રમ 
તાલુિાનુાં 

નામ 

આયુિેદ 

દિાખાના 

માંજુર મહેિમ ભરેલ મહેિમ ખાલી મહેિમ 

િગચ-૨ િગચ-૩ િગચ-૪ િગચ-૨ િગચ-૩ િગચ-૪ િગચ-૨ િગચ-૩ િગચ-૪ 

૧ આણાંદ નાપર્ડ ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૨ આણાંદ મોર્રી ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૩ આણાંદ વલાસણ ૧ ૧ - ૧ ૧ - ૦ ૦ - 

૪ આણાંદ આણાંદ ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૫ ઉમરેઠ ખાનકુવા ૧ ૧ - ૧ ૧ - ૦ ૦ - 

૬ ઉમરેઠ અહહમા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૭ આાંકલાવ આસોદર ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૮ આાંકલાવ ઉમેટા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૯ આાંકલાવ ર્ાંભીરા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૧૦ પેટલાદ અરર્ડી ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૧૧ પેટલાદ પાંર્ડોળી ૧ - - ૦ - - ૧ - - 

૧૨ પેટલાદ પેટલાદ ૧ ૧ - ૧ ૦ - ૦ ૧ - 

૧૩ બોરસદ કઠોલ ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૧૪ બોરસદ વાસણા ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ 

૧૫ બોરસદ કાંકાપુરા ૧ - - ૦ - - ૧ - - 

૧૬ ખાંભાત નર્રા ૧ - - ૧ - - ૦ - - 

૧૭ ખાંભાત કાણીસા ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

૧૮ સોજીત્રા પલોલ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૧૯ સોજીત્રા કાસોદ ૧ ૧ ૧ ૧ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

િુલ ૧૯ ૧૦ ૭ ૧૬ ૪ ૭ ૩ ૬ ૦ 

--------- 
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૬૦ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૧૮ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઊંઝા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
મહેસાણા જજલ્લામાાં સામાન્સય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃજર્ 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૦૮૫ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૩૬૩૦.૫૦ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 

૬૧ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણ 

* ૨૭૩૩૩ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જૂનાર્ઢ જજલ્લામાાં ખાસ અાંર્ભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 

જોર્ડાણ આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૭૫૯ વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૩૦.૧૬ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 
૬૨ 

દેિભુવમ-દ્વારિા અને ર્જમનગર વજલ્લાની સરિારી હોવપપટલોમાાં નોંધાયેલા બાળમૃત્યુ  
* ૨૮૫૦૧ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાળીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર દેવભુજમ-દ્વારકા અન ે જામનર્ર જજલ્લાની સરકારી 
હોજથપટલોમાાં જજલ્લાવાર કેટલા બાળકોના મૃત્યુ નોંધાયા, અને 

  (૧)  

ક્રમ િર્ચ દેિભુવમ-દ્વારિા ર્જમનગર િુલ 

૧ ૨૦૧૮ ૦૦ ૫૫૭ ૫૫૭ 

૨ ૨૦૧૯ ૦૦ ૫૬૨ ૫૬૨ 

િુલ ૦૦ ૧૧૧૯ ૧૧૧૯ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં વર્યવાર, જજલ્લાવાર 
પ્રસુજત દરમ્યાન કેટલી સર્ભાય મહહલાઓના કયા કારણોસર 
મૃત્યુ િયા? 

  (૨)  

 દેવભુજમ-દ્વારકામાાં છેલ્લા બે વર્યમાાં પ્રસુજત દરમ્યાન 
એકપણ સર્ભાય મહહલાનુાં મૃત્ય ુ િયેલ નિી અને 
જામનર્ર જજલ્લામાાં વર્ય ૨૦૧૮ માાં ૨૯ અન ે વર્ય 
૨૦૧૯ માાં ૧૯ સર્ભાય મહહલા મળીન ેકુલ ૪૮ મૃત્યુ 
િયા છે. 

 સગભાચ મકહલાઓના મૃત્યુ થિાના િારણો નીચે 
મુજબ છે. 
પ્રસુજત સમયે હ્રદય પહોળુાં િઈ જવુાં, અચાનક 
શ્ર્વાચ્છોશ્ર્વાસની પ્રહક્રયા બાંધ પર્ડી જવી, પાાંરુ્ડરોર્, 
લીવર ફેઈલ િઈ જવુાં, ર્ડાયાબીટીસના કારણે શરીરમાાં 
એસીર્ડનુાં પ્રમાણ વધી જવુાં, હ્રદય રોર્ના કારણ ે
શરીર ફીકુ પર્ડી જવુાં, પ્રસુજત સમયે વધારે પર્ડતુ લોહી 
વહી જવુાં, લીવરના રોર્ો, ફેફ્સાની નળીમાાં દબાણ 
વર્ેરે કારણોના લીધે સર્ભાય મહહલાઓના મૃત્યુ 
િયેલ છે. 

--------- 
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૬૩ 
બેચરાજી થી હારીજ રપતો રીપરે િરિા બાબત 

* ૨૮૪૪૧ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ મહેસાણા 
જજલ્લાના બેચરાજી િી હારીજ રથતો જબથમાર હાલતમાાં છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) અને (૨) ઉક્ત જથિજતએ રથતાની કુલ ૨૯.૬૦ જકમી 
લાંબાઈ પકૈી ૧૪.૦૦ જકમી લાંબાઈમાાં રૂ.૬૦૦ લાખના ખચ ે
રીસફેસની કામર્ીરી હાિ ધરવામાાં આવેલ છે. બાકીની 
લાંબાઈમાાં જરૂરી મરામત કરી રથતો વાહન વ્યવહાર યોગ્ય 
રાખવામાાં આવેલ છે.   
  

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત રથતો કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં 
રીપેર કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૬૪ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 

૬૫ 
િચ્છ વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

*  ૨૭૪૦૪ શ્રીમતી માલતી મહેશ્ર્વરી (ર્ાાંધીધામ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
કચ્છ જજલ્લામાાં કેટલા અનુસૂજચત જાજતના લાભાિીઓને નવા 
કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૫ નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૩૩૨.૬૪ લાખનો ખચય િયો. 

--------- 

૬૬ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં હોવપપટલોમાાં ડૉક્ટરો અને વનષણાાંત તબીબોની ખાલી જગ્યાઓ 

* ૨૮૫૨૪ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી અને 
ભાવનર્ર જજલ્લામાાં રાજ્ય સરકાર સાંચાજલત 
દવાખાના/હોજથપટલોમાાં ર્ાયનેક વોર્ડય  અન ે પીહર્ડયાટર ીક્સ 
જવભાર્માાં ર્ડોક્ટર અને જનષ્ણાાંત તબીબોની કેટલી જગ્યાઓ 
ખાલી છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી અન ે
ભાવનર્ર જજલ્લામાાં રાજ્ય સરકાર સાંચાજલત 
દવાખાના/હોજથપટલોમાાં ર્ાયનેક વોર્ડય  અન ે પીહર્ડયાટર ીક્સ 
જવભાર્માાં ર્ડોક્ટર અન ેજનષ્ણાાંત તબીબોની ખાલી જગ્યાઓની 
જવર્ત નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં નામ 

વનષણાાંત તબીબો 

ગાયનેિ 
વિભાગ 

પીડીયાટર ીિ 
વિભાગ 

ડોક્ટર  

અમરેલી ૦૮ ૦૬ ૨૦ 

ભાવનર્ર ૦૭ ૦૭ ૧૧ 

ખાલી જગ્યા િુલ ૧૫ ૧૩ ૩૧ 
 

 (૨) ઉક્ત જગ્યાઓ ભરવા જજલ્લામાાંિી દરખાથત મળેલ 
છે કે કેમ, અને  

  (૨) કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અન ેતબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર તરફિી દરખાથત મળેલ છે. 
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 (૩) જો હા, તો મળલે દરખાથત અન્સવયે રાજ્ય સરકારે 
શા પર્લાાં લીધા? 

  (૩) ર્ડોક્ટર અને જનષ્ણાાંત તબીબોની ખાલી જગ્યાઓ 
ભરવા માટે બઢતી અને સીધી ભરતી બાંન ે પ્રહક્રયાઓ હાિ 
ધરવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ઘરાવતા ર્ડૉક્ટરો 
ઉપલબ્ધ િયેિી તુતયજ જગ્યાઓ ભરવામાાં આવશે. અન્સય 
જગ્યાઓ માંજુર િયેલ મહેકમ પ્રમાણે જરૂહરયાત અને ઉપલજબ્ધ 
ધ્યાને લઈ ભરવામાાં આવશે.  

--------- 

૬૭ 
િલસાડ અને નિસારી વજલ્લામાાં આયુષમાન ભારત યોજનાના લાભાથીઓની સાંખ્યા  

* ૩૦૦૦૮ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

(૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 

વર્યવાર આયુષ્માન ભારત યોજના અાંતર્યત વલસાર્ડ અને 

નવસારી જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા લાભાિીઓને લાભ મળેલ 

છે, અને 

 (૧) નિસારી વજલ્લોોઃ 

ક્રમ નાં. તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ અમલસાર્ડ ૦ ૮ 

૨ ખેરર્ામ ૦ ૨૫ 

૩ ર્ણદેવી ૭૧ ૨,૩૫૬ 

૪ ચીખલી ૬ ૬૩ 

૫ જલાલપુર ૨૪ ૧૦૫ 

૬ નવસારી ૩૪ ૧,૬૭૩ 

૭ વાાંસદા ૦ ૩  
   િલસાડ વજલ્લોોઃ 

ક્રમ નાં. તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ ઉમરર્ામ ૦ ૧૦ 

૨ કપરાર્ડા ૧ ૧૨૮ 

૩ ધરમપુર ૦ ૪૦ 

૪ પારર્ડી ૦ ૫૧ 

૫ વલસાર્ડ ૧૦૭ ૧,૭૧૪ 

૬ વાપી ૧ ૧૮૦ 
 

 (૨) તે પૈકી વર્યવાર, તાલુકાવાર ર્ાંભીર જબમારીિી 

પીર્ડાતા અને અજત ર્ાંભીર જબમારીિી પીર્ડાતા દદીઓ કેટલા 

હતા? 

  (૨) નિસારી વજલ્લોોઃ 

ક્રમ નાં. તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ ર્ણદેવી ૧૧ ૧,૯૫૫ 

૨ ચીખલી ૦ ૧ 

૩ જલાલપુર ૧ ૧૪ 

૪ નવસારી ૧ ૧,૫૮૪ 

િલસાડ વજલ્લોોઃ 

ક્રમ નાં. તાલુિાનુાં નામ ૨૦૧૮ ૨૦૧૯ 

૧ ઉમરર્ામ ૦ ૩ 

૨ કપરાર્ડા ૨ ૩૫ 

૩ ધરમપુર ૦ ૨૮ 

૪ પારર્ડી ૦ ૫૧ 

૫ વલસાર્ડ ૧૧ ૫૮૦ 

૬ વાપી ૧ ૧૮૦  
--------- 
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૬૮ 
અમદાિાદ અને અમરેલી વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૪૫૯ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (જવરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર અમદાવાદ અને અમરેલી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧)  

િર્ચ અમદાિાદ  અમરેલી 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૫૩૪૬ ૧૭૬૬ ૪૪૫૩ ૭૪૭ ૧૦૦ ૧૭૧૦ 

૨૦૧૯ ૫૪૫૫ ૧૫૭૬ ૪૫૬૬ ૭૩૬ ૧૦૪ ૧૫૫૬ 
 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

િર્ચ અમદાિાદ  અમરેલી 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૫૨૨ ૧૦૧ ૧૩૪ ૩૪ ૮ ૧૧૨ 

૨૦૧૯ ૫૪૦ ૯૫ ૧૧૩ ૩૮ ૪ ૧૨૪  

 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અને કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  

દદીની 
વિગત 

અમદાિાદ  અમરેલી 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૫૧૨ ૪૮ ૬૭ ૨૭ ૫ ૪૦ 

પુરુર્ ૫૫૦ ૧૩૫ ૧૮૦ ૪૫ ૭ ૧૯૬  

 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રિ-અ આ સાિે સામેલ છે. 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 
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 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 

વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 

(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૬૯ 
જુનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૦૫ શ્રી ભીખાભાઈ જોર્ી (જુનાર્ઢ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં જુનાર્ઢ 
અને પોરબાંદર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા 
વ્યજક્તઓ/એકમો/ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ 
કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની રિમ 
(રૂ.લાખમાાં) 

જુનાર્ઢ ૬૪૮૬ ૫૦૬.૬૪ 

પોરબાંદર ૨૫૯૭ ૨૦૨.૦૫  

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 
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 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૭૦ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણ 

* ૨૭૩૩૫ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંર્ડલ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જામનર્ર જજલ્લામાાં ખાસ અાંર્ભતૂ યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોર્ડાણ આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૯૯૧ વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૩૩.૩૪ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 

૭૧ 
નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાતો 

* ૨૮૫૯૬ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી અને 
ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ જનષ્ણાત 
ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા સાંિગચ 
માંજૂર 
જગ્યા 

નવસારી 
હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

સા.આ. કેન્સરો ૮ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૮ 

ર્ડાાંર્ 
હોજથપટલો ૧ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧ 

સા.આ. કેન્સરો ૧ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧ 

 નવસારી અને ર્ડાાંર્ જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો 
ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર 

િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ નવસારી અને 
ર્ડાાંર્ના મહેકમની જવર્ત નીચે મજુબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

નવસારી 
હોજથપટલો ૩ ૨ ૧ 

સા.આ.કેન્સરો ૮ ૨ ૬ 

ર્ડાાંર્ 
હોજથપટલો ૧ ૧ ૦ 

સા.આ.કેન્સરો ૧ ૧ ૦  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 
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 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૭૨ 

રાજ્યમાાં ગેસ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટ 

* ૨૮૪૪૭  શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોર્ડાસા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં ર્સે 

આધાહરત કેટલી ક્ષમતાના કેટલા પાવર પ્લાન્સટ આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રાજ્ય 

સરકાર હથતકના ર્ેસ આધાહરત પાવર પ્લાન્સટની જવર્તો નીચે 

મુજબ છે. 

અ.નાં. ગેસ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટનુાં નામ િીજ ઉત્પાદન 

ક્ષમતા 

(મેગાિોટ) 

૧ ધુવારણ ર્ેસ આધાહરત પાવર પ્લાન્સટ ૫૯૫ 

૨ ઉતરાણ ર્સે આધાહરત પાવર પ્લાન્સટ ૩૭૫ 

૩ જીએસપીસી પીપાવાવ પાવર કાંપની જલજમટેર્ડ ૭૦૨.૮૬ 

૪ રુ્જરાત થટેટ એનજી જનરેશન લીમીટેર્ડ ૫૦૭ 

૫ ર્ુજરાત ઈન્સર્ડથટર ીઝ પાવર કાંપની લીમીટેર્ડ 

(થટેજ-૧) 

૧૪૫ 

 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા પ્લાન્સટ કાયયરત અન ે

કેટલા બાંધ હાલતમાાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ તમામ પ્લાન્સટ કાયયરત છે. 

 (૩) ઉક્ત પ્લાન્સટ ક્યારિી બાંધ છે અને બાંધ રહેવાના 

કારણો શાાં છે? 

  (૩) ઉક્ત જથિજતએ બધા જ વીજ મિકો કાયયરત છે. આમ 

છતાાં ક્યારેક જવજવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી સમારકામ, 

ઓછી વીજમાાંર્, બળતણ ઉપલબ્ધ ન હોવુાં અને મેહરટ ઓર્ડય ર 

અાંતર્યત પ્રાિજમકતા જો ન મળતી હોય તો તત્પૂરતા હાંર્ામી 

સમય દરમ્યાન જવજ એકમોમાાંિી ઉત્પાદન મેળવવામાાં આવતુાં 

નિી. 

 થટેટ લોર્ડ હર્ડથપચે સેન્સટર (SLDC) દ્વારા વીજ જનયમન 

આયોર્ના ‘‘મેરીટ ઓર્ડય ર’’ રેગ્યુલેશનને અનસુરીને સૌિી 

સથતા બળતણ ખચય ધરાવતા વીજ મિક પાસેિી વીજ ખરીદી 

કરવાની રહે છે. આિી, વીજ મિક વીજ ઉત્પાદન માટે 

ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં જો તેના પરિી પેદા િતી વીજળી ‘‘મેરીટ 

ઓર્ડય ર’’ માાં આવતી હોય તો જ વીજ ઉત્પાદન કરવામાાં આવ ે

છે. 

આમ, સામાન્સય  સાંજોર્ોમાાં ઉપરોક્ત વીજ મિકો કાયયરત છે.  
--------- 
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૭૩ 
િચ્છ અને પાટણ વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૪૧૯ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર કચ્છ અને પાટણ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, એઈડ્સ, 
ક્ષયના કેટલા કેસ  નોંધાયા, 

  (૧)  

િર્ચ િચ્છ પાટણ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૪૭૧ ૩૯૫ ૪૦૯૭ ૫૮૫ ૨૨૮ ૪૧૯૭ 

૨૦૧૯ ૪૮૨ ૩૧૯ ૪૦૦૫ ૫૭૪ ૨૪૧ ૪૯૧૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

િર્ચ િચ્છ પાટણ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૩૦ ૧૪ ૧૦૧ ૩૦ ૩૩ ૧૫૭ 

૨૦૧૯ ૩૧ ૨૦ ૧૨૭ ૩૨ ૨૩ ૧૮૮   

 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ેકેટલા પુરૂર્ો 
છે, અને 

  (૩)  

દદીની 
વિગત 

િચ્છ પાટણ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૨૩ ૧૦ ૭૧ ૨૭ ૨૨ ૮૩ 

પુરુર્ ૩૮ ૨૪ ૧૫૭ ૩૫ ૩૪ ૨૬૨   

 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રક-અ આ સાિ ેસામેલ છે. 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 
િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ|.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈડ્સની જવના મલૂ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
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જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 
ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૭૪ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૫૨ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ેતા.૧૯/૨/ 
૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-૨૦૧૭’ 
મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમાાં વધુ 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે લાંબાવવામાાં આવી 
હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં ખેર્ડા અન ે
પાંચમહાલ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની રિમ  

ખેર્ડા ૯૮૬૦ રૂ.૫૮૧.૦૫ લાખ. 

પાંચમહાલ ૮૮૦૭ રૂ.૫૮૨.૪૬ લાખ.  
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 



39 

૭૫ 
બનાસિાાંઠા અને િચ્છ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાતો 

* ૨૮૪૩૪ શ્રી િીિાભાઈ ભુરીયા (હદયોદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 

અને કચ્છ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 

આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 

જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 

જગ્યા 

બનાસકાાંઠા 
હોજથપટલો ૪ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૫ 

સા.આ. કેન્સરો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

કચ્છ હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

 બનાસકાાંઠા જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો અને કચ્છ 

જજલ્લાના સામહૂહક આરોગ્ય કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય 

કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર 

િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 

જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા અને 

કચ્છના મહેકમની જવર્ત નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા 

ભરેલી 

જગ્યા 

ખાલી 

જગ્યા 

બનાસકાાંઠા 
હોજથપટલો ૪ ૨ ૩ 

સા.આ.કેન્સરો ૩ ૧ ૨ 

કચ્છ હોજથપટલો ૩ ૧ ૨  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 

જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 

આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 

શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 

આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 

ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 

જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 

કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 

વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 

જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૭૬ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 
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૭૭ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૪૫૨ શ્રી જિુભાઈ પટેલ (બાયર્ડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસો  નોંધાયા, 

  (૧)  
િર્ચ અરિલ્લી સાબરિાાંઠા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૪૭૦ ૧૯૫ ૩૫૨૬ ૭૦૦ ૨૪૧ ૪૪૧૫ 

૨૦૧૯ ૪૮૫ ૧૬૪ ૩૬૬૧ ૭૦૧ ૨૫૫ ૪૭૦૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
િર્ચ અરિલ્લી સાબરિાાંઠા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૨૦ ૩૧ ૧૬૭ ૩૪ ૪૬ ૨૦૫ 

૨૦૧૯ ૨૦ ૧૫ ૧૩૩ ૩૭ ૩૧ ૧૮૦   
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ેકેટલા પુરૂર્ો 
છે, અને 

  (૩)  
દદીની 
વિગત 

અરિલ્લી સાબરિાાંઠા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૧૪ ૧૪ ૭૨ ૩૪ ૨૨ ૧૦૯ 

પુરુર્ ૨૬ ૩૨ ૨૨૮ ૩૭ ૫૫ ૨૭૬   
 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રક-અ આ સાિ ેસામેલ છે. 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ|.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 
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 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૭૮ 
અમરેલી વજલ્લાની હોવપપટલોમાાં એમ.આર.આઈ. અને સીટી પિેન મિીનો 

* ૩૦૦૨૩ શ્રી પ્રતાપ દૂધાત (સાવરકુાંર્ડલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ અમરેલી જજલ્લાની 
કઈ કઈ સરકારી સીવીલ હોજથપટલમાાં એમ.આર.આઈ. અન ે
સીટી થકેન મશીનો ઉપલબ્ધ નિી, 

  (૧) અમરેલી જજલ્લામાાં અમરેલી સીવીલ હોજથપટલને 
િાઉન ફીલ્ર્ડ પોલીસી અાંતર્યત ચેરીટેબલ ટરથટને સોંપવામાાં 
આવેલ છે જિેી હાલ અમરેલી જજલ્લામાાં કોઈ સરકારી સીવીલ 
હોજથપટલ ઉપલબ્ધ નિી. 

 (૨) આ મશીનોના અભાવે કેટલા દદીઓને ઉક્ત 
જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં અન્સય હોજથપટલમાાં રીફર કરવામાાં 
આવે છે, અને 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત હોજથપટલોમાાં આ બાંને મશીનો ક્યાાં સુધીમાાં 
વસાવવામાાં આવનાર છે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૭૯ 
િચ્છ વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૦૩ ડૉ. નીમાબેન આચાયચ (ભૂજ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
કચ્છ જજલ્લામાાં કેટલા અનુસૂજચત  જાજતના લાભાિીઓને નવા 
કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૫ નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો ?   (૨) રૂ.૩૩૨.૬૪ લાખનો ખચય િયો છે.   
--------- 
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૮૦ 
ભાિનગર તાલુિાના રોડ પહોળા િરિા બાબત 

* ૨૭૩૮૩ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાાંર્ધ્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
ભાવનર્ર જજલ્લાના ભાવનર્ર તાલુકાના તર્ર્ડી-િોરર્ડી રોર્ડને 
પહોળો કરવાનુાં કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અન ે

  (૨) ૪.૦૦ જક.મી. લાંબાઈ માટે રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્સર્ડર માંજૂરી તબકકે.  
--------- 

૮૧ 
સાાંતલપુર રેફરલ હોવપપટલને અપગ્રેડ િરિા બાબત 

* ૨૮૪૩૫ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ પાટણ જજલ્લામાાં 
સાાંતલપુર ખાત ે આવેલ રેફરલ હોજથપટલને અપગે્રર્ડ કરવાની 
કાયયવાહી કયા તબકે્ક છે, 

  (૧) હાલ આયોજન નિી. 

 (૨) ઉક્ત હોજથપટલ અપગ્રેર્ડ િવાિી બેર્ડ અન ે
સાંવર્યવાર મહેકમની સાંખ્યામાાં કેટલો વધારો િશે, અને  

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય કરવામાાં આવશે?   (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 
--------- 

૮૨ 
બોડેલી તાલુિામાાં રપતાના િામની માંજૂરી બાબત  

* ૨૭૩૫૮ શ્રી િુબેરભાઈ ડીંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
છોટાઉદેપુર જજલ્લાના બોરે્ડલી તાલુકાના કુાં દનપુર વસાહત 
(પ્રેમનર્ર િી કર્ડાછલા) રથતાના કામને માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
છે કે કેમ, અને  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૪.૦૦ જક.મી. ની લાંબાઈ માટે રૂ।.૨૮૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૮૩ 
જૂનાગઢ વજલ્લામાાં ખાસ અાંગભૂત યોજના હેઠળ િીજ જોડાણ 

* ૨૭૩૩૪ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય ઊર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જૂનાર્ઢ જજલ્લામાાં ખાસ અાંર્ભૂત યોજના હેઠળ કેટલા વીજ 
જોર્ડાણ આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૭૫૯ વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે માટે ઉક્ત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૩૦.૧૬ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 
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૮૪ 
મહુિા તાલુિાના રોડનુાં રીસરફેસીંગ િરિા બાબત 

* ૨૭૩૮૧ શ્રી ભીખાભાઈ બારૈયા (પાલીતાણા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

ભાવનર્ર જજલ્લાના મહુવા તાલુકાના મહુવા-કતપર ભવાની 

રોર્ડનુાં રીસરફેસીંર્ કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 

કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૫.૦ જક.મી. લાંબાઈ માટે રૂ.૧૪૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૮૫ 
સુરત અને િલસાડ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૮૭ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંર્ડવી) : માનનીય ઊર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 

જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 

વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 

છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 

િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 

ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 

યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે 

તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી 

યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી. જનેે તા.૩૧-૦૫-

૨૦૧૯ સુધી વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે ત ે

માટે લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં સુરત અને 

વલસાર્ડ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 

ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 

ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની રિમ  

સુરત ૩૪૨૦૭ રૂ. ૩૬૨૬.૭૬ લાખ 

વલસાર્ડ ૧૪૪૪૬ રૂ. ૧૩૩૦.૮૩ લાખ  

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 

કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 

ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 

કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 

આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 

યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 

બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 

હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 

જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 
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૮૬ 
મહીસાગર અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૫૮ શ્રી અજીતવસાંહ ચૌહાણ (બાલાજસનોર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં મહીસાર્ર અન ેપાંચમહાલ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ચ નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

મહહસાર્ર 
૨૦૧૮ ૧૨ ૮૦ ૩૩૩૬ 

૨૦૧૯ ૭ ૬૨ ૩૧૯૬ 

પાંચમહાલ 
૨૦૧૮ ૧૦૨ ૨૦૯ ૫૪૭૦ 

૨૦૧૯ ૧૦૧ ૧૪૩ ૫૬૬૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

મહહસાર્ર 
૨૦૧૮ ૦ ૫ ૯૪ 

૨૦૧૯ ૦ ૮ ૭૭ 

પાંચમહાલ 
૨૦૧૮ ૦ ૨૧ ૩૮૨ 

૨૦૧૯ ૦ ૨૧ ૩૨૩  

 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  

 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 
મહહસાર્ર ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૨ ૩ ૧૬ ૭૮ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૨ ૬ ૧૪ ૬૩ 
પાંચમહાલ ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૧૧ ૯૭ ૨૮૫ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૪ ૧૭ ૬૪ ૨૫૯ 

 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ે અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ. 

 
પત્રિ-અ 

રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ।.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
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હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલલુ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૮૭ 
રાજિોટ અને ભાિનગર વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયલે િેસો 

* ૨૮૪૮૫ શ્રી લલીતભાઈ િગથરા (ટાંકારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય)જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર રાજકોટ અન ે ભાવનર્ર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧)  
િર્ચ રાજિોટ ભાિનગર 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૮૪૬ ૫૧૬ ૩૪૪૩ ૯૩૫ ૩૮૧ ૪૮૯૫ 

૨૦૧૯ ૮૧૨ ૫૬૯ ૩૦૮૮ ૮૯૨ ૩૨૦ ૫૧૭૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
િર્ચ રાજિોટ ભાિનગર 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૫૮ ૫૫ ૨૦૭ ૬૩ ૩૨ ૨૭૭ 

૨૦૧૯ ૫૪ ૩૩ ૧૫૫ ૬૩ ૩૫ ૨૩૨  
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 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ેકેટલા પુરૂર્ો 
છે, અને 

  (૩)  
દદીની 
વિગત 

રાજિોટ ભાિનગર 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૪૭ ૨૫ ૮૧ ૫૫ ૧૮ ૧૧૪ 

પુરુર્ ૬૫ ૬૩ ૨૮૧ ૭૧ ૪૯ ૩૯૫  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રિ-અ આ સાિે સામેલ છે. 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 
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 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલલુ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મકુત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૮૮ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્્યુલન્સ સેિાઓ 

* ૨૭૪૭૫ શ્રી સી.િે.રાઉલજી (ર્ોધરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે પાંચમહાલ જજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સસ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬ એમ્બ્યુલન્સસ 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૩,૮૮૭ દદીઓ 

--------- 

૮૯ 
અાંિલેશ્ર્વર તાલુિાના રપતા પહોળા િરિા બાબત 

* ૨૭૩૧૭ શ્રી દુષયાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ેવર્યમાાં 
ભરૂચ જજલ્લાના અાંકલેશ્ર્વર તાલકુાના અાંકલેશ્ર્વર અાંદાર્ડા સામોર 
માાંર્ડવા રથતાન ેપહોળો કરવાના કામન ેમાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ તિા પહોળાઈ માટે કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૯.૮૦ જક.મી. લાંબાઈમાાં હયાત ૭.૦૦ મી. માાંિી 

૧૦.૦૦ મીટર પહોળાઈ માટે રૂl.૭૫૦.૦૦ લાખ 

--------- 

૯૦ 
િલસાડ વજલ્લામાાં રક્તવપત્તના દદીઓને ફૂટિેર પૂરા પાડિા બાબત 

* ૨૭૩૮૯ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાર્ડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નાણાાંકીય વર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન  
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં વલસાર્ડ જજલ્લામાાં કેટલા 
રક્તજપત્તના દદીઓને માઈક્રો સેલ્યુલર રબ્બર ફૂટવેર (પર્રખાાં) 
પુરા પાર્ડવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૭૬૨ 

 (૨) તે અાંર્ે કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૨,૯૯,૯૨૪/- 
(અાંકે રૂપીયા બે લાખ નવ્વાણાં હજાર નવસો ચોવીસ પુરા). 

--------- 
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૯૧ 
િહેરા તાલુિાની િુણ નદી પર પુલ બનાિિા બાબત 

* ૨૭૪૭૦ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પરમાર (ઉમરેઠ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
પાંચમહાલ જજલ્લાના શહેરા તાલકુાના રે્ડમલી બાહી રથતા પર 
કુણ નદી પર પલુ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
૯૨ 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 
* ૨૮૫૬૧ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા સાંિગચ 
માંજૂર 
જગ્યા 

દાહોદ 

હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૨ 

સા.આ.કેન્સરો ૧૦ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૧૦ 

છોટાઉદેપુર 

હોજથપટલો ૧ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૧ 

સા.આ.કેન્સરો ૬ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૬ 

 દાહોદ અને છોટાઉદેપુર જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય 
કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર 
િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ અને 
છોટાઉદેપુરના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

દાહોદ 
હોજથપટલો ૨ ૦ ૨ 

સા.આ.કેન્સરો ૧૦ ૦ ૧૦ 

છોટાઉદેપુર 
હોજથપટલો ૧ ૦ ૧ 

સા.આ.કેન્સરો ૬ ૦ ૬  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 
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 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૯૩ 
િડોદરા તાલુિામાાં ઢાઢર નદી પર પુલ બાાંધિા બાબત 

* ૨૭૩૨૧ શ્રી િૈલેર્ભાઇ ભાભોર (લીમખેર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્ડોદરા જજલ્લાના વર્ડોદરા તાલકુાના ઉટીયાિી ઈટોલા પાદર 
રોર્ડ પર ઢાઢર નદી પર પુલ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૯૪ 
તાપી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૯૧ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
તાપી અને ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના 
કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ચ નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

તાપી 
૨૦૧૮ ૮૨ ૧૫૪ ૧૪૭૫ 

૨૦૧૯ ૧૧૩ ૧૭૩ ૧૪૨૮ 

ર્ડાાંર્ 
૨૦૧૮ ૧ ૧૩ ૩૩૧ 

૨૦૧૯ ૧૧ ૧૮ ૩૧૬ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં 
નામ 

િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

તાપી 
૨૦૧૮ ૦ ૧૧ ૭૬ 

૨૦૧૯ ૦ ૧૦ ૭૧ 

ર્ડાાંર્ 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૬ 

૨૦૧૯ ૦ ૧ ૧૧  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અને કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ મૃત્યુ પામલે દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

તાપી 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૩ ૮ ૩૩ ૪૩ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૫ ૫ ૩૫ ૩૬ 
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ર્ડાાંર્ 
૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૬ ૧૦ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૦ ૧ ૪ ૭  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ેઅટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં આવી?   (૪) પત્રક-અ મુજબ. 

પ ત્ર િ - અ 

 રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 
િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 

જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલમુ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મકુ્ત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
--------- 
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૯૫ 
ર્જમજોધપુર તાલુિાના રોડ પહોળા િરિા બાબત 

* ૨૭૩૮૦ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જામનર્ર જજલ્લાના જામજોધપુર તાલકુાના વીરપુર-
ભોજાબેર્ડી-લલોઈ-સખપર-શેઠવર્ડાળા રોર્ડને પહોળા કરવાનુાં 
કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૨.૦૦ જકમી લાંબાઈ માટે રૂ.૬૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૯૬ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૧૯ શ્રી ઋવર્િેિ પટેલ (જવસનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
મહેસાણા જજલ્લામાાં સામાન્સય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃજર્ 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૦૮૫ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો ?   (૨) રૂ.૩૬૩૦.૫૦ લાખનો ખચય િયેલ છે.   
--------- 

૯૭ 
રાજ્યમાાં વલગ્નાઈટ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટ 

* ૨૮૪૪૪ શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેર્ડિહ્મા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
જલગ્નાઈટ આધાહરત કેટલી ક્ષમતાના કેટલા પાવર પ્લાન્સટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રાજ્ય 
સરકાર હથતકના જલગ્નાઇટ આધાહરત પાવર પ્લાન્સટની જવર્તો 
નીચે મુજબ છે. 

અ.નાં. વલગ્નાઇટ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટનુાં નામ િીજ ઉત્પાદન 
ક્ષમતા 

(મેગાિોટ) 

૧ કચ્છ જલગ્નાઇટ િમયલ પાવર થટેશન  ૨૯૦ 

૨ ભાવનર્ર જલગ્નાઇટ િમયલ પાવર થટેશન  ૫૦૦ 

૩ રુ્જરાત ઇન્સર્ડથટર ીઝ પાવર કાંપની લીમીટેર્ડ ૫૦૦ 

૪ રુ્જરાત મીનરલ રે્ડવલોપમેન્સટ કોપોરેશન  ૨૫૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા પ્લાન્સટ કાયયરત અન ે
કેટલા બાંધ હાલતમાાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ તમામ પ્લાન્સટ કાયયરત છે. 

 (૩) ઉક્ત પ્લાન્સટ ક્યારિી બાંધ છે અને બાંધ રહેવાના 
કારણો શુાં છે? 

  (૩) ઉક્ત જથિજતએ બધા જ વીજ મિકો કાયયરત છે. આમ 
છતાાં ક્યારેક જવજવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી સમારકામ, 
ઓછી વીજમાાંર્, બળતણ ઉપલબ્ધ ન હોવુાં અને મેહરટ ઓર્ડય ર 
અાંતર્યત પ્રાિજમકતા જો ન મળતી હોય તો તત્પૂરતા હાંર્ામી 
સમય દરમ્યાન જવજ એકમોમાાંિી ઉત્પાદન મેળવવામાાં આવતુાં 
નિી. 
 થટેટ લોર્ડ હર્ડથપેચ સેન્સટર (SLDC) દ્વારા વીજ જનયમન 
આયોર્ના ‘‘મેરીટ ઓર્ડય ર’’ રેગ્યુલેશનને અનસુરીને સૌિી 
સથતા બળતણ ખચય ધરાવતા વીજ મિક પાસેિી વીજ ખરીદી 
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કરવાની રહે છે. આિી, વીજ મિક વીજ ઉત્પાદન માટે 
ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં જો તેના પરિી પેદા િતી વીજળી ‘‘મેરીટ 
ઓર્ડય ર’’ માાં આવતી હોય તો જ વીજ ઉત્પાદન કરવામાાં આવ ે
છે. 

આમ, સામાન્સય  સાંજોર્ોમાાં ઉપરોક્ત વીજ મિકો કાયયરત છે.  
--------- 

૯૮ 
ધાંધુિા તાલુિાના ફેદરાથી િલ્લભીપુર રપતાને ચાર માગીય િરિા બાબત 

* ૨૮૪૭૦ શ્રી રાજિેિુમાર ગોહીલ (ધાંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 
જજલ્લાના ધાંધુકા તાલકુાના ફેદરા ર્ામિી ભાવનર્ર જજલ્લાના 
વલ્લભીપુર રથતાને ચારમાર્ીય કરવાની કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક 
છે, અને 

  (૧) અને (૨) ઉક્ત જથિજતએ ફેદરાિી વલ્લભીપુર રથતાના 
ચારમાર્ીયકરણ કરવાની બાકી રહેતી લાંબાઇ પૈકી ૨૬.૦૦ 
જક.મી. લાંબાઇમાાં ચારમાર્ીયકરણનુાં કામ પ્રર્જતમાાં છે, 
૪૮.૯૦ જક.મી. લાંબાઇમાાં વન જવભાર્ની માંજુરી મળેિી 
વહીવટી પ્રહક્રયા પૂણય કરી બનતી ત્વરાિી ચારમાર્ીયકરણ પૂણય 
કરવામાાં આવનાર છે.  

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી ક્યાાં સુધીમાાં કેટલા ખચે પૂણય 
કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 

૯૯ 
અમદાિાદ મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો  

* ૨૭૩૬૩ શ્રી િલ્લભભાઇ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઇ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ અમદાવાદ મહાનર્રપાજલકામાાં કઇ 
કઇ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૦૦ 
અમદાિાદ થી િાંખેશ્ર્વર સુધી પગદાંડી બનાિિા બાબત 

* ૨૮૪૬૧ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ જવહાર કરતા 
સાધુઓ માટે અમદાવાદ િી શાંખશે્ર્વર સુધી પર્દાંર્ડી બનાવવાની 
કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, 

  (૧), (૨) અન ે(૩) અમદાવાદ િી શાંખેશ્ર્વર સધુી પર્દાંર્ડી 
બનાવવાની કામર્ીરીન ે રૂ. ૨૦૦૦ લાખની વહીવટી માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે. ઉક્ત જથિજતએ સદર કામર્ીરી ટેન્સર્ડર 
પ્રહક્રયા હેઠળ છે. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય 
કરવામાાં આવશે? 

 

 (૩) ઉક્ત કામર્ીરી કઇ એજન્સસીને સોંપવામાાં આવેલ 
છે? 

 

--------- 
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૧૦૧ 
બનાસિાાંઠા અને પાટણ વજલ્લામાાં િેનાલો તૂટિા બાબત 

* ૨૮૪૨૪ શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર બનાસકાાંઠા અને પાટણ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર નમયદાની 
માઈનોર અને ર્ડીથટર ીબ્યુટરી કેનાલો તૂટવાના કેટલા બનાવો 
નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા અને 
પાટણ જજલ્લામાાં છેલ્લા બે વર્યમાાં નમયદાની માઈનોર અન ે
ર્ડીથટર ીબ્યુટરી કેનાલો તૂટવાના નીચે મુજબ બનાવો નોંધાયા છે. 

વજલ્લો િર્ચ ૨૦૧૮માાં નોંધાયેલ 
બનાિો 

િર્ચ ૨૦૧૯માાં નોંધાયેલ 
બનાિો 

માઈનોર ડીપટર ી્યુટરી માઈનોર ડીપટર ી્યુટરી 

બનાસકાાંઠા ૧૪ ૧૪ ૨૬ ૧૫ 

પાટણ ૫ ૨૬ ૨ ૮ 
 

 (૨) ઉક્ત કેનાલો તટૂવાિી વર્યવાર કેટલુાં પાણી વહી 
ર્યુાં, અને  

  (૨) સામાન્સયતાઃ કેનાલમાાં ભાંર્ાણ પરે્ડ ત્યારે વહી જતા 
પાણીના જથ્િાની માપણી શક્ય હોતી નિી. આમ છતાાં ઉક્ત 
કેનાલો તૂટવાિી વર્યવાર અાંદાજ ે નીચે મુજબ પાણી વહી ર્યુાં 
હશે. 

િર્ચ બનાસિાાંઠા પાટણ 

૨૦૧૮ ૫૭૯૫૯ ઘનમીટર ૩૦૭૯૭ ઘનમીટર 

૨૦૧૯ ૩૮૨૧૯ ઘનમીટર ૨૭૦૨૦ ઘનમીટર  
 (૩) ઉક્ત કેનાલોના રીપેરીંર્ પાછળ વર્યવાર કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો?  

  (૩) ઉક્ત કેનાલોના રીપેરીંર્ પાછળ વર્યવાર નીચે મજુબ 
ખચય કરવામાાં આવેલ છે. 

િર્ચ બનાસિાાંઠા પાટણ 

૨૦૧૮ રૂ. ૮.૯૨ લાખ રૂ. ૧.૧૭ લાખ 

૨૦૧૯ રૂ. ૪.૧૩ લાખ રૂ. ૨.૦૯ લાખ  
--------- 
૧૦૨ 

સુરેન્રનગર અને દાહોદ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 
* ૨૮૪૭૩ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાર્ડા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ેતા.૧૯/૨/ 
૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-૨૦૧૭’ 
મુજબ સુધારેલ હતી. જને ેતા.૩૧/૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમાાં વધુ 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે લાંબાવવામાાં આવી 
હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા બ ેવર્યમાાં સુરેન્સરનર્ર 
અને દાહોદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા 
વ્યજક્તઓ/એકમો/ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ 
કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની 
રિમ  

સુરેન્સરનર્ર ૧૮૧૭૭ રૂ. ૨૫૪૪.૨૫ લાખ 

દાહોદ ૧૫૪૪૧ રૂ. ૧૦૦૪.૩૦ લાખ  
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 
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 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૦૩ 
આણાંદ વસવિલ હોવપપટલ માટે ફાળિેલ (ગ્રાન્ટ) રિમ 

* ૨૮૫૩૯ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
આણાંદ ખાતે જસજવલ હોજથપટલ બનાવવા માટે કેટલી રકમની 
ફાળવણી કરવામાાં આવી, 

  (૧) રૂ. ૩૦૦.૧૦ લાખ 

 (૨) તે પકૈી કેટલી રકમનો ખચય િયો અને કેટલી રકમ 
વણવપરાયેલી રહી, અને 

  (૨)  

 િયેલ ખચય રકમ રૂ. ૬.૬૨ લાખ 

 વણવપરાયેલ રકમ રૂ. ૨૯૩.૪૮ લાખ 
 (૩) ઉક્ત હોજથપટલનુાં કામ ક્યાાં સધુીમાાં કેટલા ખચે 
પૂણય કરવામાાં આવશે? 

  (૩) જમીન મળ્યા બાદ જરૂરી નક્શા, અાંદાજ, ટેન્સર્ડરની 
કામર્ીરી રૂ.૭૨૦૦ લાખના ખચ ેપૂણે કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 

૧૦૪ 
હારીજ તાલુિાની માઈનોર-૨ નહેરના િામ 

* ૨૭૪૦૧ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં નમયદા યોજના અાંતર્યત પાટણ જજલ્લાના હારીજ 
તાલુકાની જમણપુર માઈનોર-૨ નહેરનુાં બાાંધકામ પૂણય િયલે 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ નહેરો દ્વારા જાન્સયુઆરી-૨૦૨૦ની 
રવી સીઝનમાાં કેટલાાં જવથતારમાાં જસાંચાઈ િયેલ છે અને કેટલા 
ર્ામોન ેજસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) જમણપુર માઈનોર-૨ િકી જાન્સયુઆરી-૨૦૨૦ની 
રવી સીઝનમાાં ૧૦૩૮ એકર જટેલા જવથતારમાાં જસાંચાઈ િયેલ 
છે. અને બ ેર્ામોને જસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૦૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લાની હોવપપટલોમાાં તબીબી મિીનોનો અભાિ 

* ૩૦૦૨૬ શ્રી મહેિિુમાર પટેલ (પાલનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લાની કઈ કઈ સરકારી સીવીલ હોજથપટલમાાં એમ.આર.આઈ. 
અને સીટી થકેન મશીનો ઉપલબ્ધ નિી, 

  (૧) બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં પાલનપુર સીવીલ હોજથપટલન ે
િાઉન ફીલ્ર્ડ પોલીસી અાંતર્યત ચેરીટેબલ ટરથટને સોંપવામાાં 
આવેલ છે જિેી હાલ બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં કોઈ સરકારી સીવીલ 
હોજથપટલ ઉપલબ્ધ નિી. 

 (૨) આ મશીનોના અભાવે કેટલા દદીઓને ઉક્ત 
જથિજતએ છેલ્લાાં બે વર્યમાાં અન્સય હોજથપટલમાાં  રીફર કરવામાાં 
આવેલ છે, અન ે

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત હોજથપટલોમાાં આ બાંને મશીનો ક્યાાં સુધીમાાં 
વસાવવામાાં આવનાર છે? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૦૬ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં જજચરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૮૫ શ્રીમતી ઝાંખના પટેલ (ચોયાયસી) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં ભરૂચ 
જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અન ે૧૧૧૯  
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 

૧૦૭ 
પાંચમહાલ વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્્યુલન્સ સેિાઓ 

* ૨૭૪૩૩ શ્રીમતી સુમનબેન ચૌહાણ (કાલોલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે પાંચમહાલ જજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સસ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૬ એમ્બ્યુલન્સસ 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૭૩,૮૮૭ દદીઓ. 

--------- 

૧૦૮ 
ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૫૪૯ શ્રી ઈન્રજીતવસાંહ પરમાર (મહુધા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેર્ડા અને 
પાંચમહાલ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 
જગ્યા 

ખેર્ડા હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૪ 

પાંચમહાલ 
હોજથપટલો ૧ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧ 

સા.આ.કેન્સરો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

 ખેર્ડા જજલ્લાના સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય 
કેન્સરો અન ે પાંચમહાલ જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો 
ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ 
નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ખેર્ડા અને 
પાંચમહાલના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ખેર્ડા હોજથપટલો ૩ ૪ ૦ 

પાંચમહાલ 
હોજથપટલો ૧ ૧ ૦ 

સા.આ.કેન્સરો ૩ ૧ ૨  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 
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 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૦૯ 
રાજ્યનુાં ર્જહેર દિેુાં 

* ૨૮૫૬૯ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
રાજ્યનુાં જાહેર દવુેાં કેટલુાં છે, અન ે

  (૧)  

નાણાિીય િર્ચ િુલ બાિી ર્જહેર દેિુાં 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૨,૧૨,૫૯૦ 

૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ વર્યવાર કેટલી રકમ વ્યાજ અને 

કેટલી રકમ મુદ્દલ પેટે ચકૂવવામાાં આવી? 

  (૨)  

નાણાિીય િર્ચ ચૂિિેલ વ્યાજ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

ચૂિિેલ મુદ્દલ 
(રૂ.િરોડમાાં) 

૨૦૧૭-૧૮ ૧૭,૧૪૬ ૧૩,૭૦૦ 

૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૧૮,૧૨૪ ૧૫,૪૪૦  
--------- 

૧૧૦ 
િડી તાલુિાની માઈનોર-૨ નહેરના િામ 

* ૨૭૩૯૮ શ્રી િરિનભાઈ સોલાંિી (કર્ડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં નમયદા યોજના અાંતર્યત મહેસાણા જજલ્લાના કર્ડી 
તાલુકાની દેવર્ઢ માઈનોરના બાાંધકામના કામો પૂણય િયેલ છે 
કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ  એક વર્યમાાં કેટલા 
ર્ામોને જસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે? 

  (૨) દેવર્ઢ માઈનોર િકી કર્ડી તાલકુાનાાં કાથવા ર્ામના 
૬૪૨ એકર જટેલા જપયત જવથતારને જસાંચાઈનો લાભ મળલે છે. 

--------- 

૧૧૧ 
ગીર સોમનાથ અને દેિભુવમ દ્વારિા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

*૨૮૫૧૬ શ્રી ભગાભાઈ બારડ (તાલાલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ીર સોમનાિ 
અને દેવભુજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, 
સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર અન ે પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં 
બાળરોર્ જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા સાંિગચ 
માંજૂર 
જગ્યા 

ર્ીર 
સોમનાિ 

હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૩ 
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દેવભૂજમ 
દ્વારકા 

હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૩ 

 ર્ીર સોમનાિ અને દેવભુજમ દ્વારકા જજલ્લાના સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાત ેબાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ીર સોમનાિ 
અને દેવભુજમ દ્વારકાના મહેકમની જવર્ત નીચે મજુબ છે. 

વજલ્લાનુાં નામ નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ર્ીર 
સોમનાિ 

હોજથપટલો ૨ ૦ ૩ 

દેવભૂજમ 

દ્વારકા 

હોજથપટલો ૨ ૦ ૩ 

 
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
૧૧૨ 

બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં જમીનની સનદો મેળિનારને વિજ િનેક્િન આપિા બાબત 
* ૨૮૪૩૦ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં જાંર્લની જમીનની સનદો મેળવનાર વ્યજક્તઓન ેવીજ 
કનેક્શન આપવામાાં આવતા નિી તે ફહરયાદિી સરકાર વાકેફ 
છે કે કેમ, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લાના દાાંતા તાલુકામાાં જાંર્લની જમીનની સનદો મેળવનાર 
વ્યજક્તઓને ૨૮૯ કૃજર્ જવર્યક વીજ કનેકશનો આપવામાાં 
આવેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો તનેા કારણો શુાં છે, અને   (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 
 (૩) આવા વ્યજક્તઓને ક્યાાં સુધીમાાં વીજ કનેક્શન 
આપવામાાં આવશે? 

  (૩) કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણ આપવુ તે સતત ચાલતી 
પ્રહક્રયા છે. પ્રજત વર્ય માળખાર્ત સુજવધા, વીજ જવતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પર્ડનાર બીજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોર્ડાણો આપવાનુાં 
આયોજન કરવામાાં આવત ુ હોય છે. આમ, જજલ્લામાાં ખેતી 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ 
જવતરણ એ તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પહરબળ મહત્વનુાં 
હોઈ તમામ બાબતો ધ્યાને લઈ તબક્કાવાર જનકાલ કરવામાાં 
આવતો હોય છે. 
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વધુમાાં જણાવવાનુાં કે, અરજદારોએ જનયમાનુસાર ભરવાના 
િતાાં અાંદાજપત્રના નાણાાં ઉપરાાંત જ ે અરજદારની જમીનો 
જાંર્લોમાાં આવેલ હોઈ તેવા જકથસાઓમાાં લાઈન કામ કરવા માટે 
વન જવભાર્ની માંજૂરી જરૂરી હોય તેવા જકથસાઓમાાં વન જવભાર્ 
દ્વારા વસુલવામાાં આવતા વળતર વનીકરણના ચાજીસ અન ે
એન.પી.વી.ની રકમો અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ િયેિી તેમજ વન 
જવભાર્ તરફિી માંજૂરી મળ્યેિી કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણ 
આપવા માટેની કાયયવાહી કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૧૩ 
સીિીલ હોપપીટલ, અમદાિાદના નિીનીિરણ/વિપતરણની યોજના અાંગે 

* ૨૭૪૪૦ શ્રી બાબુભાઈ પટેલ (દસક્રોઈ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ સીવીલ 
હોજથપટલ, અમદાવાદના નવીનીકરણ/જવથતરણની કોઈ 
યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આ 
કામર્ીરી કયા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) નવીનીકરણ અને જવથતરણના કામો પૂણય િયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં 
કેટલી ગ્રાન્સટ ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) રૂ.૧૬૬.૦૦ કરોર્ડ. 

--------- 

૧૧૪ 
પાટણ વજલ્લાની સરિારી સીિીલ હોવપપટલમાાં એમ.આર.આઈ. અને સીટી પિેન મિીનો 

* ૩૦૦૨૧ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ પાટણ જજલ્લાની 
કઈ કઈ સરકારી સીવીલ હોજથપટલમાાં એમ.આર.આઈ. અન ે
સીટી થકેન મશીનો ઉપલબ્ધ નિી, 

  (૧)  
હોવપપટલનુાં નામ સીટી પિેન 

મિીન 
એમ.આર.આઈ. 

મિીન 

જનરલ હોજથપટલ, 
જસિપરુ 

નિી છે 

GMERS જનરલ 

હોજથપટલ, ધારપરુ 

છે નિી 

જનરલ હોજથપટલ, 
પાટણ 

નિી નિી 

 

 (૨) આ મશીનોના અભાવે કેટલા દદીઓને ઉક્ત 
જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં અન્સય હોજથપટલમાાં રીફર કરવામાાં 
આવલે છે, અન ે

  (૨)  
હોવપપટલનુાં નામ દદી  

(સીટી પિેન) 
દદી 

(એમ.આર.આઈ.) 

જનરલ હોજથપટલ, 
જસિપરુ 

૪૪૮ ૦ 

GMERS જનરલ 
હોજથપટલ, ધારપરુ 

૦ ૧૪૭ 

જનરલ હોજથપટલ, 
પાટણ 

૨૬ ૦ 

 
 (૩) ઉક્ત હોજથપટલોમાાં આ બાંને મશીનો ક્યાાં સુધીમાાં 
વસાવવામાાં આવનાર છે ? 

  (૩) GMERS જનરલ હોજથપટલ, ધારપુર (પાટણ) ખાત ે
એમ.આર.આઈ. મશીન ખરીદવા ર્ુજરાત મેર્ડીકલ સજવયજસસ 
કોપોરેશન જલજમટેર્ડ (GMSCL), ર્ાાંધીનર્રને માાંર્ણા પત્રક 
મોકલી આપેલ છે. ખરીદીની પ્રહક્રયા પૂણય િયેિી સાધન 
વસાવી શકાશે. 

--------- 
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૧૧૫ 
દેડીયાપાડા તાલિુાના રપતાના િામને માંજૂર િરિા બાબત 

* ૨૭૩૨૬ શ્રી હર્ચ સાંઘિી (મજુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
નમયદા જજલ્લાના દેર્ડીયાપાર્ડા તાલુકાના ર્ર્ડી બેબાર રથતાના 
કામન ેમાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૬.૧૦ જક.મી. ની લાંબાઈ માટે રૂl. ૫૮૨.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૧૬ 
અમદાિાદની યુ.એન.મહેતા ઈન્પટીટુ્યટ ઓફ િાડીયોલોજી ખાત ેનિીનીિરણ/વિપતરણની યોજના 

* ૨૭૪૪૯ શ્રી કિિોર ચૌહાણ (વેજલપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદમાાં 
યુ.એન.મહેતા ઈન્સથટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્સર્ડ રીસચયના 
નવીનીકરણ/જવથતરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામર્ીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કયા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) નવા જબલ્ર્ડીંર્નુાં બાાંધકામ પૂણય િયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં 
કેટલી ગ્રાન્સટ ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) છેલ્લા એક વર્યમાાં રૂ.૭૨.૯૦ કરોર્ડની ગ્રાન્સટ 
ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૧૭ 
ભરૂચ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૮૪ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૯ સુધી વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો 
લાભ લઈ શકે ત ેમાટે લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો ત ેઅન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં ભરૂચ અને 
છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા 
વ્યજક્તઓ/એકમો/ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ 
કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજ વબલ માફીની 
રિમ  

ભરૂચ ૧૬૯૩૬ રૂ.૧૯૦૧.૯૦ લાખ 

છોટાઉદેપુર ૬૩૪૮ રૂ.૪૧૧.૧૦ લાખ  

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 



60 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૧૮ 
િલસાડ વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 

* ૨૭૩૯૧ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારર્ડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વલસાર્ડ જજલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અાંતર્યત કુલ 
કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, અન ે

  (૧)  

િર્ચ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦,૧૬૮ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૪,૪૮૦ 

િુલ ૨૪,૬૪૮ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કુલ કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ચ થયેલ ખચચ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૦૩,૩૬,૦૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૮૯,૬૦,૦૦૦ 

િુલ ૪,૯૨,૯૬,૦૦૦  
--------- 

૧૧૯ 
રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૪૯૧ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ અને 
મોરબી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા સાંિગચ 
માંજૂર 
જગ્યા 

રાજકોટ હોજથપટલો ૭ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૧૬ 

મોરબી હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૩ 

 રાજકોટ અન ે મોરબી જજલ્લાના સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત 
વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ અને 
મોરબીના મહેકમની જવર્ત નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

રાજકોટ હોજથપટલો ૭ ૧૦ ૬ 

મોરબી હોજથપટલો ૩ ૩ ૦  
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 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૨૦ 
િડોદરા તાલુિામાાં ઢાઢર નદી પર પુલ બાાંધિા બાબત 

* ૨૭૩૨૦ શ્રી િેતનભાઈ ઈનામદાર (સાવલી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્ડોદરા જજલ્લાના વર્ડોદરા તાલકુાના ઉટીયાિી ઈટોલા પાદર 
રોર્ડ પર ઢાઢર નદી પર પુલ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૩૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૨૧ 
ધાનપુર તાલુિાની પાનમ નદી પરના તૂટી ગયેલ પુલ બાબત 

* ૨૮૫૬૭ શ્રીમતી ચાંરીિાબેન બારીયા (ર્રબાર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ દાહોદ જજલ્લાના 
ધાનપુર તાલુકાના નલદા ર્ામ ે પાનમ નદી પરનો પુલ તુટી 
ર્યેલ છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧), (૨) અન ે(૩) ધાનપુર તાલકુાના નલદા ર્ામ ે
પાનમ નદી પર આવેલ હયાત ર્ડીપને વરસાદ/પરુમાાં નકુશાન 
િયેલ, જને ેમરામત કરેલ છે અને હાલમાાં વાહન વ્યવહાર ચાલ ુ
છે.  (૨) જો હા, તો ઉક્ત પુલ ક્યારિી તૂટી ર્યેલ છે, અન ે  

 (૩) ક્યાાં સુધીમાાં કેટલા ખચે બનાવવામાાં આવશે ?  
--------- 
૧૨૨ 

નસિાડી તાલુિાની મેન નદી પર પુલ બનાિિા બાબત 
* ૨૭૪૬૮ શ્રી વજગ્નેિિુમાર સેિિ (લુણાવાર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
છોટાઉદેપુર જજલ્લાના નસવાર્ડી તાલુકાના રાયપુર ખુશાલપુરા 
રથતા પર મેન નદી પર પુલ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 
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 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂ।. ૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૨૩ 
મોરબી વજલ્લામાાં િેનાલોના નેટિિચ  બાબત 

* ૨૮૪૮૨ શ્રી વિજિે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ મોરબી 
જજલ્લામાાં તાલુકાવાર નમયદાની કયા પ્રકારની કેટલી 
કેનાલોના નેટવકયનુાં કામ પૂણય િયેલ છે અને કેટલુાં બાકી 
છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ મોરબી જજલ્લામાાં 
તાલુકાવાર નમયદાની પૂણય િયેલ અને બાકી કેનાલોના નેટવકયની 
જવર્તો નીચે મજુબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલુિાનુાં 
નામ 

નહેરનો 
પ્રિાર 

િાખાની લાંબાઈ કિમીમાાં 

િુલ પૂણચ બાિી 

મોરબી 

હળવદ 

શાખા ૧૦૮.૮૯૦ ૧૦૮.૮૯૦ ૦ 

જવશાખા ૧૧૩.૦૭૦ ૧૦૮.૭૮૦ ૪.૨૯૦ 

પ્રશાખા ૪૭૫.૮૮૦ ૩૦૪.૩૧૦ ૧૭૧.૫૮૦ 

પ્રપ્રશાખા ૧૫૫૮.૯૬૦ ૮૧૩.૦૩૦ ૭૪૫.૯૩૦ 

     

મોરબી 

શાખા ૪૮.૯૯૦ ૪૮.૯૯૦ ૦ 

જવશાખા ૬૪.૨૩૦ ૫૬.૫૬૦ ૭.૬૭૦ 

પ્રશાખા ૨૨૭.૪૧૦ ૧૩૪.૮૭૦ ૯૨.૫૪૦ 

પ્રપ્રશાખા ૮૨૩.૩૯૦ ૪૨૩.૪૬૦ ૩૯૯.૯૩૦ 

     

માળીયા 

શાખા ૩૫.૯૩૦ ૩૫.૯૩૦ ૦ 

જવશાખા ૪૩.૬૨૦ ૩૨.૪૯૦ ૧૧.૧૩૦ 

પ્રશાખા ૧૨૩.૩૧૦ ૪૭.૧૮૦ ૭૬.૧૩૦ 

પ્રપ્રશાખા ૨૧૮.૯૯૦ ૧૪૯.૧૯૦ ૬૯.૮૦૦ 
 

 (૨) ઉક્ત પૂણય િયેલ કામો પૈકી કેટલી કેનાલોમાાં 
પાણી છોર્ડવામાાં આવે છે અન ે કેટલી કેનાલોમાાં કયા 
કારણોસર પાણી છોર્ડવામાાં આવતુાં નિી, અન ે

  (૨) ઉક્ત પૂણય િયેલ કામો પૈકી કેનાલોમાાં છોર્ડવામાાં આવતા 
પાણીની જવર્તો નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલિુાનુાં 
નામ 

પાણી છોડિામાાં આિતુાં હોય તેની લાંબાઈ કિમીમાાં 

િાખા વિિાખા પ્રિાખા પ્રપ્રિાખા 

મોરબી 

હળવદ ૧૦૮.૮૯૦ ૮૬.૧૮૬ ૨૧૨.૯૦૧ ૪૯૨.૩૪૪ 

મોરબી ૪૮.૯૯૦ ૫૬.૫૬૧ ૧૩૪.૮૭૦ ૨૪૬.૧૩૯ 

માળીયા ૩૫.૯૩૦ ૩૨.૪૯૮ ૪૭.૧૮૩ ૧૧૦.૧૨૦ 
 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

તાલિુાનુાં 
નામ 

પાણી છોડિામાાં આિતુાં ન હોય તેની લાંબાઈ કિમીમાાં 

િાખા વિિાખા પ્રિાખા પ્રપ્રિાખા 

મોરબી 

હળવદ ૦ ૨૨.૫૯૪ ૯૧.૪૦૯ ૩૨૦.૬૮૬ 

મોરબી ૦ ૦ ૦ ૧૭૭.૩૨૧ 

માળીયા ૦ ૦ ૦ ૩૯.૦૭૦ 

પાણી છોર્ડવામાાં આવતુાં નિી તેના મુખ્ય કારણોાઃ 

૧. જવશાખા નહેરોમાાં જમીન સાંપાદન, ખેરૂ્ડતોના જવરોધ જવેા કે 
લાઈનદોરી બદલવાની માાંર્ણી કે વધારાના નાળાની માાંર્ણીન ે
કારણે બાાંધકામ ન િવાિી પાણી વહેવર્ડાવી શકાતુાં નિી. 

૨. ઉપરોક્ત જવશાખા નહેરોમાાં બાાંધકામ બાકી હોવાના કારણ ેપાણી 
વહેવર્ડાવી શકાતુાં ન હોઈ તેમાાંિી નીકળતી પ્રશાખા નહેરમાાં પણ 
પાણી વહેવર્ડાવી શકાતુાં નિી. 

૩. ઉપરોક્ત જવશાખા કે પ્રશાખા નહેરોમાાં સળાંર્ લાંબાઈમાાં પાણી 
વહેવર્ડાવી શકાતુાં ન હોઈ તેમાાંિી નીકળતી પ્રપ્રશાખા નહેરમાાં પણ 
પાણી વહેવર્ડાવી શકાતુાં નિી. 

 (૩) ઉક્ત કેનાલોના બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય 
કરવામાાં આવશે? 

  (૩) ઉક્ત કેનાલોના બાકી કામ વર્ય ૨૦૨૦-૨૧માાં પૂણય 
કરવાનુાં આયોજન છે. 

--------- 
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૧૨૪ 
અમદાિાદની યુ.એન.મહેતા ઈન્પટીટુ્યટ ઓફ િાડીયોલોજી ખાત ેનિીનીિરણ/વિપતરણની યોજના 

* ૨૭૪૪૮ શ્રી રાિેિભાઈ િાહ (એલીસિીજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદમાાં 
યુ.એન.મહેતા ઈન્સથટીટ્યુટ ઓફ કાર્ડીયોલોજી એન્સર્ડ રીસચયના 
નવીનીકરણ / જવથતરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામર્ીરી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 
જથિજતએ કયા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) નવા જબલ્ર્ડીંર્નુાં બાાંધકામ પૂણય િયેલ છે. 

 (૩) આ યોજના માટે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં 
કેટલી ગ્રાન્સટ ચૂકવવામાાં આવેલ છે? 

  (૩) છેલ્લા એક વર્યમાાં રૂ.૭૨.૯૦ કરોર્ડની ગ્રાન્સટ 
ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૨૫ 
રાજ્યોમાાં વલગ્નાઈટ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટ 

* ૨૮૪૩૮ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (જસધ્ધપુર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
જલગ્નાઈટ આધાહરત કેટલી ક્ષમતાના કેટલા પાવર પ્લાન્સટ 
આવેલા છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં રાજ્ય 
સરકાર હથતકના જલગ્નાઇટ આધાહરત પાવર પ્લાન્સટની જવર્તો 
નીચે મુજબ છે. 

અ.નાં. વલગ્નાઈટ આધાકરત પાિર પ્લાન્ટનુાં નામ િીજ ઉત્પાદન 
ક્ષમતા 

(મેગાિોટ) 

૧ કચ્છ જલગ્નાઇટ િમયલ પાવર થટેશન  ૨૯૦ 

૨ ભાવનર્ર જલગ્નાઇટ િમયલ પાવર થટેશન  ૫૦૦ 

૩ રુ્જરાત ઇન્સર્ડથટર ીઝ પાવર કાંપની લીમીટેર્ડ ૫૦૦ 

૪ રુ્જરાત મીનરલ રે્ડવલોપમેન્સટ કોપોરેશન  ૨૫૦ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ કેટલા પ્લાન્સટ કાયયરત અન ે
કેટલા બાંધ હાલતમાાં છે, અન ે

  (૨) તે પૈકી ઉક્ત જથિજતએ તમામ પ્લાન્સટ કાયયરત છે. 

 (૩) ઉક્ત પ્લાન્સટ ક્યારિી બાંધ છે અને બાંધ રહેવાના 
કારણો શુાં છે? 

  (૩) ઉક્ત જથિજતએ બધા જ વીજ મિકો કાયયરત છે. આમ 
છતાાં ક્યારેક જવજવધ કારણોસર જવેા કે તકનીકી સમારકામ, 
ઓછી વીજમાાંર્, બળતણ ઉપલબ્ધ ન હોવુાં અને મેહરટ ઓર્ડય ર 
અાંતર્યત પ્રાિજમકતા જો ન મળતી હોય તો તત્પૂરતા હાંર્ામી 
સમય દરમ્યાન જવજ એકમોમાાંિી ઉત્પાદન મેળવવાના આવતુાં 
નિી. 

 થટેટ લોર્ડ હર્ડથપેચ સેન્સટર (SLDC) ધ્વારા વીજ જનયમન 
આયોર્ના ‘‘મેરીટ ઓર્ડય ર’’ રેગ્યુલેશનને અનસુરીને સૌિી 
સથતા બળતણ ખચય ધરાવતા વીજ મિક પાસેિી વીજ ખરીદી 
કરવાની રહે છે. આિી, વીજ મિક વીજ ઉત્પાદન માટે 
ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં જો તેના પરિી પેદા િતી વીજળી ‘‘મેરીટ 
ઓર્ડય ર’’ માાં આવતી હોય તો જ વીજ ઉત્પાદન કરવામાાં આવ ે
છે. 

આમ, સામાન્સય  સાંજોર્ોમાાં ઉપરોક્ત વીજ મિકો કાયયરત છે.  
--------- 
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૧૨૬ 
તાપી અને નમચદા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૫૯૩ શ્રી સુવનલભાઈ ગામીત (જનઝર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી અને 
નમયદા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 
જગ્યા 

તાપી 
હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

સા.આ.કેન્સરો ૪ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૪ 

નમયદા 
હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૪ 

સા.આ.કેન્સરો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૨ 

 તાપી અન ેનમયદા જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાત ે
બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ 
નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ તાપી અને 
નમયદાના મહેકમની જવર્ત નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

તાપી 
હોજથપટલો ૨ ૩ ૦ 

સા.આ.કેન્સરો ૪ ૩ ૧ 

નમયદા 
હોજથપટલો ૩ ૨ ૨ 

સા.આ.કેન્સરો ૨ ૧ ૧  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૨૭ 
નમચદા નદી પર ઓિરવિજ અને રેલ્િેવિજ બનાિિા બાબત 

* ૨૮૫૭૮ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ કરજણ 
તાલુકામાાંિી પસાર િતી નમયદા નદી પર મોટીકોરલ પાસે 
ઓવરજિજ અને રેલ્વેજિજ બનાવી થટેચ્યુ ઓફ યુજનટીને 
જોર્ડવાની કેટલી રજૂઆત / માાંર્ણી છેલ્લા બે વર્યમાાં સરકારન ે
મળી, અન ે

  (૧) અને (૨) કોઈ રજુઆત મળેલ નિી. હાલમાાં કોઈ 
કાયયવાહી કરવાની રહેતી નિી. 
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 (૨) તે અન્સવયે ક્યારે શી કાયયવાહી કરવામાાં આવી ?  
--------- 

૧૨૮ 
સુરત મહાનગરપાવલિામાાં સામકૂહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૫ શ્રી િાાંવતભાઈ બલર (સુરત-ઉત્તર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં સુરત મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર 
માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ સુરત મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ કઈ 
જગ્યાએ સામહૂહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૨૯ 
ભાિનગર અને આણાંદ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૫૩૧ શ્રી િનુભાઈ બારૈયા (તળાજા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ ભાવનર્ર અને 
આણાંદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 
જગ્યા 

ભાવનર્ર હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧૧ 

આણાંદ હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૨ 

 ભાવનર્ર અને આણાંદ જજલ્લાના સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો 
/પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત 
વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભાવનર્ર અન ે
આણાંદના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

ભાવનર્ર હોજથપટલો ૩ ૪ ૭ 

આણાંદ હોજથપટલો ૨ ૨ ૦  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૩૦ 
દાહોદ વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ વિજ જોડાણો 

* ૨૮૫૬૪ શ્રી િજવેસાંગભાઈ પણદા (દાહોદ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર દાહોદ જજલ્લામાાં તાલકુાવાર કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણ 
મેળવવા કેટલી અરજીઓ મળી, 

  (૧)  

દાહોદ વજલ્લાના 
તાલુિા 

છેલ્લા બે િર્ચમાાં આિેલ અરજીઓ  

િર્ચ ૨૦૧૮ િર્ચ ૨૦૧૯ 

દાહોદ ૨૧૦ ૧૫૫ 

લીમખેર્ડા ૩૭૧ ૧૨૧ 

ઝાલોદ ૨૫૫ ૧૮૪ 

ફતેપુરા ૨૭૪ ૩૪૪ 

ર્રબાર્ડા ૧૨૭ ૧૨૪ 

ધાનપુર ૧૭૫ ૧૩૬ 

દે'બારીયા ૪૮૨ ૩૩૪ 

સાંજલેી ૬૭ ૫૭ 

જસાંર્વર્ડ ૦ ૭૭ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી અરજીઓ માંજૂર કરી વીજ જોર્ડાણો 
આપવામાાં આવ્યા અને કેટલી અરજીઓ પર્ડતર છે, અને  

  (૨) ૧૩૨૨ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા અને ૨૦૯૦ અરજીઓ પર્ડતર છે.  

 (૩) પર્ડતર અરજીઓ ક્યાાં સુધીમાાં માંજૂર કરી વીજ 
જોર્ડાણ આપવામાાં આવશે? 

  (૩) ખેતી જવર્યક વીજ જોર્ડાણ આપવુ એ સતત ચાલતી 
પ્રહક્રયા છે. પ્રજતવર્ય માળખાર્ત સુજવધા, વીજ જવતરણ 
વ્યવથિા અને વીજ તાંત્ર પર પર્ડનાર બોજો ઉપરાાંત યોજનાવાર 
નાણાાંકીય આયોજનને ધ્યાને લઈને વીજ જોર્ડાણો આપવાન ુ
આયોજન કરવામાાં આવતુાં હોય છે. આમ જજલ્લામાાં ખેતી જવર્યક 
વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં વીજ પ્રવહન અને વીજ જવતરણ એ 
તબક્કાઓ ઉપરાાંત નાણાાંકીય પહરબળ મહત્વનુ હોઇ તમામ 
બાબતો ધ્યાને લઇ બનતી ત્વરાએ વીજ જોર્ડાણ આપવામાાં 
આવશ.ે  

--------- 

૧૩૧ 
ગીર સોમનાથ અને અમરેલી વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૧૪ શ્રી વિમલભાઈ ચુડાસમા (સોમનાિ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન ર્ીર સોમનાિ અન ે અમરેલી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

ગીર સોમનાથ અમરેલી 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦ ૦૧ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૦૭ ૦૧ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઇ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 
ગીર સોમનાથોઃ 
COTPA ૨૦૦૩ અન્સવયેની કલમ ૪ અાંતર્યત જાહેર થિળ ે
ધુમ્રપાન, કલમ ૬ (અ) ૧૮ વર્યિી નાની ઉંમરની વ્યજક્ત 
દ્વારા તમાકુ આપવી કે વહેંચવી ર્ુન્સહો છે તેવુાં બોર્ડય  પાનના ર્લ્લ ે
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પ્રદજશયત કરેલ જણાયેલ ન હતુાં. કલમ ૬(બ) શૈક્ષજણક 
સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજ્યામાાં તમાકુની વેચાણ પર 
પ્રજતબાંધનુાં ઉલ્લાંઘન જોવા મળેલ અને કલમ ૭ જચત્રાત્મક 
આરોગ્ય જવર્યક ચતેવણી વર્ર તમાકુની બનાવટો જોવા 
મળેલ. 

અમરેલીોઃ 

ઉક્ત દરોર્ડા/ ઇન્સથપેકશનમાાં તમાકુ જનયાંત્રણ અજધજનયમ-
૨૦૦૩ ની કલમ-૪ (જાહેર થિળે ધૂમ્રપાન કરવા પર 
પ્રજતબાંધ) અન ે કલમ-૬ (અ) ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉમરની 
વ્યજક્તને તમાકુની બનાવટો વેચવા કે તનેા દ્વારા વેચાણ કરવા 
પર પ્રજતબાંધ અને કલમ-૬ (બ) શૈક્ષજણક સાંથિાની ૧૦૦ 
વારની જત્રજ્યામાાં તમાકુ કે તમાકુની બનાવટો વેચવા પર 
પ્રજતબાંધનાાં ઉલ્લાંઘન જવેી ર્ેરકાનુની પ્રવૃજત/વેચાણ જોવા 
મળેલ છે.  

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી ?  

  (૩) ર્ીર સોમનાિ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે
જનયમાનુસાર દાંર્ડ વસુલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે 
અને અમરેલી જજલ્લામાાં તે અન્સવયે કુલ-૪૧ જવાબદારો સામ ે
કુલ રૂ. ૬,૩૫૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
૧૩૨ 

બોડેલી તાલુિામાાં રપતાના િામની માંજૂરી બાબત   

* ૨૭૩૫૭ શ્રી અભેવસાંહ તડિી (સાંખેર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
છોટાઉદેપુર જજલ્લાના બોરે્ડલી તાલુકાના કુાં દનપુર વસાહત 
(પ્રેમનર્ર િી કર્ડાછલા) રથતાના કામને માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૪.૦૦ જક.મી.ની લાંબાઈ માટે રૂ।.૨૮૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૩૩ 
નસિાડી તાલુિાની મેન નદી પર પુલ બનાિિા બાબત 

* ૨૭૪૬૯ શ્રી િી.ડી.ઝાલાિાડીયા (કામરેજ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
છોટા ઉદેપુર જજલ્લાના નસવાર્ડી તાલકુાના રાયપુર ખુશાલપુર 
રથતા પર મેન નદી પર પુલ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર કરેલ છે કે 
કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૫૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
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૧૩૪ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િાયચરત સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો  

* ૨૮૫૭૩ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપુર 
જજલ્લામાાં તાલકુાવાર ક્યા થિળે સામુહહક આરોગ્ય કેન્સરો કાયયરત 
છે, 

  (૧) પત્રક સામેલ છે.  
પત્રિ 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટાઉદેપરુ જજલ્લામાાં 
આવેલ તાલુકાવાર સામુહહક આરોગ્ય કેન્સરોની જવર્ત 
દશાયવતુાં પત્રક  

ક્રમ નાં. તાલુિાનુાં નામ અ.નાં. સા.આ.િે.નુાં નામ 

૧ બોરે્ડલી 
૧ બોરે્ડલી 

૨ જબુર્ામ 

૨ છોટાઉદેપુર 
૩ તેજર્ઢ 

૪ ઝોઝ 

૩ જતેપુરપાવી 
૫ જતેપુરપાવી 

૬ કર્ડવાલ 

૪ ક્વાાંટ  

૭ ક્વાાંટ 

૮ પાનવર્ડ 

૯ રાંર્પુર (ક્વાાંટ) 

૫ નસવાર્ડી 
૧૦ ર્ઢબોરીયાદ 

૧૧ નસવાર્ડી 

૬ સાંખેર્ડા ૧૨ સાંખેર્ડા 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં ઉક્ત સામુહહક 
આરોગ્ય કેન્સરના થિળ ફેરફાર અાંર્ે કેટલી રજૂઆત/માાંર્ણી કે 
દરખાથત સરકારને મળી, અન ે

  (૨) એક દરખાથત મળેલ છે. 

 (૩) તે અન્સવયે ક્યારે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં આવી?   (૩) સામુહહક આરોગ્ય કેન્સર રાંર્પુર (ક્વાાંટ)ને યિા થિળે 
રાખવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૩૫ 
અમદાિાદની િીડની હોવપપટલમાાં માંજૂર થયલે જગ્યાઓ 

* ૨૮૪૬૯ શ્રી િૈલેર્ પરમાર (દાણીલીમર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 
જસજવલ હોજથપટલના કેમ્પસમાાં આવેલ કીર્ડની હોજથપટલમાાં 
ર્ડાયરેક્ટર, નેફ્રોલોજીથટ, યુરોલોજીથટની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર 
િયેલ છે, 

  (૧)  

સાંિગચ માંજુર 

ર્ડાયેરક્ટર ૦૧ 

નેફ્રોલોજીથટ ૧૫ 

યુરોલોજીથટ ૧૧ 

િુલ ૨૭ 
 

 (૨) તે પૈકી કેટલી જગ્યા ભરાયેલ અને કેટલી ખાલી છે, 
અન ે

  (૨)  

સાંિગચ ભરેલી જગ્યા  ખાલી જગ્યા  

ર્ડાયેરક્ટર ૦૧ ૦૦ 

નેફ્રોલોજીથટ ૦૬ ૦૯ 

યુરોલોજીથટ ૦૬ ૦૫ 

િુલ ૧૩ ૧૪  
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 (૩) ખાલી જગ્યા ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) વહીવટી અનુકૂળતા તેમજ જરૂરીયાત મુજબ યોગ્ય 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયે જગ્યાઓ બનતી ત્વરાએ ભરી શકાશ.ે 

--------- 

૧૩૬ 
જૂનાગઢ અને ગીર-સોમનાથ વજલ્લામાાં અિપમાતમાાં ઘાયલ વ્યવક્તઓને સહાય 

* ૨૮૫૧૧ શ્રી બાબુભાઇ િાર્જ (માાંર્રોળ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર અકથમાતમાાં ર્ાંભીર રીતે ઘાયલ િનારને રૂ.૫૦,૦૦૦ 
સુધીની સારવાર આપવા અન્સવયે જૂનાર્ઢ અન ેર્ીર-સોમનાિ 
જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા ઘાયલ વ્યજક્તઓને સહાય ચૂકવવામાાં 
આવી, 

  (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ ૨૦૧૮ િર્ચ ૨૦૧૯ 

જૂનાર્ઢ ૧૩૩ ૨૦૭ 

ર્ીર-સોમનાિ ૩૭ ૬૭ 

િુલ ૧૭૦ ૨૭૪ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા વ્યજક્તઓને આવી સહાય 
ચૂકવવાની બાકી છે, તેના કારણો શાાં છે, 

  (૨) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ ૨૦૧૮ િર્ચ ૨૦૧૯ 

જૂનાર્ઢ ૦૦ ૦૦ 

ર્ીર-સોમનાિ ૨૧ ૦૦ 

િુલ ૨૧ ૦૦ 

અપૂરતા દથતાવેજો રજુ કરેલ હોઇ સહાય ચુકવવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૩) ક્યાાં સુધીમાાં આ સહાય ચૂકવવામાાં આવશ,ે અન ે   (૩) પુરતા દથતાવજેો રજુ િયેિી સહાય ચુકવવામાાં 
આવશે. 

 (૪) ઉક્ત સહાય કેટલા હદવસમાાં ચકૂવવાની જોર્વાઇ 
છે? 

  (૪) કામકાજના ૩૦ હદવસમાાં સહાય ચુકવવાની જોર્વાઇ 
છે. 

--------- 

૧૩૭ 
થાનગઢમાાં સેનટેરી ઉત્પાદિ એિમોને િીજ િુલ્િ માફી 

* ૨૮૪૮૦ શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરેન્સરનર્ર 
જજલ્લાના િાનર્ઢમાાં આવેલ સેનેટરી આઇટમો બનાવતા 
યુજનટોને વીજ શુલ્ક માફી આપવામાાં આવે છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં વર્યવાર 
કેટલા યુજનટોન ે કેટલી રકમની વીજ શુલ્ક માફી આપવામાાં 
આવી, અન ે

  (૨)  
જજલ્લોાઃ સુરેન્સરનર્ર 

તાલુકોાઃ િાનર્ઢ 

િર્ચ 
માફી આપિામાાં 
આિેલ એિમની 

સાંખ્યા 

અપાયેલ િીજિર 
માફીની રિમ (રૂ.) 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 
િી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૧૩ ૪૪,૫૭,૩૨૪.૫૩ 

તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
િી 

તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૭ ૬૨,૬૩,૩૪૭.૩૧ 
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 (૩) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા યુજનટોન ે વીજ શુલ્ક માફી 
આપવાની બાકી છે, તે ક્યાાં સુધીમાાં આપવામાાં આવશે? 

  (૩) મળેલ અરજીઓ પૈકી સને-૨૦૧૮ ની ૧ અરજી અન ે
૨૦૧૯ ની ૭ અરજી મળી કુલ-૮ યુજનટોને વીજ શુલ્કમાાં માફી 
આપવાની બાકી છે. જ ેપૈકી ૪ યુજનટોની અરજીઓ કચેરી ખાતે 
પર્ડતર છે જનેો જનકાલ સત્વરે કરવામાાં આવશે. તેમજ ૪ 
યુજનટોની અરજી અાંર્ે અરજદાર દ્વારા સાંપૂણય પતૂયતા મળ્યેિી 
અરજીનો જનકાલ સત્વરે કરવામાાં આવશે. 

--------- 

૧૩૮ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં જજચરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૮૭ શ્રીમતી સાંગીતાબેન પાટીલ (જલાંબાયત) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં ભરૂચ 
જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અન ે૧૧૧૯  
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 

૧૩૯ 
આણાંદ વજલ્લામાાં રાષ્ટર ીય પિાપ્ય વિમા યોજના હેઠળ હોવપપટલ 

* ૨૮૫૪૩ શ્રી વનરાં જન પટેલ (પેટલાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાષ્ટ્ર ીય થવાથથ્ય 
જવમા યોજના હેઠળ આણાંદ જજલ્લામાાં કેટલી હોજથપટલ નોંધાયેલ 
છે, અને 

  (૧) આયુષ્માન ભારત યોજના અમલમાાં આવતા  
તા. ૦૧-૧૦-૨૦૧૮ િી આ યોજના બાંધ કરવામાાં આવેલ છે. 
આિી રાષ્ટ્ર ીય થવાથથ્ય જવમા યોજના હેઠળ એકપણ હોજથપટલ 
નોંધાયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી કેટલી ખાનર્ી અન ે કેટલી સરકારી 
હોજથપટલો છે? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૦ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં જજચરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૮૬ શ્રી મુિેિભાઇ પટેલ (ઓલપાર્ડ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં ભરૂચ 
જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અન ે૧૧૧૯  
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 
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૧૪૧ 
ર્જમનગર અને દેિભૂવમ દ્વારિા વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપણૂચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૯૫ શ્રી પ્રવિણભાઈ મુસડીયા (કાલાવર્ડ) : માનનીય ઊર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં જામનર્ર 
અને દેવભૂજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/ 
એકમો/ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં 
આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની 
રિમ (રૂ.લાખમાાં) 

જામનર્ર ૧૨૮૬૪ ૧૯૧૫.૫૨ 

દેવભૂજમ દ્વારકા ૬૬૧૮ ૧૧૦૦.૭૩   
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 
૧૪૨ 

ગાાંધીનગર અને મહેસાણા વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 
* ૨૮૪૫૪ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ર્ાાંધીનર્ર-ઉત્તર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર ર્ાાંધીનર્ર અન ેમહેસાણા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, 
એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ  નોંધાયા, 

  (૧)  
િર્ચ ગાાંધીનગર મહેસાણા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૯૬૯ ૨૪૩ ૩૭૫૦ ૯૪૮ ૨૦૮ ૭૩૮૦ 

૨૦૧૯ ૯૩૭ ૨૩૧ ૩૪૮૦ ૮૮૩ ૨૪૮ ૬૩૮૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
િર્ચ ગાાંધીનગર મહેસાણા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૬૨ ૩૯ ૧૮૭ ૫૨ ૧૪ ૨૮૮ 

૨૦૧૯ ૭૫ ૨૧ ૨૦૪ ૬૩ ૨૨ ૩૧૪   
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ેકેટલા પુરૂર્ો 
છે, અને 

  (૩)  
દદીની 
વિગત 

ગાાંધીનગર મહેસાણા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૫૪ ૧૮ ૧૦૫ ૫૬ ૮ ૧૫૧ 

પુરુર્ ૮૩ ૪૨ ૨૮૬ ૫૯ ૨૮ ૪૫૧   
 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રક-અ આ સાિ ેસામેલ છે. 
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પત્રિ-અ 

રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ।.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ એન્સર્ડ કાંટર ોલ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈડ્સની જવના મલૂ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 

સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલલુ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મકુત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૪૩ 
બનાસિાાંઠા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૨૯ શ્રી નથાભાઈ પટેલ (ધાનેરા) : માનનીય ઊર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે
તા.૧૯/૨/૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧/૫/૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા બ ેવર્યમાાં બનાસકાાંઠા 
અને મહીસાર્ર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજ વબલ માફીની 
રિમ  

બનાસકાાંઠા ૧૦૭૧૨ રૂ.૩૨૪.૫૫ લાખ 

મહીસાર્ર ૯૬૦૭ રૂ.૬૦૯.૩૩ લાખ   
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૪૪ 
રાજિોટ મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૯ શ્રી ગોવિાંદભાઈ પટેલ (રાજકોટ દજક્ષણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં રાજકોટ મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ રાજકોટ મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 
કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા ? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૪૫ 
િડોદરા અને આણાંદ વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૭૬  શ્રી જિપાલવસાંહ પકઢયાર (પાદરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન વર્ડોદરા અને આણાંદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કરવામાાં 
આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

િડોદરા આણાંદ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૪૭ ૧૩ 
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તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૩૫ ૪૦  

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

િડોદરા :  

(૧)  COTPA-૨૦૦૩ (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો 
પ્રોર્ડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૬(બ) અાંતર્યત શૈક્ષજણક 
સાંથિાઓની આસપાસ ૧૦૦ વારની જત્રજ્યામાાં તમાકુ કે 
તમાકુની બનાવટો વેચતા જોવા મળ્યા. 

(૨) COTPA-૨૦૦૩ (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો 
પ્રોર્ડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ મુજબ જાહેર થિળોએ 
ધુમ્રપાન કરતા ઈસમો સામે કાયયવાહી કરવામાાં આવી. 

(૩) કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી નીચનેી વયના 
વ્યજકતને તમાકુ ઉત્પાદન વેચવુાં ર્ુનો બન ેછે તે મુજબના બોર્ડય  
દુકાન પર દશાયવેલ ન હતા તેમની સામે કાયયવાહી કરવામાાં 
આવેલ છે.  

આણાંદ : 

  દરોર્ડા દરમ્યાન કાયદા અનુસાર જ ેદુકાનમાાં તમાકુ કે 
તમાકુની બનાવટનુાં વેચાણ િતુાં હોય ત્યાાં COTPA-2003 
(જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો પ્રોર્ડોકટ એકટ-૨૦૦૩) ની 
કલમ-૬ (અ) મુજબ બોર્ડય  લર્ાવેલ ન હતા. કલમ-૬(બ) 
મુજબ શૈક્ષજણક સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજ્યામાાં આવેલ 
જવથતારમાાં તમાકુ કે તમાકુની બનાવટોનુાં વેચાણ જોવા મળ્યુાં, 
અને કલમ-૪ મુજબ જાહેર જગ્યાઓ પર ધુમ્રપાન જોવા મળ્યુાં. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 

(૧) વર્ડોદરા જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે કુલ 
રૂ.૨,૨૦,૫૯૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) આણાંદ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે 
જનયમાનુસાર દાંર્ડ  વસૂલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૪૬ 
રાજ્યમાાં સલે્સ ટેક્ષ/િેટની િસૂલાત બાબત 

* ૨૮૫૧૯ શ્રી પુાંર્જભાઈ િાંિ (ઉના) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યમાાં 
પાયોનીયર/પ્રેસીજીયસ થટેટસ અન્સવયે સેલ્સ ટેકસ/વેટની 
જવલાંજબત ચકૂવણીનો લાભ લનેાર એકમો પાસેિી વસૂલાત 
બાકી છે તે હકીકત સાચી છે,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો એક કરોર્ડિી વધુ રકમના કરવેરા 
ભરવાના બાકી હોય તેવા એકમો કેટલા છે, અન ે

  (૨) ૫ (પાાંચ) 

 (૩) ઉક્ત એકમો પાસેિી ઉક્ત કરવરેા વસૂલવા ઉક્ત 
જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં શુાં કાયયવાહી કરી ?  

  (૩) ઉક્ત ૫ એકમોમાાં ર્ુજરાત વેચાણવેરા, ર્ુજરાત 
મૂલ્યવજધયત કાયદા તિા જમીન મહેસૂલ કાયદા અન્સવયે પર્લાાં 
લેવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૧૪૭ 
નમચદા વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 

* ૨૭૪૦૫ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાર્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં નમયદા જજલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 
અાંતર્યત કુલ કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, 
અન ે

  (૧)  

િર્ચ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૨,૬૯૫ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૨,૬૦૧ 

િુલ ૨૫,૨૯૬ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કુલ કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ચ થયેલ ખચચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૨,૫૩,૯૦,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨,૫૨,૦૨,૦૦૦ 

િુલ ૫,૦૫,૯૨,૦૦૦  
--------- 

૧૪૮ 
ગાાંધીનગર અને સુરત વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૫૭  શ્રી સુરેિિુમાર પટેલ (માણસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન ર્ાાંધીનર્ર અને સરુત જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કરવામાાં 

આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

ગાાંધીનગર સુરત 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૪૩ ૧૨ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૫૨ ૧૪  

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

ગાાંધીનગર :  

(૧)  ઉક્ત દરોર્ડા/ઈન્સથપેકશનમાાં તમાકુની બનાવટો જવેી 

કે પાન-મસાલા, બીર્ડી-જસર્ારેટ અને ર્ુટખાનુાં ર્ેરકાનુની 
વેચાણ કરતાાં જોવા મળ્યા અને સરકારશ્રીના જનયમ મુજબ 
૨x૧ ની સાઈઝનુાં ચતેવણી માટેનુાં બોર્ડય  હર્ડથપ્લે કરેલ ન હતુાં. 

સુરત : 

- જાહેર થિળે ધુમ્રપાન કરતા વ્યજકતઓ જોવા મળ્યા.  

- જનયત નમુના કરતા મોટા અને તમાકુની બનાવટોની પ્રત્યક્ષ 
અને પરોક્ષ જાહેરાત કરતા હોય તેવા બોર્ડય  જોવા મળ્યા. 
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- તમાકુાં  જનયાંત્રણ ધારો-૨૦૦૩ની કલમ-૬-અ મુજબ 
જનયત નમુનાનુાં બોર્ડય  મુક્યા વર્ર વેચાણ કરતા જોવા મળ્યા. 

- ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજકત તમાકુનુાં વેચાણ કરતાાં 
જોવા મળ્યા. 

- શૈક્ષજણક સાંથિાઓની ચારે હદશાના ૧૦૦ વારના જવથતારમાાં 
તમાકુ વેચતા દકુાનદારો જોવા મળ્યા. 

- તમાકુની બનાવટોના બાંને તરફ આરોગ્ય જવર્યક જચત્રાત્મક 
ચેતવણી ન હોય તેવી તમાકુની બનાવટો જોવા મળી.   

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 

(૧) ર્ાાંધીનર્ર જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે 
જનયમાનુસાર દાંર્ડ  વસૂલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે.  

(૨) સુરત જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે કુલ 
રૂ.૧૦,૬૩,૭૯૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૪૯ 
િચ્છ વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૦૨ શ્રી વિરેન્રવસાંહ ર્જડેર્જ (માાંર્ડવી) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
કચ્છ જજલ્લામાાં કેટલા અનુસૂજચત જાજતના લાભાિીઓને નવા 
કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૫ નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે ઉકત જથિજતએ કેટલો ખચય િયો ?   (૨) રૂ.૩૩૨.૬૪ લાખનો ખચય િયેલ છે.   

--------- 

૧૫૦ 
વભલોડા અને મઘેરજ તાલુિાના ડામર થયા િગરના રપતાઓ 

* ૩૦૦૧૯ ડૉ. અવનલ જોર્ીયારા (જભલોર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ અરવલ્લી જજલ્લાના 
જભલોર્ડા અને મેઘરજ તાલુકાના ર્ડામર િયા વર્રના સાત 
વર્યિી ઉપરના પ્લાન અન ે દસ વર્યિી ઉપરના નોન-પ્લાન 
રથતાઓ કેટલા છે,  

  (૧) ૪૭-રથતાઓ. 

 (૨) આ રથતાઓનુાં સરકારની નીજત પ્રમાણ ે સમયસર 
ર્ડામર ન િવાના કારણો શાાં છે, અન ે

  (૨) રથતાની હયાત ર્ડામર સપાટી ધ્યાને લઈ ર્ડામર કામ 
કરવામાાં આવે છે. 

 (૩) આ રથતાઓનુાં ક્યાાં સુધીમાાં ર્ડામર કામ િશે ?   (૩) માંજૂર િયેલ ૩ રથતાઓ પર બનતી ત્વરાએ ર્ડામર 
કામ કરવામાાં આવશે અન ેબાકીના રથતાઓની માંજૂર કરવાની 
દરખાથત જવચારણા હેઠળ છે. 

 
--------- 



77 

૧૫૧ 
સુરત વજલ્લામાાં જજચરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૨૨ શ્રી મોહનભાઈ ઢોકડયા (મહુવા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં સુરત 

જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને કેટલા 

િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અને ૩૦૧ 

નાંર્  વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૫૬.૮૩ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 

૧૫૨ 
જી.એસ.ટી.ના િળતરની બાિી િસુલાત 

* ૨૭૯૫૨ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાર્ડીયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

ર્ુજરાત સરકારને તેના જી.એસ.ટી.ના વળતરના બાકી 

લહેણાપેટે કેન્સર સરકારે મળવાપાત્ર કેટલા લહેણા સામ ે

વર્યવાર, કેટલી રકમ ચૂકવી, 

  (૧)  

સમય િળતરના 

મળિા પાત્ર 

લહેણા 

(રૂ.િરોડમાાં) 

ચૂિિેલ રિમ 

(રૂ.િરોડમાાં) 

૦૧-૦૨-૨૦૧૮ િી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧૧૪૭૪.૭૦ ૧૧૨૧૨.૦૫ 

૦૧-૦૨-૨૦૧૯ િી 

૩૧-૦૧-૨૦૨૦ 

૧૪૪૫૧.૫૯ ૧૩૬૬૩.૨૦ 

 

 (૨) બાકી નીકળતા લહેણા માટે રાજ્ય સરકારે ઉક્ત 

જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કેન્સર સરકારમાાં ક્યારે ક્યારે રજુઆતો 

કરી, અન ે

  (૨) જ ેતે સમયે મળવાપાત્ર વળતર સાંદભે નવેમ્બર ૨૫, 

૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરકારના રેવન્સયુ સેકે્રટરીને તિા  

માચય ૨૭, ૨૦૧૯ના રોજ ભારત સરકારના નાણામાંત્રીશ્રીન ેપત્ર 

પાઠવવામાાં આવલે. 

 (૩) કેન્સર સરકારે તનેો શુ પ્રજતભાવ આપ્યો?   (૩) ભારત સરકાર તરફિી વખતો-વખત કોમ્પેન્સસેશનનો 

હપ્તો ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૫૩ 
સુરત વજલ્લામાાં જજચરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૮૯ શ્રી અરવિાંદ રાણા (સુરત-પૂવય) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાયર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં સુરત 
જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૩૪.૬૫ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અને ૩૦૧ 
નાંર્  વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૫૬.૮૩ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 



78 

૧૫૪ 
જુનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૦૭ શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (જવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં વર્યવાર જુનાર્ઢ અને પોરબાંદર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

જુનાર્ઢ ૨૦૧૮ ૧૮૬ ૧૬૨ ૧૫૮૯ 

૨૦૧૯ ૧૬૦ ૧૫૦ ૧૫૫૧ 

પોરબાંદર ૨૦૧૮ ૨૦૨ ૬૮ ૬૧૭ 

૨૦૧૯ ૧૪૦ ૬૩ ૫૩૨ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા? 

  (૨)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

જુનાર્ઢ ૨૦૧૮ ૧૧ ૧૨ ૯૭ 

૨૦૧૯ ૧૯ ૧૦ ૮૫ 

પોરબાંદર ૨૦૧૮ ૨૧ ૧૪ ૫૬ 

૨૦૧૯ ૧૯ ૧૨ ૪૨  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને 

પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

જુનાર્ઢ ૨૦૧૮ ૨ ૯ ૯ ૩ ૨૧ ૭૬ 

૨૦૧૯ ૨ ૧૭ ૭ ૩ ૧૮ ૬૭ 

પોરબાંદર ૨૦૧૮ ૩ ૧૮ ૩ ૧૧ ૧૦ ૪૬ 

૨૦૧૯ ૫ ૧૪ ૩ ૯ ૧૩ ૨૯ 
 

 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 
િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંરે્ જવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજારૃ્જત અાંરે્ પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે જનાઃશુલ્ક 
તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાતે રૂા.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના તિા મા 
વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
એઈડ્સોઃ  

 રુ્જરાત થટેટ એઈડ્સ કાં ટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે કેન્સર 
સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાં ટર ોલ ઓરે્નાઈઝેશન (નાકો), નવી હદલ્હીની 

નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાં ટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર સુજવધા 
ઉપલબ્ધ છે. 

 રુ્જરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાતે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  આપવામાાં આવે 
છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાને વળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-સાંભાળ 
કેન્સરો (કેર અને સપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 
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 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની સારવાર-
એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણૂક ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર જુિ 

(દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને સોંય/જસરીંજિી 

નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર 

કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય વરે્રે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચેપની અટકાયત હેતુ જપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન (PPTCT) 

પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 
ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુલ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય વ્યજક્તને ચેપ 
લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અને સારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિે રહેતાાં ૬ 
વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની દવા આપવામાાં આવે 

છે. 

 રૃ્હ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જારૃ્જત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૧૫૫ 
ર્જમ જોધપુર તાલુિાના રોડ પહોળા િરિા બાબત 

* ૨૭૩૭૮ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ર-ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મખુ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે 
કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જામનર્ર જજલ્લાના જામજોધપુર તાલકુાના વીરપુર-
ભોજાબેર્ડી-લલોઈ-સખપર-શેઢવર્ડાળા રોર્ડને પહોળા કરવાનુાં 
કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હાલની જથિજતએ માંજૂર િયેલ છે. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૧૨.૦૦ જકમી લાંબાઈ માટે રૂ.૬૦૦.૦૦ લાખ. 

--------- 

૧૫૬ 
અમદાિાદ અને સુરત િહેર/વજલ્લામાાં ડૉક્ટરોને આપેલ વનમણૂાંિ 

* ૨૮૪૬૬ શ્રી ગ્યાસુદીન િેખ (દહરયાપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર અમદાવાદ અને સુરત શહેર/જજલ્લામાાં  સરકારી 
કોલેજોમાાંિી એમ.બી.બી.એસ. પાસ કરેલ કેટલા ર્ડૉક્ટરોને 
જનમણૂાંક આપવામાાં આવી,   

  (૧) અને (૨) પત્રિ-૧ આ સાિે સામેલ છે.  

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, શહેર/જજલ્લાવાર  કેટલા 
ર્ડૉક્ટરો ફરજ પર હાજર િયા અન ેકેટલા ર્ડૉક્ટરો હાજર ન િયા, 

   

 (૩) હાજર ન િયા હોય તેવા કેટલા ર્ડૉક્ટરો પાસિેી 
બોન્સર્ડની કેટલી રકમ વસુલી અને કેટલી રકમ વસુલવાની બાકી 
છે, અને 

  (૩) પત્રિ-૨ આ સાિે સામેલ છે.  
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 (૪) ઉક્ત બોન્સર્ડની બાકી રકમ વસુલવા સરકારે શી 
કાયયવાહી કરી? 

  (૪) મામલતદાર (વસુલાત) દ્વારા વસુલાતની 
ધોરણસરની કાયયવાહી હાિ ધરવામાાં આવેલ છે. 

પત્રિ-૧ 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની વપથવતએ છેલ્લા બે િર્ચમાાં િર્ચિાર અમદાિાદ અને સુરત િહેર/વજલ્લામાાં વજલ્લાિાર સરિારી િોલેજોમાાંથી ડોક્ટરોને 

આપેલ વનમણૂાંિોની વિગત દિાચિતુાં પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ ૨૦૧૮ િર્ચ ૨૦૧૯ 

વનમણૂાંિ 
આપેલ ડૉક્ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉક્ટર 

હાજર ન થયેલ 
ડૉક્ટર 

વનમણૂાંિ 
આપેલ ડૉક્ટર 

ફરજ પર હાજર 
થયેલ ડૉક્ટર 

હાજર ન થયેલ 
ડૉક્ટર 

૧ અમદાવાદ (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) ૧૩ ૩ ૧૦ ૨ ૧ ૧ 

૩ સુરત (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સુરત (ગ્રામ્ય) ૩૩ ૩ ૩૦ ૩૦ ૬ ૨૪ 

િુલ ૪૬ ૬ ૪૦ ૩૨ ૭ ૨૫ 

પત્રિ-૨ 
હાજર ન થયા હોય તેિા ડૉક્ટરોની બોન્ડની િસુલાતની વિગત દિાચિતુાં પત્રિ 

ક્રમ વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ ૨૦૧૮ િર્ચ ૨૦૧૯ 

બોન્ડની 
રિમની 

િસુલાત િરેલ 
ડૉક્ટરોની 

સાંખ્યા 

િસુલાત િરેલ 
બોન્ડની રિમ 

(રૂા.) 

િસુલાત 
િરિાની બાિી 
બોન્ડની રિમ 

(રૂા.) 

બોન્ડની 
રિમની 

િસુલાત િરેલ 
ડૉક્ટરોની 

સાંખ્યા 

િસુલાત િરેલ 
બોન્ડની રિમ 

(રૂા.) 

િસુલાત 
િરિાની બાિી 
બોન્ડની રિમ 

(રૂા.) 

૧ અમદાવાદ (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અમદાવાદ (ગ્રામ્ય) ૨ ૩૦૦૦૦૦ ૧૨૦૦૦૦૦ ૦ ૦ ૫૦૦૦૦૦ 

૩ સુરત (શહેર) ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ સુરત (ગ્રામ્ય) ૮ ૧૨૦૦૦૦૦ ૩૩૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૦૫૦૦૦૦૦ 

િુલ ૧૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૪૫૦૦૦૦૦ ૩ ૧૫૦૦૦૦૦ ૧૧૦૦૦૦૦૦ 

--------- 

૧૫૭ 
મોરબી અને આણાંદ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૮૯ શ્રી મહમદ ર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનરે) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે 
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ેતા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
સુધી વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા બે વર્યમાાં મોરબી અન ે
આણાંદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની 
રિમ  

મોરબી  ૯૦૭૦ રૂ. ૧૦૩૫.૦૨ લાખ 

આણાંદ ૩૪૩૪ રૂ. ૨૬૯.૪૪ લાખ  
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 
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 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૫૮ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 
૧૫૯ 

રાજ્ય સરિારનુાં ર્જહેર દેિુાં 
* ૨૮૫૩૭ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નાણા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્યનુાં જાહેર 
દેવુાં કેટલુાં છે,  

  (૧)  
નાણાિીય િર્ચ િુલ બાિી ર્જહેર દેિુાં 

(રૂ.િરોડમાાં) 
૨૦૧૮-૧૯ (સુ.અ) ૨,૪૦,૬૫૨ 

 

 (૨) ઉક્ત દેવુાં ઘટાર્ડવા છેલ્લા બે વર્યમાાં શા પર્લાાં 
લીધાાં, 

  (૨) રાજજવજત્તય જશથતનુાં પાલન અને તે દ્વારા દેવુાં, 
રાજ્યના જવકાસ માટે મૂર્ડી ખચયની જરૂહરયાત પ્રમાણે અને કેન્સર 
સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ મયાયદાની અાંદર રહે છે. 

 (૩) રાજ્યના દેવાનો માિાદીઠ અાંદાજ કાઢવામાાં આવે છે 
કે કેમ, અન ે

  (૩) ના, જી. 

 (૪) જો હા, તો રાજ્યમાાં ઉક્ત જથિજતએ માિાદીઠ દેવુાં 
કેટલુાં છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૬૦ 
પાટણ વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૬૧ ડૉ. આિાબેન પટેલ (ઉંઝા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
પાટણ જજલ્લામાાં સામાન્સય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃજર્ 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૮૪૩ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) કુલ રૂ.૩૯૨૭.૧૯ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 

૧૬૧ 
જુનાગઢ મહાનગરપાવલિામાાં સામુકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૫૯ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં જુનાર્ઢ મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 
કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવેલ 
નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ જુનાર્ઢ મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 
કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૬૨ 
દેિભુવમ-દ્વારિા વજલ્લામાાં નોંધાયેલ પિાઈન ફ્લનુા િેસો 

* ૨૮૫૦૨ શ્રી વિક્રમભાઈ માડમ (ખાંભાજળયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર દેવભુજમ દ્વારકા જજલ્લામાાં તાલકુાવાર થવાઈન ફ્લુના 
કેટલા કેસ નોંધાયા,   

  (૧)  
પિાઈન ફ્લુ (સીઝનલ ફ્લુ)ના નોંધાયેલ િેસ 

ક્રમ તાલિુા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ ખાંભાજળયા ૦ ૧૪ 

૨ કલ્યાણપુર ૨ ૮ 

૩ ભાણવર્ડ ૦ ૧ 

૪ દ્વારકા ૧ ૧૨ 

િુલ ૩ ૩૫ 
 

 (૨) તે પકૈી વર્યવાર, તાલકુાવાર કેટલા દદીઓના મતૃ્યુ 
િયા અને, 

  (૨)  
પિાઈન ફ્લુ (સીઝનલ ફ્લુ)ના નોંધાયલે મૃત્યુ 

ક્રમ તાલિુા 
૦૧-૦૧-૨૦૧૮ 

થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ 
થી 

૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ ખાંભાજળયા ૦ ૧ 

૨ કલ્યાણપુર ૦ ૧ 

૩ ભાણવર્ડ ૦ ૦ 

૪ દ્વારકા ૦ ૧ 

િુલ ૦ ૩ 
 

 (૩) ઉક્ત રોર્ચાળો અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા સાંકજલત રોર્ સવલેન્સસ 
કાયયક્રમ દ્વારા દદીઓન ે શોધી ઓસેલ્ટામીવીર દવા તેમજ 
અધતન સારવાર આપવામાાં આવે છે. જવના મુલ્યે લબેોરેટરી 
તપાસ કરવામાાં આવે છે. સીઝનલ ફ્લનુા દદીના સાંપકયમાાં 
આવનાર વ્યજક્તઓનુાં જનહરક્ષણ કરી રોર્ના લક્ષણો જણાય તો 
ઓસેલ્ટામીવીર દવા આપવામાાં આવે છે. તમામ આરોગ્ય 
કેન્સરોમાાં દવાઓ અને સાધન સામગ્રીનો પૂરતો જથ્િો ઉપલબ્ધ 
કરાવવામાાં આવેલ છે. જાહેર જનતાને શુાં કરવુાં, શુાં ન કરવુાં તે 
અાંર્ે પજત્રકા જવતરણ જવેી પ્રચાર-પ્રસારની કામર્ીરી કરવામાાં 
આવે છે. ઈજન્સર્ડયન મેર્ડીકલ એસોજસએશનના સભ્યોની મીટીંર્ 
તેમજ જનાઃશુલ્ક આયુવેહદક ઉકાળાનુાં જવતરણ કરવામાાં આવે છે.  

--------- 

૧૬૩ 
મહેસાણા વજલ્લામાાં મલેેરીયા વનયાંત્રણ ટીમ દ્વારા લેિામાાં આિેલ લોહીના નમૂના 

* ૨૮૪૪૩ શ્રી ભરતજી ઠાિોર (બેચરાજી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર મહેસાણા જજલ્લામાાં તાલુકા વાર મેલેહરયા જનયાંત્રણ ટીમ 
દ્વારા કેટલા લોકોના લોહીના નમનૂા લેવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ મેલેહરયા 
જનયાંત્રણ ટીમ દ્વારા લેવામાાં આવેલ લોહીના નમૂનાની જવર્તો 
નીચે મુજબ છે. 

તાલુિો (૦૧-૦૧-૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૧૮) 

(૦૧-૦૧-૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૧૯) 

કર્ડી ૭૩૮૪૬ ૮૩૫૩૨ 

જવજાપુર ૬૭૧૫૦ ૭૫૮૧૬ 

જવસનર્ર ૬૧૫૯૩ ૬૫૭૧૫ 
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મહેસાણા ૮૭૦૬૬ ૯૦૭૬૩ 

વર્ડનર્ર ૪૦૪૯૦ ૪૬૮૭૭ 

સતલાસણા ૨૦૭૩૫ ૨૨૦૩૭ 

ખેરાલુ ૩૧૭૬૪ ૩૨૦૨૫ 

ઉંઝા ૩૯૩૨૬ ૪૨૪૫૪ 

જોટાણા ૧૮૭૭૧ ૨૦૩૨૪ 

બેચરાજી ૨૬૩૫૪ ૩૦૬૧૬ 

વજલ્લા િુલ ૪૬૭૦૯૫ ૫૧૦૧૫૯ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, તાલુકાવાર કેટલા નમૂનામાાં 

મેલેહરયાનો રોર્ જણાઈ આવેલ? 

  (૨) તે પકૈી મેલેહરયાનો રોર્ જણાઈ આવેલ તેની જવર્તો 

નીચે મુજબ છે. 

તાલુિો (૦૧-૦૧-૧૮ થી 

૩૧-૧૨-૧૮) 

(૦૧-૦૧-૧૯ થી 

૩૧-૧૨-૧૯) 

કર્ડી ૪૨ ૨૫ 

જવજાપુર ૨૪ ૧૧ 

જવસનર્ર ૧૬ ૬ 

મહેસાણા ૫૫ ૩૨ 

વર્ડનર્ર ૧૮ ૧૩ 

સતલાસણા ૧૦ ૨ 

ખેરાલુ ૩ ૩ 

ઉંઝા ૩૩ ૧૧ 

જોટાણા ૧૦ ૧ 

બેચરાજી ૩૦ ૧૭ 

વજલ્લા િુલ ૨૪૧ ૧૨૧ 
 

--------- 

૧૬૪ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 

૧૬૫ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં વનયોનેટલ આઈ.સી.ય.ુની સુવિધા 

* ૨૮૫૨૫ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સરકારી દવાખાના/જસજવલ હોજથપટલમાાં 

પ્રસુજત વોર્ડયની પાસે જ જનયોનટેલ આઈસીયુ હોવો જોઈએ તે 

વાત સાચી છે, 

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો અમરેલી અન ે ભાવનર્ર જજલ્લામાાં 

સરકારી દવાખાના/જસજવલ હોજથપટલમાાં પ્રસુજત વોર્ડયની પાસે 

જ જનયોનેટલ આઈસીયુની વ્યવથિા તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની 

જથિજતએ છે કે કેમ, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ તબીબી જશક્ષણ 

પ્રભાર્ હથતકની સર.ટી.હોજથપટલ, ભાવનર્ર ખાતે પ્રસજુત 

વોર્ડય  પાસે જ જનયોનેટલ આઈસીયુની વ્યવથિા ઉપલબ્ધ છે. 

 (૩) જો ના, તો ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત વ્યવથિા ઉભી 

કરવામાાં આવશે ? 

  (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 
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૧૬૬ 
સુરત અને િલસાડ વજલ્લામાાં સીિલસેલ એનીવમયાના નોંધાયેલ િેસ 

* ૩૦૦૦૯ શ્રી જીતુભાઈ ચૌધરી (કપરાર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
વર્યવાર સુરત અને વલસાર્ડ જજલ્લામાાં તાલુકાવાર સીકલસેલ 
એનીજમયાના કેટલા કેસ નોંધાયા,  

  (૧)  
સુરત વજલ્લો  

ક્રમ તાલિુા િુલ નિા િોધાયેલા સીિલસેલ ડીસીઝ 
દદીની સાંખ્યા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ માાંર્રોળ ૩૧ ૨૯ 

૨ બારર્ડોલી  ૨૭ ૨૫ 

૩ મહુવા  ૨૭  ૩૧ 

૪ માાંર્ડવી  ૫૧ ૪૩ 

૫ ઉમરપાર્ડા  ૪૪ ૩૬ 

૬ યોયાયસી  ૭ ૯ 

૭ પલસાણા ૮ ૬ 

૮ કામરેજ  ૧૧ ૭ 

૯ ઓલપાર્ડ  ૭ ૯ 

 િુલ ૨૧૩ ૧૯૫ 

 
િલસાડ વજલ્લો  

ક્રમ તાલિુા િુલ નિા નોંધાયેલ સીિલસલે ડીસીઝ 
દદીની સાંખ્યા 

૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૮ 

૦૧-૦૧-૨૦૧૯ થી 
૩૧-૧૨-૨૦૧૯ 

૧ વલસાર્ડ  ૨ ૦ 

૨ પારર્ડી  ૦ ૧ 

૩ ધરમપુર  ૭ ૦ 

૪ કપરાર્ડા  ૦ ૦ 

૫ વાપી  ૧ ૦ 

૬ ઉમરર્ામ  ૦ ૨ 

 િુલ  ૧૦ ૩ 
 

 (૨) તૈ પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, ઉક્ત રોર્ના 
દદીઓ માટે કેટલા ખાસ સારવાર કેન્સરો ઉભા કરવામાાં આવ્યા, 
અને  

  (૨) સુરત જજલ્લામાાં ર્વમેન્સટ મેર્ડીકલ કોલેજ ખાતે  
સારવાર કેન્સર ઉભુાં કરવામાાં આવેલ છે.  

 વલસાર્ડ જજલ્લામાાં થટેટ હોજથપટલ ધરમપુર ખાતે 
સારવાર કેન્સર ઉભુાં કરવામાાં આવેલ છે.  

 (૩) ઉક્ત રોર્ અટકાવવા ઉક્ત જથિજતએ શુાં કાયયવાહી 
કરી ?  

  (૩) પત્રક-અ મુજબ.  

પત્રિ-અ  

સીકલસેલ એનીમીયા અટકાવવા નીચ ેમુજબની કાયયવાહી હાિ ધરવામાાં આવી. 

 સરકારશ્રી દ્વારા સીકલસેલ એનીમીયાના દદીઓને થક્રીનીંર્, સારવાર, કાઉન્સસેલીંર્ તેમજ આરોગ્ય જશક્ષણની સેવાઓ પુરી 
પાર્ડવામાાં આવે છે. 

 સીકલસેલ એનીમીયા રોર્ માટે થક્રીનીંર્ કરી રોર્ના દદીઓને પીળુાં કાર્ડય  આપવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત સીકલસેલ વાહકન ે
અર્ડધુ પીળુાં અન ેઅર્ડધુ સફેદ કાર્ડય  આપવામાાં આવે છે. 

 સીકલસેલ રોર્ના દદીઓન ેકાઉન્સસેલર દ્વારા કાઉન્સસેલીંર્ કરી  રોર્ જવર્ ેસાંપણૂય સમજ પુરી પાર્ડવામાાં આવે છે. આ ઉપરાાંત 
મેરેજ કાઉન્સસેલીંર્ અને ર્ભાયધારણ માટે કાઉન્સસલેીંર્ પણ કરવામાાં આવે છે. 

 આ રોર્ના દદીઓન ેદરરોજ જનયજમત ર્ળવા માટે ફોજલક એજસર્ડની ર્ોળીઓ આરોગ્ય કમયચારીઓ દ્વારા દર માસે આપવામાાં 
આવે છે. આ ઉપરાાંત જરૂર જણાયે દદય શામક દવાઓ પણ આપવામાાં આવે છે. 
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 સીકલસેલ રોર્ના દદીઓને જ્યારે ક્રાઇસીસ ઉભી િાય ત્યારે સરકારી હોજથપટલોમાાં જવના મલૂ્યે સારવાર આપવામાાં આવે છે. 
તેમજ આ દદીઓને જરૂર પડ્ય ેજવનામુલ્યે લોહી પણ આપવામાાં આવે છે.  

 સીકલસેલ રોર્નાાં દદીઓને ટેબ. હાઇર્ડર ોક્સીયુહરયા આપવામાાં આવે છે. જિેી દદીઓમાાં ઉદ્ભવતી ક્રાઇસીસ ની સાંખ્યામાાં ઘટાર્ડો 
િાય છે. 

 સર્ભાય માતાનાાં ર્ભયથિ જશશુનુાં સીકલસેલ રોર્ થટેટ્સ જાણવા તિા રોર્ ધરાવતાાં બાળજન્સમ અટકાવવા જપ્રનેટલ 
ર્ડાયગ્નોસીસની કામર્ીરી હાિ ધરવામાાં આવે છે. 

 લોકોન ે સીકલસલે રોર્ તિા કાયયક્રમનાાં લાભલાભિી માહહતર્ાર કરવા તમેજ છેવાર્ડાનાાં માનવી સુધી આ રોર્ને લર્તી 
સેવાઓનો લાભ મળી રહે ત ેમાટે સઘન આઇ.ઇ.સી. પ્રવૃજત્ત દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્નેી કામર્ીરી કરવામાાં આવે છે.  

 સીકલસેલ રોર્નાાં દદીઓ માટે જનયજમત આરોગ્ય ચકાસણી માટે મેર્ડીકલ ફોલોઅપ તિા જનદાન-સારવાર કેમ્પનુાં આયોજન 
કરવામાાં આવે છે.  

 આરોગ્ય કમીઓ તિા આશા બહેનોને સઘન તાલીમ દ્વારા આ રોર્નાાં દદીઓનાાં જનદાન તિા સારવાર સુજવધામાાં વધારો 
કરવામાાં આવે છે. 

 રાજ્યનાાં ૧૪ આહદજાજત જજલ્લાઓમાાં કુલ-૬ એચ.પી.એલ.સી. મશીન સુરત, વર્ડોદરા, નવસારી, ર્ોધરા તાપી ખાતે મૂકી આ  
રોર્ની જનકટતમ અધ્યતન જનદાન સુજવધા ઉભી કરવામાાં આવી છે. 

--------- 

૧૬૭ 
અમદાિાદ અને િલસાડ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો  

* ૨૮૪૬૦ શ્રી લાખાભાઈ ભરિાડ (જવરમર્ામ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ અમદાવાદ 
અને વલસાર્ડ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત ર્ડોક્ટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ માંજુર મહેકમ  
વજલ્લાનુાં નામ નામ સાંખ્યા સાંિગચ માંજુર જગ્યા 

અમદાવાદ  હોજથપટલો  ૫ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત  ૨૯ 

 સા.આ.કેન્સરો  ૧ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત  ૧ 

વલસાર્ડ  હોજથપટલો  ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત  ૯ 

 સા.આ.કેન્સરો  ૮ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત  ૯ 

 અમદાવાદ અન ે વલસાર્ડ જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય 
કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ ની જગ્યાઓ માંજુર 
િયેલ નિી.  

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયેલ અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ અમદાવાદ અને 
વલસાર્ડના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 
વજલ્લાનુાં નામ નામ સાંખ્યા ભરેલી જગ્યા  ખાલી જગ્યા  

અમદાવાદ  હોજથપટલો  ૫ ૨૩ ૬ 

 સા.આ.કેન્સરો  ૧ ૦ ૧ 

વલસાર્ડ  હોજથપટલો  ૩ ૫ ૪ 

 સા.આ.કેન્સરો  ૮ ૦ ૯ 
 

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) ● બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 

જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ ના 

રોજ ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક 

મોકલી આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ 

ભરી શકાશે.  

  ● બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ ની ખાલી જગ્યા 

ભરવા માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ 

રાખવામાાં આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે.  
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  ● કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અન ે

તબીબી જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા 

સરકારી મેર્ડીકલ કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ 

ઉમેદવારોને ત્રણ વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ 

જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે જનમણૂાંક આપવાની 

કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે.  

--------- 

૧૬૮ 
ભાિનગર તાલુિાના રોડ પહોળા િરિા બાબત 

* ૨૭૩૮૪ શ્રીમતી ગીતાબેન ર્જડેર્જ (ર્ોંર્ડલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
ભાવનર્ર જજલ્લાના ભાવનર્ર તાલુકાના તર્ર્ડી-િોરર્ડી રોર્ડને 
પહોળો કરવાનુાં કામ માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ,  

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઇ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી, અન ે

  (૨) ૪.૦૦ જકમી. લાંબાઇ માટે રૂ.૨૦૦.૦૦ લાખ. 

 (૩) ઉક્ત જથિજતએ કામ ક્યા તબકે્ક છે ?   (૩) ટેન્સર્ડર માંજુરી તબકે્ક.  
--------- 

૧૬૯ 
નિસારી અને ડાાંગ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૯૭ શ્રી અનાંતિુમાર પટેલ (વાાંસદા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં નવસારી 
અને ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજ વબલ માફીની 
રિમ  

નવસારી  ૧૦૦૯૫ રૂ.૩૭૨.૬૮ લાખ. 

ર્ડાાંર્ ૩૨૬૨ રૂ.૧૦૩.૯૨ લાખ.  
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 
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૧૭૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૪૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોર્ડાસા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો ત ેઅન્સવયે છેલ્લા બ ેવર્યમાાં અરવલ્લી અન ે
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  
વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 

ખેડૂતો 
િીજ વબલ માફીની 

રિમ  
અરવલ્લી ૪૧૧૧ રૂ.૨૦૮.૩૨ લાખ. 
સાબરકાાંઠા ૫૯૫૩ રૂ.૩૦૭.૧૩ લાખ.  

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૭૧ 
િચ્છ અને ગાાંધીનગર વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૨૦ શ્રીમતી સાંતોિબેન આરેઠીયા (રાપર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા બે વર્યમાાં કચ્છ અને 
ર્ાાંધીનર્ર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  
વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 

ખેડૂતો 
િીજ વબલ માફીની 

રિમ  
કચ્છ ૧૫૩૮૦ રૂ.૨૨૫૯.૪૪ લાખ. 
ર્ાાંધીનર્ર ૬૫૯૭ રૂ.૨૮૩.૨૪ લાખ.  

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 
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 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 

બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 

હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 

જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 
૧૭૨ 

ખેડા અને પાંચમહાલ વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૫૩ શ્રી િાવન્તભાઈ પરમાર (ઠાસરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 

દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન ખેર્ડા અને પાંચમહાલ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 

કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

ખેડા પાંચમહાલ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૬ ૦૧ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૨ ૦૦ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

ખેડાોઃ 

ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA-2003 ની કલમ નાં. ૪ નો 

ભાંર્ કરતા વર્ય-૨૦૧૮ માાં ૨૪ વ્યજક્તઓ તેમજ  

વર્ય-૨૦૧૯માાં ૧૬૨ વ્યજક્તઓ આમ કુલ ૧૮૬ વ્યજક્તઓ 

જાહેર થિળો પર ધુમ્રપાન કરતા જોવા મળ્યા, કલમ નાં. ૬ નો 

ભાંર્ કરતા વર્ય-૨૦૧૮ માાં ૨૫૨ વ્યજક્તઓ તેમજ  

વર્ય-૨૦૧૯ માાં ૨૬૫ વ્યજક્તઓ આમ કુલ ૫૧૭ વ્યજક્તઓ 

જોવા મળ્યા.  

પાંચમહાલોઃ 

ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટ્સ એન્સર્ડ 

અધર ટૉબેકો પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩ ની કલમ ૬ (અ) મુજબ 

૧૮ વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ એ 

દાંર્ડનીય ર્ુનો છે તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલ ના હત ુ

ઉક્ત કલમનો ભાંર્ િયેલ જોવા મળેલ છે.  

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 

આવી? 

  (૩) (૧) ખેર્ડા જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે

કુલ-રૂ.૭૨,૭૯૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) પાંચમહાલ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે

જનયમાનુસાર દાંર્ડ વસુલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે.  

--------- 

૧૭૩ 
માનનીય સભ્યશ્રીએ રાજીનામુ આપતા પ્રશ્ન રદ િરેલ છે 

--------- 
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૧૭૪ 
દસાડા તાલુિાની માઈનોર-૨ નહેરના િામ 

* ૨૭૩૯૬ શ્રી પરસોત્તમ સાબરીયા (ધ્રાાંર્ધ્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં નમયદા યોજના અાંતર્યત સુરેન્સરનર્ર જજલ્લાના દસાર્ડા 
તાલુકાની નર્વાર્ડા-૩ માઈનોરના બાાંધકામના કામો પૂણય 
િયેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા ર્ામોન ે જસાંચાઈનો લાભ 
મળેલ છે? 

  (૨) નર્વાર્ડા-૩ માઈનોર િકી નર્વાર્ડા ર્ામના ૧૫૫૨ 
એકર જટેલા જપયત જવથતારને જસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૭૫ 
પાટણ વજલ્લામાાં નમચદાની િેનાલ તૂટિા બાબત 

* ૨૮૪૩૭ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ (રાધનપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર પાટણ જજલ્લાના રાધનપુર, સાાંતલપરુ અને સમી 
તાલુકામાાં નમયદાની માઈનોર અને ર્ડીથટર ીબ્યુટરી કેનાલો 
તૂટવાના કેટલા બનાવો નોંધાયા, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની પાટણ જજલ્લાના રાધનપુર, 
સાાંતલપુર અન ે સમી તાલુકામાાં છેલ્લા બ ે વર્યમાાં નમયદાની 
માઈનોર અને ર્ડીથટર ીબ્યુટરી કેનાલો તૂટવાના વર્યવાર નીચે 
મુજબ બનાવો બનેલ છે. 

તાલિુો િર્ચ ૨૦૧૮માાં પડેલ 
ગાબડાાંની સાંખ્યા  

િર્ચ ૨૦૧૯માાં પડેલ 
ગાબડાાંની સાંખ્યા 

માઈનોર ડીપટર ી્યુટરી માઈનોર ડીપટર ી્યુટરી 
રાધનપરુ ૧ ૨૨ ૨ ૦ 
સાાંતલપુર ૦ ૨ ૦ ૪ 
સમી ૧ ૨ ૦ ૧ 

 

 (૨) ઉક્ત કેનાલો તટૂવાિી વર્યવાર કેટલુાં પાણી વહી 
ર્યુાં, અને  

  (૨) સામાન્સયતાઃ કેનાલમાાં ભાંર્ાણ પરે્ડ ત્યારે વહી જતા 
પાણીના જથ્િાની માપણી શક્ય હોતી નિી. આમ છતાાં 
વર્યવાર અાંદાજ ેનીચે મુજબ પાણી વહી ર્યુાં હશે. 

િર્ચ અાંદાજ ેિહી ગયલે પાણીનો જ્થો (ઘનમીટર) 
૨૦૧૮ ૨૫૦૫૬ 
૨૦૧૯ ૬૨૦૫  

 (૩) ઉક્ત કેનાલોના રીપેરીંર્ પાછળ વર્યવાર કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો?  

  (૩) ઉક્ત કેનાલોના રીપેરીંર્ પાછળ વર્યવાર નીચે મુજબ 
ખચય કરવામાાં આવેલ છે. 

િર્ચ થયેલ ખચચ રૂ. લાખ 
૨૦૧૮ ૧.૧૭ 
૨૦૧૯ ૧.૯૪  

--------- 

૧૭૬ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૭૩ શ્રી િુબેરભાઈ કડાંડોર (સાંતરામપુર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
મહીસાર્ર જજલ્લામાાં આહદજાજત જવથતાર પેટા યોજના હેઠળ 
કેટલા નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, 
અન ે

  (૧) ૭૦૮ નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 
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 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૭૦૬.૦૯ લાખનો ખચય િયો. 
--------- 

૧૭૭ 
જુનાગઢ મહાનગરપાવલિામાાં સામૂકહિ આરોગ્ય િેન્રો 

* ૨૭૩૬૦ શ્રી બાબુભાઈ બોખરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 

વર્યમાાં જુનાર્ઢ મહાનર્રપાજલકામાાં કેટલા સામૂહહક આરોગ્ય 

કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) કોઈ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજુર કરવામાાં આવેલ 

નિી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ જુનાર્ઢ મહાનર્રપાજલકામાાં કઈ 

કઈ જગ્યાએ સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર માંજૂર કરવામાાં આવ્યા? 

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

--------- 

૧૭૮ 
સુરત અને નિસારી વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષય ના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૮૮ શ્રી આનાંદભાઈ ચૌધરી (માાંર્ડવી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 

વર્યમાાં વર્યવાર સુરત અને નવસારી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 

કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 

િર્ચ નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સુરત ૨૦૧૮ ૯૨૫ ૧૧૮૯ ૪૧૨૮ 

૨૦૧૯ ૯૨૧ ૧૦૪૧ ૩૮૯૮ 

નવસારી ૨૦૧૮ ૧૩૨ ૧૩૮ ૨૫૨૭ 

૨૦૧૯ ૧૨૨ ૧૧૨ ૨૧૬૭ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 

દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 

િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સુરત ૨૦૧૮ ૨ ૮૯ ૨૧૯ 

૨૦૧૯ ૦ ૯૬ ૨૩૫ 

નવસારી ૨૦૧૮ ૧ ૧૦ ૧૩૫ 

૨૦૧૯ ૪ ૬ ૧૨૬  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 

પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  

 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

સુરત ૨૦૧૮ ૨ ૦ ૩૪ ૫૫ ૪૯ ૧૭૦ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૩૧ ૬૫ ૬૧ ૧૭૪ 

નવસારી ૨૦૧૮ ૦ ૧ ૩ ૭ ૩૨ ૧૦૩ 

૨૦૧૯ ૧ ૩ ૨ ૪ ૨૫ ૧૦૧ 

 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ે અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 

આવી? 

  (૪) *પત્રક-અ મુજબ 
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પત્રિ-અ 

રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તમેજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાતે રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 

સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેતુ જપ્રવને્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૧૭૯ 
રાજિોટ અને મોરબી વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૮૬ શ્રી લવલતભાઈ િથગરા (ટાંકારા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 

દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન રાજકોટ અને મોરબી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 

કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

રાજિોટ  મોરબી 

તા.૧-૧-૧૮ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૮ ૦૨ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૩ ૦૮ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

રાજિોટોઃ 

ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટ્સ એન્સર્ડ 

અધર ટૉબેકો પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ મુજબ જાહેર 

જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ જમેાાં ઉક્ત જગ્યા પર 

ધુમ્રપાન કરતા જોવા મળેલ હતા અન ેકલમ ૬ (અ) મુજબ ૧૮ 

વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજક્તન ે તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય 

ર્ુનો છે તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલ ન હતુાં.   

મોરબીોઃ 

ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટ્સ એન્સર્ડ 

અધર ટૉબેકો પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ મુજબ જાહેર 

જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ જમેાાં ઉક્ત જગ્યા પર 

ધુમ્રપાન કરતા જોવા મળેલ હતા અન ેકલમ ૬ (અ) મુજબ ૧૮ 

વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજક્તન ે તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય 

ર્ુનો છે તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલ ન હતુાં.   

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 

આવી? 

  (૩) (૧) રાજકોટ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે

કુલ-રૂ.૩,૧૧,૩૯૫/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) મોરબી જજલ્લામાાં ત ે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે કુલ-

રૂ.૮,૨૦૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૦ 
હાાંસોટ તાલુિાના રપતા માંજૂર િરિા બાબત 

* ૨૭૩૧૮ શ્રી દુષયાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
ભરૂચ જજલ્લાના હાાંસોટ તાલુકાના પાાંજરોલીિી કીમ નદીન ે
જોર્ડતા રથતાના કામન ેમાંજૂર કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ માટે કેટલી રકમ માંજૂર 
કરવામાાં આવી ?  

  (૨) ૩.૫૦ જક.મી. માટે રૂા.૩૯૩.૦૦ લાખ. 

--------- 



93 

૧૮૧ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં રક્તવપત્તના દદીઓને ફૂટિેર પૂરા પાડિા બાબત 

* ૨૭૩૯૩ શ્રી ભરતભાઈ પટેલ (વલસાર્ડ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નાણાાંકીય વર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં કેટલા રક્તજપત્તના 
દદીઓને માઈક્રો સેલ્યુલર રબ્બર ફૂટવેર (પર્રખાાં) પુરા 
પાર્ડવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૪૯ 

 (૨) તે અાંર્ે કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૫૭,૮૧૨/- 
(અાંકે રૂજપયા સત્તાવન હજાર આઠસો બાર પુરા) 

--------- 
૧૮૨ 

દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 
* ૨૮૫૬૨ શ્રી ભાિેિભાઈ િટારા (ઝાલોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 
દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન દાહોદ અને છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  
િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

દાહોદ છોટાઉદેપુર 
તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૦ ૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૦૯ ૦૦  

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 
ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ 
અધર ટૉબેકો પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ ૪ મુજબ જાહેર 
જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ જમેાાં ઉક્ત જગ્યા પર 
ધુમ્રપાન કરતા જોવા મળેલ હતા અને કલમ ૬(અ) મુજબ ૧૮ 
વર્ય િી ઓછી ઉંમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય 
ર્ુનો છે. તેવુ બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલ ન હતુ ઉક્ત બન્ન ે
કલમનો ભાંર્ િયેલ જોવા મળે છે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે કુલ રૂ.૨,૬૦,૧૦૦/- 
નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૩ 
તાપી અને નમચદા વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૯૨ શ્રી પુનાભાઈ ગામીત (વ્યારા) : માનનીય ઊર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 
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 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં તાપી અન ે
નમયદા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/ એકમો/ખેરૂ્ડતોના 
કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની રિમ  

તાપી ૧૯૮૦૫  રૂ.૨૧૧૭.૫૮ લાખ. 

નમયદા ૯૭૦૩ રૂ.૬૬૬.૪૩ લાખ.  
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૮૪ 
દસાડા તાલુિાની માઈનોર-૨ નહેરના િામ 

* ૨૭૩૯૫ શ્રી ધનજીભાઈ પટેલ (વઢવાણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં નમયદા યોજના અાંતર્યત સુરેન્સરનર્ર જજલ્લાના દસાર્ડા 
તાલુકાની નર્વાર્ડા-૩ માઈનોરના બાાંધકામનાાં કામો પૂણય 
િયેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ કેટલા ર્ામોન ે જસાંચાઈનો લાભ  
મળેલ છે ?  

  (૨) નર્વાર્ડા-૩ માઈનોર િકી નર્વાર્ડા ર્ામના ૧૫૫૨ 
એકર જટેલા જપયત જવથતારને જસાંચાઈનો લાભ મળેલ છે. 

--------- 

૧૮૫ 
સાબરિાાંઠા અને અરિલ્લી વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપફફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૪૬  શ્રી અવશ્ર્વનભાઈ િોટિાલ (ખેર્ડિહ્મા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન સાબરકાાંઠા અને અરવલ્લી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

સાબરિાાંઠા અરિલ્લી 

તા.૧-૧-૧૮ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૨ ૦૨ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૦૨ ૨૬  

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

સાબરિાાંઠા :  
(૧)  ઉક્ત દરોર્ડા દરજમયાન ૧૮ વર્યિી નીચેની વયના 
બાળકોન ેપાન પાલયરો દ્વારા તમાકુનુાં વેચાણ િતુાં જોવા મળેલ. 
(૨) ઉક્ત દરોર્ડા દરજમયાન શૈક્ષજણક સાંથિાઓની 
આસપાસ તમાકુનુાં જવતરણ િતુાં જોવા મળેલ છે.  
(૩) ઉક્ત દરોર્ડા દરજમયાન જાહેર જગ્યાએ ધુમ્રપાન િતુાં 
જોવા મળેલ છે. 
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અરિલ્લી : 

  ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કોઈપણ પ્રકારની 
ર્ેરકાનુની પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળેલ નિી.  

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 
(૧) સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે કુલ 
રૂ.૧,૦૨,૦૬૫/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) અરવલ્લી જજલ્લામાાં કોઈપણ પ્રકારની ર્ેરકાનુની પ્રવૃજત્ત/ 
વેચાણ જોવા મળેલ ન હોવાિી લાર્ુ પર્ડતુાં નિી.  

--------- 

૧૮૬ 
ધાંધુિા તાલુિાની સરિારી હોવપપટલને સબ ડીપટર ીિટ િક્ષાની હોવપપટલના દરજ્જા બાબત 

* ૨૮૪૭૧ શ્રી રાજિેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 
જજલ્લાના ધાંધુકા તાલુકાની સરકારી હોજથપટલને સબ ર્ડીથટર ીકટ 
કક્ષાની હોજથપટલનો દરજજો આપવાની કાયયવાહી ક્યા તબકે્ક છે,  

  (૧) હાલ કોઈ  આયોજન નિી.  

 (૨) ઉક્ત સબ ર્ડીથટર ીકટ હોજથપટલ િવાિી પિારી અન ે
સાંવર્યવાર મહેકમમાાં કેટલો વધારો િશે, અને   

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ઉક્ત કાયવાયહી ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય કરવામાાં આવશે?    (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 
--------- 

૧૮૭ 
કિડની ડીસીઝ એન્ડ રીસચચ સેન્ટર, અમદાિાદના નિીનીિરણ/વિપતરણ અાંગે 

* ૨૭૪૪૫ શ્રી િલ્લભભાઈ િાિડીયા (ઠક્કરબાપાનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ઈન્સથટીટ્યુટ 
ઓફ જકર્ડનીર્ડીસીઝ એન્સર્ડ રીસચય સેન્સટર, અમદાવાદના 
નવીનીકરણ/જવથતરણની કોઈ યોજના છે કે કેમ, 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આ 
કામર્ીરી ક્યા તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ઈન્સથટીટ્યુટ ઓફ 
જકર્ડની ર્ડીસીઝ એન્સર્ડ રીસચય સને્સટર, અમદાવાદની કોર એન્સર્ડ 
સેલની કામર્ીરી પૂણય િયેલ છે તિા ફનીશીંર્ની કામર્ીરી 
પ્રર્જતમાાં છે.  

 (૩) આ યોજના માટે ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા એક વર્યમાાં 
કેટલી ગ્રાન્સટ ચૂકવવામાાં આવેલ છે ? 

  (૩) છેલ્લા એક વર્યમાાં રૂ.૯૩૭૦.૦૦ લાખની ગ્રાન્સટ 
ચૂકવવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૮ 
અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપફફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૬૨  શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન અમદાવાદ અન ે બોટાદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

અમદાિાદ બોટાદ 
તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૪૬૧ ૦૯ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૬૨૯ ૦૯  
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 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

અમદાિાદ :  

(૧)  COTPA-૨૦૦૩ (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો 
પ્રોર્ડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ મુજબ જાહેર જગ્યા પર  
ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ તિા  કલમ-૬ હેઠળનો ભાંર્ જોવા 
મળેલ. 

બોટાદ : 

 ઉક્ત દરોર્ડા/ઈન્સથપેકશનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટસ 
એન્સર્ડ અધર ટોબેકો પ્રોર્ડોકટ એકટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ 
મુજબ જાહેર જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ જમેાાં ઉક્ત 
જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરતા જોવા મળેલ હતા અન ેકલમ-૬(અ) 
મુજબ ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજકતન ેતમાકુનુાં વેચાણએ 
દાંર્ડનીય ર્ુનો છે તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલ ન હતુાં ઉક્ત 
બને કલમનો ભાંર્ િયેલ જોવા મળે છે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) 
(૧) અમદાવાદ જજલ્લામાાં ત ે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે કુલ 
રૂ.૪૮,૦૫૫/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) બોટાદ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે જનયમાનુસાર 
દાંર્ડ  વસૂલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૧૮૯ 
થરાદ તાલુિાના નાગલા,ડોડગામ તથા ખાનપુર િેનાલને િોટરપુ્રફ િરિાની ર્જહેરાત 

* ૨૪૨૩૪ શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમચદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ િરાદ તાલુકાના 
નાર્લા, ર્ડોર્ડર્ામ તિા ખાનપુર કેનાલને વોટર પ્રુફ કરવાની 
જાહેરાત કરવામાાં આવેલ છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) ના, જી. 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કામર્ીરી ઉક્ત જથિજતએ ક્યા 
તબકે્ક છે, અન ે

  (૨) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૩) ક્યાાં સુધીમાાં ઉક્ત કામર્ીરી પૂણય કરવામાાં આવશે ?   (૩) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 
--------- 

૧૯૦ 
સુરેન્રનગર અને િડોદરા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૪૭૪ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરેન્સરનર્ર 
અને વર્ડોદરા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 
જગ્યા 

સુરેન્સરનર્ર હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૪ 
સા.આ.કેન્સરો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૨ 

વર્ડોદરા હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૨૩ 
સા.આ.કેન્સરો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

  સુરેન્સરનર્ર અને વર્ડોદરા જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો 
ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ 
નિી. 
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 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ સુરેન્સરનર્ર અન ે
વર્ડોદરાના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

સુરેન્સરનર્ર હોજથપટલો ૩ ૩ ૧ 

સા.આ.કેન્સરો ૨ ૨ ૦ 

વર્ડોદરા હોજથપટલો ૩ ૧૪ ૯ 

સા.આ.કેન્સરો ૩ ૧ ૨  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 
શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૧૯૧ 
આણાંદમાાં ઓિરિીજ પહોળો િરિા બાબત 

* ૨૮૫૪૦ શ્રી િાાંવતભાઇ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ સામરખા 
ચોકર્ડીિી આણાંદમા પ્રવેશતા ભાલેજવાળો ઓવરજિજ સાાંકર્ડો 
હોવાિી ટર ાહફક સમથયા જનવારવા પહોળો કરવાની કાયયવાહી 
ક્યા તબકે્ક છે, અન ે

  (૧)અને (૨) ઉક્ત જથિજતએ સદર ઓવરિીજ પહોળો 
કરવાનુાં આયોજન ન હોઇ પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

 (૨) ઉક્ત કામર્ીરી કેટલા ખચે ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય 
કરવામાાં આવશે? 

 

--------- 
૧૯૨ 

પાટણ વજલ્લામા િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 
* ૨૭૪૬૦ શ્રી અજમલજી ઠાિોર (ખેરાલુ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
પાટણ જજલ્લામાાં સામાન્સય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃજર્ 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૮૪૩ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) કુલ રૂ.૩૯૨૭.૧૯ લાખનો ખચય િયેલ છે. 
--------- 
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૧૯૩ 
છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં આિેલા આરોગ્ય િેન્રો  

* ૨૮૫૭૧ શ્રી મોહનવસાંહ રાઠિા (છોટાઉદેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટા ઉદેપુર 
જજલ્લામાાં તાલકુાવાર જનરલ હોજથપટલ, સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સર 
પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સર કેટલા થિળે છે, 

  (૧) તા. ૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છોટા ઉદપેુર 
જજલ્લામાાં છોટાઉદેપુર ખાત ેજનરલ હોજથપટલ આવેલ છે. જ્યારે 
સામુહહક આરોગ્ય કેન્સરો તિા પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોની 
તાલુકાવાર જવર્ત દશાયવતાાં પત્રક-૧ તિા પત્રક-૨ સામેલ છે. 

 (૨) ઉક્ત હોજથપટલ અને કેન્સરવાર સાંવર્યવાર માંજુર 
મહેકમ કેટલુાં છે, અન ે

  (૨),(૩) અન ે (૪) પત્રક-૩, પત્રક-૪ તિા પત્રક-૫ 
સામેલ છે.  

 (૩) તે પકૈી સાંવર્યવાર કેટલી જગ્યાઓ ભરેલી અને 
કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

 

 (૪) ઉક્ત સાંવર્યવાર ભરાયેલ જગ્યાઓ પકૈી કરાર 
આધાહરત કમયચારીઓ કેટલા છે? 

 

(*પત્રક સજચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૧૯૪ 
પાટણ વજલ્લામા િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૫૯ શ્રી િરિનભાઇ સોલાંિી (કર્ડી) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
પાટણ જજલ્લામાાં સામાન્સય યોજના હેઠળ કેટલા નવા કૃજર્ 
જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૮૪૩ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 
આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) કુલ રૂ.૩૯૨૭.૧૯ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 

૧૯૫ 
ગીર સોમનાથ અને આણાંદ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપણૂચ માફી યોજના 

* ૨૮૫૧૭ શ્રી ભગાભાઇ બારડ (તલાલા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯’ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં ર્ીર 
સોમનાિ અને આણાંદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા 
વ્યજક્તઓ/એકમો/ ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ 
કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 
ખેડૂતો 

િીજ વબલ માફીની 
રિમ  

ર્ીર 
સોમનાિ 

૧૦૪૦૨ રૂ.૧૪૬૭.૯૪ લાખ. 

આણાંદ ૩૪૩૪ રૂ.૨૬૯.૪૪ લાખ.  



99 

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૧૯૬ 
 બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજનાની અરજીઓ 

* ૨૪૮૪૨ શ્રી િાન્તીભાઇ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ 
છેલ્લા બે વર્યમાાં બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં તાલુકાવાર 
કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અન્સવયે સહાય 
મેળવવા કેટલી અરજીઓ માંજુર કરી, 

  (૧)  
અ.નાં. તાલુિો ૧.૧.૧૮ થી 

૩૧.૧૨.૧૮ 
૧.૧.૧૯ થી 
૩૧.૧૨.૧૯ 

સહાયની માંજુર 
અરજીઓ 

સહાયની માંજુર 
અરજીઓ 

૧ અમીરર્ઢ ૪૫૧ ૪૪૬ 

૨ ભાભર ૨૭૯ ૨૭૯ 

૩ દાાંતા ૧૪૨૮ ૧૪૨૮ 

૪ દાાંતીવાર્ડા ૭૦૦ ૬૯૯ 

૫ ર્ડીસા ૧૩૮૨ ૧૩૬૮ 

૬ દીયોદર ૧૬૮૮ ૧૬૭૪ 

૭ ધાનેરા ૧૩૧૪ ૧૩૦૮ 

૮ કાકરેજ ૨૦૪૦ ૨૦૩૭ 

૯ લાખણી ૭૦૫ ૭૦૫ 

૧૦ પાલનપુર ૧૯૬૪ ૧૯૬૪ 

૧૧ સુઇર્ામ ૫૦૪ ૫૦૪ 

૧૨ િરાદ ૧૧૧૯ ૧૧૧૯ 

૧૩ વર્ડર્ામ  ૧૩૧૯ ૧૩૧૯ 

૧૪ વાવ ૬૦૭ ૬૦૭ 

િુલ ૧૫૫૦૦ ૧૫૪૫૭ 
 

 (૨) તે પકૈી તાલુકાવાર કેટલા લાભાિીઓન ે
પહેલો, કેટલાન ે બીજો અન ે કેટલાને ત્રીજો હપ્તો 
ચુકવવાનો બાકી છે, અને 

  (૨)  
અ.નાં. તાલુિો ૧.૧.૧૮ થી ૩૧.૧૨.૧૮ ૧.૧.૧૯ થી ૩૧.૧૨.૧૯ 

પ્રથમ હપ્તો 
ચુિિિાનો 
બાિી હોય 

તેિા 
લાભાથીની 

સાંખ્યા  

બીજો હપ્તો 
ચુિિિાનો 
બાિી હોય 

તેિા 
લાભાથીની 

સાંખ્યા 

ત્રીજો હપ્તો 
ચુિિિાનો 
બાિી હોય 

તેિા 
લાભાથીની 

સાંખ્યા 

પ્રથમ હપ્તો 
ચુિિિાનો 
બાિી હોય 

તેિા 
લાભાથીની 

સાંખ્યા  

બીજો હપ્તો 
ચુિિિાનો 
બાિી હોય 

તેિા 
લાભાથીની 

સાંખ્યા 

ત્રીજો હપ્તો 
ચુિિિાનો 
બાિી હોય 

તેિા 
લાભાથીની 

સાંખ્યા 

૧ અમીરર્ઢ ૦ ૧ ૪ ૩૩૦ ૯૩ ૨૨ 

૨ ભાભર ૦ ૦ ૦ ૩૨ ૧૫ ૫ 

૩ દાાંતા ૦ ૦ ૦ ૪૩ ૩૦ ૯ 

૪ દાાંતીવાર્ડા ૦ ૦ ૧ ૭ ૧૫ ૧૨ 

૫ ર્ડીસા ૦ ૨ ૧૨ ૬૭ ૧૮ ૫૯ 

૬ દીયોદર ૦ ૦ ૧૪ ૪૦ ૪૩ ૩૭ 

૭ ધાનેરા ૦ ૦ ૬ ૧૫૨ ૩૫ ૧૬ 

૮ કાકરેજ ૦ ૦ ૩ ૩૫ ૮૮ ૧૧૦ 

૯ લાખણી ૦ ૦ ૦ ૯ ૩૨ ૨૫ 

૧૦ પાલનપુર ૦ ૦ ૦ ૪૪૨ ૫૦ ૩૫ 

૧૧ સુઇર્ામ ૦ ૦ ૦ ૨૦ ૨૬ ૨૪ 

૧૨ િરાદ ૦ ૦ ૦ ૮૦ ૧૩૯ ૧૨૩ 

૧૩ વર્ડર્ામ  ૦ ૦ ૦ ૧૮૬ ૧૫૪ ૧૪૩ 

૧૪ વાવ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧૨૦ ૨૭૩ 

િુલ ૦ ૩ ૪૦ ૧૪૪૩ ૮૫૮ ૮૯૩  
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 (૩) સહાય ચુકવવાની બાકી રહેવાના શા 
કારણો છે. અને તે ક્યાાં સુધીમાાં ચુકવવામાાં આવશે. 

  (૩) બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં લાભાિીના બેંક ખાતામાાં નાણાની સીધી 
ચૂકવણી િઇ શકતી ન હોવાિી ચકુવણી િઇ શકેલ નિી. આ બાબત ે
વહીવટી પ્રહક્રયા પુણય િયેિી ચકુવણાં કરી દેવામાાં આવશે. 
--------- 

૧૯૭ 
પવશ્ર્વમ રેલ્િેનુાં િડુ મથિ અમદાિાદ ખાતે ખસેડિા િેન્ર સરિાર સમક્ષ િરેલ રજુઆત 

* ૩૦૦૨૨ શ્રી િીરીટિુમાર પટેલ (પાટણ) : ૧૪મી ર્.ુજવ.સ.ના ચોિા સત્રમાાં તા.૧૯-૦૭-૧૯ના રોજ સભાર્ૃહમાાં રજુ િયેલ 
*પ્રશ્ન ક્રમાાંકાઃ૧૮૮૪૫ (અગ્રતા ૧)ના અનુસાંધાને માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય-મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) કેંર સરકાર સામે પર્ડતર પ્રશ્નો પૈકી પજશ્ર્વમ રેલ્વેનુાં 
વરુ્ડમિક અમદાવાદ ખાતે ખસેર્ડવા અાંર્ે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 
કેન્સર સરકાર સમક્ષ છેલ્લા બે વર્યમાાં તા. ૦૪-૦૫-૨૦૧૭ અને 
તા. ૦૧-૦૯-૨૦૧૭ ના રોજ રજુઆત કરવામાાં આવી છે ત ે
હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, જી 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત રજુઆત બાદ કેન્સર સરકારમાાં ફરી 
ક્યારે રજુઆત કરવામાાં આવી, અન ે

  (૨) અન ે (૩) તા. ૦૪-૦૧-૨૦૨૦ના પત્રિી પજશ્ર્વમ 
રેલવેની અમદાવાદ ખાતે સક્ષમ ઓિોરીટીની થિાપના કરવાની 
માાંર્ણી કરવામાાં આવી છે.   (૩) કેન્સર સરકાર તરફિી તા. ૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની 

જથિજતએ શો પ્રજતભાવ મળેલ છે? 
 

--------- 

૧૯૮ 
મહુિા તાલુિામાાં િોર્ ખાડી પર પલુ બનાિિા બાબત 

* ૨૭૪૬૭ શ્રી હર્ચ સાંઘિી (મજુરા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અન ેમકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
સુરત જજલ્લાના મહુવા તાલુકાના અનાવલ કોર્ વહેવલ 
(વાઘદેવી) રોર્ડ પર કોર્ ખાર્ડી પર પુલ બનાવવાનુાં કામ માંજૂર 
કરેલ છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો આ કામને કેટલી રકમની માંજૂરી 
આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) રૂા.૨૩૫.૦૦ લાખ 

--------- 

૧૯૯ 
ભરૂચ અને સુરત વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનર્ણાાંતો 

* ૨૮૫૮૫ શ્રી સાંજયભાઇ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ  અને 

સુરત જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 

આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 

જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 

જગ્યા 

ભરૂચ હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ 

જનષ્ણાાંત 

૨ 

સા.આ.કેન્સરો ૧ બાળરોર્ 

જનષ્ણાાંત 

૧ 

સુરત હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ 

જનષ્ણાાંત 

૧૮ 

સા.આ.કેન્સરો ૧૦ બાળરોર્ 

જનષ્ણાાંત 

૧૦ 
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 ભરૂચ  અને સુરત જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાત ે

બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ 

નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

 
 (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ભરૂચ અને 

સુરતના મહેકમની જવર્ત નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા 

ભરેલી 

જગ્યા 

 

ખાલી 

જગ્યા 

ભરૂચ હોજથપટલો ૨ ૦ ૨ 

સા.આ.કેન્સરો ૧ ૦ ૧ 

સુરત હોજથપટલો ૩ ૧૬ ૨ 

સા.આ.કેન્સરો ૧૦ ૫ ૫  

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 

જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 

આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 

શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 

આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 

ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 

જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 

કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 

વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 

જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૦૦ 
િલસાડ વજલ્લામાાં રક્તવપત્તના દદીઓને ફૂટિેર પૂરા પાડિા બાબત 

* ૨૭૩૯૦ શ્રી િનુભાઇ દેસાઇ (પારર્ડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નાણાાંકીય વર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન તા.૩૧-
૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં વલસાર્ડ જજલ્લામાાં કેટલા રક્તજપત્તના 
દદીઓને માઈક્રો સેલ્યુલર રબ્બર ફૂટવેર (પર્રખાાં) પુરા 
પાર્ડવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૭૬૨ 

 (૨) તે અાંર્ે કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ.૨,૯૯,૯૨૪/- 

(અાંકે રૂપીયા બે લાખ નવ્વાણાં હજાર નવસો ચોવીસ પુરા) 

--------- 
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૨૦૧ 
રાજિોટ અને િડોદરા વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૯૨ શ્રી લવલત િસોયા (ધોરાજી) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 

દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 

જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 

વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 

છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે 
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી. જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
સુધી વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો  હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા એક વર્યમાાં રાજકોટ 

અને વર્ડોદરા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા 

વ્યજક્તઓ/એકમો/ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ 

કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 

ખેડૂતો 

િીજવબલ માફીની 

રિમ (રૂ. લાખમાાં) 

રાજકોટ ૧૨૪૦૭ ૧૫૧૨.૬૩ 

વર્ડોદરા ૪૬૩૬ ૨૯૬.૩૮ 
 

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૨૦૨ 
મહીસાગર વજલ્લામાાં િૃવર્ વિર્યિ િીજ જોડાણો 

* ૨૭૪૭૨ શ્રી વજગ્નેિિુમાર સેિિ (લુણાવાર્ડા) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી  જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

મહીસાર્ર જજલ્લામાાં આહદજાજત જવથતાર પેટા યોજના હેઠળ 

કેટલા નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં આવ્યા, 

અન ે

  (૧) ૭૦૮ નવા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો આપવામાાં 

આવ્યા. 

 (૨) તે માટે કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૭૦૬.૦૯ લાખનો ખચય િયો. 

--------- 
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૨૦૩ 
મોરબી િહેરની હોવપપટલમાાં સાંિગચિાર જગ્યાઓ બાબત 

* ૨૮૪૮૩ શ્રી િીજિે મેરર્જ (મોરબી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ મોરબી શહેરની 

સરકારી જનરલ હોજથપટલમાાં સાંવર્યવાર કેટલી જગ્યાઓ કેટલા 

સમયિી ચાજયમાાં ચાલે છે, અન ે

  (૧)  

ક્રમ હોદ્દો 
ખાલી 

જગ્યા 

જગ્યા ચાજચથી 

ચાલતી હોિાની 

તારીખ 

િગચ-૧ 

૧ તબીબી અધીક્ષક ૧ ૨૯-૦૩-૧૦ 

૨ જનરલ સજયન ૧ ૨૦-૧૧-૦૯ 

૩ સ્ત્રીરોર્ જનષ્ણાત ૧ ૦૩-૦૭-૧૮ 

૪ રેર્ડીયોલોજીથટ ૧ ૧૩-૧૨-૯૯ 

િગચ-૨ 

૫ વહીવટી 

અજધકારી 

૧ ૧૭-૦૨-૧૭ 

િગચ-૩ 

૬ મેટરન ૧ ૩૧-૧૨-૧૮ 

િુલ ૬  
 

 (૨) ઉક્ત સાંવર્યવાર ચાજયિી ચાલતી જગ્યાઓ પર 
કાયમી જનમણૂાંક ક્યાાં સુધીમાાં કરવામાાં આવશે? 

  (૨)  

 હોજથપટલ ખાતે વર્ય-૧ની તબીબી અધીક્ષકની 

જગ્યામાાં બઢતી અને જનરલ સજયન, સ્ત્રીરોર્ 

જનષ્ણાત, રેર્ડીયોલોજજથટની જગ્યા ભરવા માટે 

ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણા પત્રકો મોકલી 

આપવામાાં આવેલ છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવાર ઉપલ્બ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરવામાાં આવે 

છે. 

 તજજ્ઞ વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે દર 

સોમવારે-વોક-ઈન-ઈંટરવ્યુ રાખવામાાં આવે છે. 

જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યા 

ભરવામાાં આવે છે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અન ેતબીબી 

જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 

કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 

વર્ય માટે બોંરે્ડર્ડ તજજ્ઞ વર્ય-૧ તરીકે જનમણૂક 

આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

 વહીવટી અજધકારી વર્ય-૨ ની જગ્યાઓ બઢતીિી 

તેમજ નજસાંર્ વર્ય-૩ની જગ્યાઓ યોગ્ય ઉમેદવાર 

ર્ુજરાત ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંર્ડળ દ્વારા ઉપલબ્ધ 

િયેિી ભરવામાાં આવે છે. 

 
--------- 



104 

૨૦૪ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના 

* ૨૮૪૩૯ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (જસધ્ધપુર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવિી 
રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે 
તા.૧૯-૦૨-૨૦૧૯ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી  
યોજના-૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જને ેતા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ 
સુધી વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા બે વર્યમાાં પાટણ અને 
મહેસાણા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા 
વ્યજક્તઓ/એકમો/ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ 
કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  

વજલ્લો 
વ્યવક્તઓ/એિમો/ 

ખેડૂતો 
િીજવબલ માફીની 

રિમ 

પાટણ ૫૨૩૫ રૂ.૨૪૨.૦૨ લાખ 

મહેસાણા ૩૪૬૮ રૂ.૮૦.૧૮ લાખ  
 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ બીલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ ુકરવામાાં આવેલ નિી. 

 (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૨૦૫ 
તાપી અને નિસારી વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૯૫ શ્રી સુવનલભાઇ ગામીત (જનઝર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 
દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન તાપી અન ે નવસારી જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

તાપી નિસારી 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧૫ ૨૯ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧૭ ૨૫ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 
પ્રવજૃત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 
તાપી : 
COTPA-2003 અાંતર્યત (જસર્ારેટ એન્સર્ડ અધર ટોબકેો 
પ્રોર્ડક્ટસ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ જાહેર જગ્યા પર 
ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ, કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી 
ઓછી ઉમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય ર્ુનો છે 
તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલુાં ન હતુ. કલમ-૬(બ) મુજબ 
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શૈક્ષજણક સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજયામાાં તમાકુની બનાવટો 
વેચવા પર પ્રજતબાંધનો પણ ભાંર્ િતો જોવા મળલે છે. 
નિસારી : 
COTPA-2003 અાંતર્યત (જસર્ારેટ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો 
પ્રોર્ડક્ટસ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ જાહેર જગ્યા પર 
ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ, કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી 
ઓછી ઉમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય ર્ુનો છે 
તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલુાં ન હતુ. કલમ-૬(બ) મુજબ 
શૈક્ષજણક સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજયામાાં તમાકુની બનાવટો 
વેચવા પર પ્રજતબાંધનો પણ ભાંર્ િતો જોવા મળેલ છે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩)  

(૧) તાપી જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે  
કુલ-રૂ.૩૯,૨૭૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) નવસારી જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે 
કુલ-રૂ.૪,૧૪,૫૯૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૦૬ 
િડોદરા અને મહીસાગર વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૭૯ શ્રી અક્ષયિુમાર પટેલ (કરજણ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા 

દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શન વર્ડોદરા અને મહીસાર્ર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 

કરવામાાં આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ 
વજલ્લાનુાં નામ 

િડોદરા મહીસાગર 

તા.૧-૧-૧૮ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૪૭ ૦૦ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 

તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૩૫ ૦૦ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઈ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

(૧) COTPA-2003 અાંતર્યત (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો 

પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪, કલમ-૬બ અાંતર્યત 

શૈક્ષજણક સાંથિાઓની આસપાસ ૧૦૦ વારની ત્રીજયામાાં તમાકુ 

કે તમાકુની બનાવટો વેચવા જોવા મળ્યા. 

(૨) જાહેર થિળોએ ધુમ્રપાન કરતા ઇસમો સામે કાયયવાહી 
કરવામાાં આવી. 

(૩) COTPA-2003 (જસર્ારેટસ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો પ્રોર્ડક્ટ 

એક્ટ-૨૦૦૩)ની કલમ-૪ ૧૮ વર્યિી નીચેની વયના 

વ્યજક્તને તમાકુ ઉત્પાદન વેચવુ ર્ુનો બને છે તે મુજબના બોર્ડય  

દુકાન પર દશાયવેલા ન હતા તેમની સામે કાયયવાહી કરવામાાં 

આવેલ. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે કુલ-રૂ.૨,૨૦,૫૯૦/- 
નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
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૨૦૭ 
દાહોદ અને છોટાઉદેપુર વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૫૬૫ શ્રી િજવેસાંગભાઇ પણદા (દાહોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

દાહોદ અન ે છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેન્સસર, એઈડ્સ, 

ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

દાહોદ ૨૦૧૮ ૧૧૮ ૨૬૭ ૮૫૦૧ 

૨૦૧૯ ૪૮ ૨૬૧ ૯૦૩૨ 

છોટાઉદેપુર ૨૦૧૮ ૩ ૫૯ ૧૭૦૬ 

૨૦૧૯ ૧૮ ૫૬ ૧૮૪૮ 
 

 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 

દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

દાહોદ ૨૦૧૮ ૦ ૩૬ ૨૨૪ 

૨૦૧૯ ૦ ૧૪ ૧૯૮ 

છોટાઉદેપુર ૨૦૧૮ ૦ ૯ ૧૦૩ 

૨૦૧૯ ૦ ૮ ૯૨  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અને કેટલા 

પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  

વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની 

સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 

દાહોદ ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૨ ૨૪ ૭૩ ૧૫૧ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૫ ૯ ૬૧ ૧૩૭ 

છોટાઉદેપુર ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૫ ૪ ૨૨ ૮૧ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૫ ૩ ૨૦ ૭૨  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોને અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 

આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ 

પત્રિ-અ 

 રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 

જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તમેજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાતે રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 

તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 

કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 

હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 

અમલીકરણમાાં છે. 



107 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./એઈડ્સની જવના મલૂ્ય તપાસ તિા સારવાર 

સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  

આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાને વળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા 

સાર-સાંભાળ કેન્સરો (કેર અને સપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 

સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 

એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 

જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અન ે

સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 

જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 

વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 

(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 

ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 

આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 

વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે

રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 

દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૦૮ 
િિાાંટ તાલુિામાાં રપતાઓને િરસાદથી નુિિાન 

* ૨૮૫૭૪ શ્રી સુખરામભાઇ રાઠિા (જતેપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા એક 
વર્યમાાં છોટાઉદેપુર જજલ્લામાાં કવાાંટ તાલુકામાાં ભારે વરસાદન ે
કારણે કેટલા રથતાઓ અન ે કેટલા કોઝવે-નાળાને નકુશાન 
િવા પામેલ, અને 

  (૧) કવાાંટ તાલુકામાાં ભારે વરસાદને કારણે ૨-રથતા અને 
૮-કોઝવે/નાળાઓને નુકશાન િવા પામેલ. 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ નુકશાન પામેલ રથતા અને કોઝવે 
રીપેર કરવા કેટલા કામોને વહીવટી માંજૂરી આપવામાાં આવી? 

  (૨) જરૂહરયાત મુજબ ૧-પુલનુાં કામ માંજુર કરેલ છે અને 
બાકીના રથતા અને કોઝવે/નાળાને જરૂરી મરામત/વૈકજલ્પક 
વ્યવથિા કરી વાહન વ્યવહાર યોગ્ય રાખેલ છે. 

--------- 
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૨૦૯ 
રાજિોટ અને સરેુન્રનગર વજલ્લાની સરિારી હોવપપટલમાાં સાંિગચિાર માંજુર થયલે મહેિમ 

* ૨૮૪૮૧ શ્રી ઋવત્િિભાઇ મિિાણા (ચોટીલા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજકોટ અને 
સુરેન્સરનર્ર જજલ્લામાાં આવેલ સરકારી હોજથપટલમાાં સાંવર્યવાર 
માંજુર િયેલ મહેકમ કેટલુ છે, 

  (૧)  

 

રાજિોટ સુરેન્રનગર 

હોપપીટલનુાં નામ સાંિગચ  માંજુર હોપપીટલનુાં નામ સાંિગચ  માંજુર 

પી.કે. હોજથપટલ, રાજકોટ 

વર્ય-૧ ૧૭ 

જનરલ હોજથપટલ, સુરેન્સરનર્ર 

વર્ય-૧ ૨૬ 

વર્ય-૨ ૧૫ વર્ય-૨ ૧૬ 

વર્ય-૩ ૭૭ વર્ય-૩ ૧૨૦ 

વર્ય-૪ ૪૩ વર્ય-૪ ૬૭ 

સરકારી હોજથપટલ, ધોરાજી 

વર્ય-૧ ૧૧ 

સરકારી હોજથપટલ, લીંબર્ડી 

વર્ય-૧ ૧૨ 

વર્ય-૨ ૪ વર્ય-૨ ૧૩ 

વર્ય-૩ ૨૯ વર્ય-૩ ૮૫ 

વર્ય-૪ ૧૪ વર્ય-૪ ૬૪ 

સરકારી હોજથપટલ, ર્ોંર્ડલ 

વર્ય-૧ ૨૦ 

સરકારી હોજથપટલ, ધ્રાાંર્ધ્રા 

વર્ય-૧ ૧૦ 

વર્ય-૨ ૮ વર્ય-૨ ૫ 

વર્ય-૩ ૮૭ વર્ય-૩ ૩૫ 

વર્ય-૪ ૧૮ વર્ય-૪ ૨૩ 

સરકારી હોજથપટલ, જતેપુર 

વર્ય-૧ ૧૦ 

*પત્રક-૧ અને ૨ સામેલ છે. 

વર્ય-૨ ૪ 

વર્ય-૩ ૩૨ 

વર્ય-૪ ૧૩ 

સરકારી હોજથપટલ, ઉપલેટા 

વર્ય-૧ ૧૦ 

વર્ય-૨ ૩ 

વર્ય-૩ ૨૯ 

વર્ય-૪ ૫૦  
 (૨) તે પકૈી ઉક્ત જજલ્લાવાર સાંવર્યવાર કેટલી જગ્યાઓ 
ભરાયેલ છે, 

  (૨)  

રાજિોટ સુરેન્રનગર 

હોપપીટલનુાં નામ સાંિગચ  ભરેલી હોપપીટલનુાં નામ સાંિગચ  ભરેલી 

પી.કે. હોજથપટલ, રાજકોટ 

વર્ય-૧ ૧૫ 

જનરલ હોજથપટલ, સુરેન્સરનર્ર 

વર્ય-૧ ૧૫ 
વર્ય-૨ ૧૫ વર્ય-૨ ૧૧ 
વર્ય-૩ ૫૫ વર્ય-૩ ૮૫ 
વર્ય-૪ ૪૩ વર્ય-૪ ૬૭ 

સરકારી હોજથપટલ, ધોરાજી 

વર્ય-૧ ૭ 

સરકારી હોજથપટલ, લીંબર્ડી 

વર્ય-૧ ૫ 
વર્ય-૨ ૪ વર્ય-૨ ૧૦ 
વર્ય-૩ ૧૯ વર્ય-૩ ૫૨ 
વર્ય-૪ ૧૪ વર્ય-૪ ૬૪ 

સરકારી હોજથપટલ, ર્ોંર્ડલ 

વર્ય-૧ ૯ 

સરકારી હોજથપટલ, ધ્રાર્ાંધ્રા 

વર્ય-૧ ૪ 
વર્ય-૨ ૭ વર્ય-૨ ૫ 
વર્ય-૩ ૬૮ વર્ય-૩ ૨૮ 
વર્ય-૪ ૧૮ વર્ય-૪ ૨૩ 
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સરકારી હોજથપટલ, જતેપુર 

વર્ય-૧ ૫ 

*પત્રક-૧ અને ૨ સામેલ છે. 

વર્ય-૨ ૪ 

વર્ય-૩ ૨૪ 

વર્ય-૪ ૧૩ 

સરકારી હોજથપટલ, ઉપલેટા 

વર્ય-૧ ૭ 

વર્ય-૨ ૩ 

વર્ય-૩ ૨૪ 

વર્ય-૪ ૫૦  
 (૩) ઉક્ત જજલ્લાવાર સાંવર્યવાર કેટલી જગ્યાઓ ખાલી 

છે, અને 

  (૩)  

રાજિોટ સુરેન્રનગર 

હોપપીટલનુાં નામ સાંિગચ  ખાલી હોપપીટલનુાં નામ સાંિગચ  ખાલી 

પી.કે. હોજથપટલ, રાજકોટ 

વર્ય-૧ ૨ 

જનરલ હોજથપટલ, સુરેન્સરનર્ર 

વર્ય-૧ ૧૧ 

વર્ય-૨ ૦ વર્ય-૨ ૫ 

વર્ય-૩ ૨૨ વર્ય-૩ ૩૫ 

વર્ય-૪ ૦ વર્ય-૪ ૦ 

સરકારી હોજથપટલ, ધોરાજી 

વર્ય-૧ ૪ 

સરકારી હોજથપટલ, લીંબર્ડી 

વર્ય-૧ ૭ 

વર્ય-૨ ૦ વર્ય-૨ ૩ 

વર્ય-૩ ૧૦ વર્ય-૩ ૩૩ 

વર્ય-૪ ૦ વર્ય-૪ ૦ 

સરકારી હોજથપટલ, ર્ોંર્ડલ 

વર્ય-૧ ૧૧ 

સરકારી હોજથપટલ, ધ્રાર્ાંધ્રા 

વર્ય-૧ ૬ 

વર્ય-૨ ૧ વર્ય-૨ ૦ 

વર્ય-૩ ૧૯ વર્ય-૩ ૭ 

વર્ય-૪ ૦ વર્ય-૪ ૦ 

સરકારી હોજથપટલ, જતેપુર 

વર્ય-૧ ૫ 

*પત્રક-૧ અને ૨ સામેલ છે. 

વર્ય-૨ ૦ 

વર્ય-૩ ૮ 

વર્ય-૪ ૦ 

સરકારી હોજથપટલ, ઉપલેટા 

વર્ય-૧ ૩ 

વર્ય-૨ ૦ 

વર્ય-૩ ૫ 

વર્ય-૪ ૦ 
 

 (૪) ઉક્ત ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં 

આવશ?ે 

  (૪) હોજથપટલ ખાત ે વર્ય-૧ તજજ્ઞોની જગ્યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે તેમજ તબીબી અજધકારી વર્ય-૨ની 

જગ્યાઓ ભરવા દર માંર્ળવારે વોક ઇન ઈન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 

આવે છે. જમેાાં યોગ્ય ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ 

ભરી શકાશે. 

તજજ્ઞ વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે ર્ુજરાત જાહેર સેવા 

આયોર્ને માાંર્ણા પત્રકો મોકલી આપવામાાં આવેલ છે. યોગ્ય 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી 

શકાશે. 

વર્ય-૩ની નજસાંર્, પેરા મેર્ડીકલ, ટેકનીકલ તેમજ અન્સય 

વહીવટી સાંવર્યની જગ્યાઓ સીધી ભરતી/બઢતીિી ઉમેદવારો 
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ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંર્ડળ દ્વારા ઉપલબ્ધ િયેિી ભરી શકાશે. 

કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી 

જશક્ષણની કચરેી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 

કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી.પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ વર્ય માટે 

બોંરે્ડર્ડ તજજ્ઞ વર્ય-૧ તરીકે જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી 

કરવામાાં આવે છે. 
 

(*પત્રક સજચવશ્રીની કચેરીમાાં રાખવામાાં આવેલ છે.) 
--------- 

૨૧૦ 
ગાાંધીનગર અને પાટણ વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૪૫૫ ડૉ. સી.જ.ેચાિડા (ર્ાાંધીનર્ર-ઉત્તર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ાાંધીનર્ર અને 

પાટણ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 

આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 

જનષ્ણાત ર્ડૉકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 

વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 

જગ્યા 

ર્ાાંધીનર્ર હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧૧ 

પાટણ હોજથપટલો ૩ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૯ 

  ર્ાાંધીનર્ર અને પાટણ જજલ્લાના સામૂહહક આરોગ્ય 

કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત 

વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 

જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ ર્ાાંધીનર્ર અન ે

પાટણના મહેકમની જવર્ત નીચ ેમુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં નામ નામ સાંખ્યા ભરેલી જગ્યા ખાલી જગ્યા 

ર્ાાંધીનર્ર હોજથપટલો ૨ ૬ ૫ 

પાટણ હોજથપટલો ૩ ૧ ૮  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 

જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 

ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 

આપવામાાં આવેલ છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી 

શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 

માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 

આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 

ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 

 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 

જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 

કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 

વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 

જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 
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૨૧૧ 
અાંિલેશ્ર્વર તાલુિામાાં રપતો પહોળો િરિા બાબત 

* ૨૭૫૦૫ શ્રી અરૂણવસાંહ રણા (વાર્રા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 

ભરૂચ જજલ્લાના અાંકલશે્ર્વર તાલુકાના અાંકલેશ્ર્વર અાંદાર્ડા 
સામોર માાંર્ડવા રથતાને પહોળા કરવાના કામને માંજૂર 

કરવામાાં આવલે છે કે કેમ, અન ે 

  (૧) હા, જી. 

 (૨) જો હા, તો કેટલી લાંબાઈ તિા પહોળાઈ માટે કેટલી 
રકમ માંજૂર કરવામાાં આવી? 

  (૨) ૯.૮૦ જક.મી. લાંબાઈમાાં હયાત ૭.૦૦ મી. માાંિી 
૧૦.૦૦ મીટર પહોળાઈ માટે રૂ.૭૫૦.૦૦ લાખ. 

--------- 
૨૧૨ 

અમદાિાદ વસવિલ હોવપપટલ અને સોલા વસિીલ હોવપપટલ ખાતે મેકડિલ સાધનોની ખરીદી 
* ૨૭૯૫૩ શ્રી ઈમરાન ખેડાિાલા (જમાલપુર-ખાહર્ડયા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 
 (૧) તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૦ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
અમદાવાદના સીવીલ હોજથપટલ અને સોલા સીવીલ 
હોજથપટલમાાં ક્યા મેર્ડીકલ સાધનો કે મશીનોની ખરીદી કરવામાાં 
આવી, 

  (૧) જવર્તો દશાયવતુાં પત્રક સામેલ છે. 

 (૨) તે પકૈીના ક્યા સાધનો કે મશીનો ઉક્ત જથિજતએ 
ચાલુ હાલતમાાં છે કે ઉપયોર્માાં લેવાય છે,  

  (૨) તે પૈકીના તમામ સાધનો કે મશીનો ઉક્ત જથિજતએ 
ચાલુ હાલતમાાં છે અને ઉપયોર્માાં લેવાય છે. 

 (૩) કેટલા સાધનો કે મશીનોની ખરીદી કયાય પછી 
વણવપરાયેલા પડ્યા છે, અન ે

  (૩) એક પણ નહહ. 

 (૪) આ સાધનો કે મશીનો ખરીધ્યા પછી વણવપરાયેલા 
રહેવાના કારણો શા છે? 

  (૪) પ્રશ્ન ઉપજથિત િતો નિી. 

પત્રિ  
વસવિલ હોવપપટલ, અમદાિાદ 

િર્ચ ૨૦૧૮-૧૯ 

ક્રમ સાધનોના નામ િર્ચ ૨૦૧૮-૧૯ 

૧ એરવો મશીન ૦૮ 

૨ સીરીંજ પમ્પ ૦૬ 

૩ સક્સન મશીન ૨૪ 

૪ હાઈ ફલો નફે્રોથકોપ ૦૧ 

૫ યુરેટર ોથકોપ ૦૧ 

૬ યુરેટર ો રેનોથકોપ ૦૧ 

૭ પલ્સ ઓક્સીમીટર વીિ કાર્ડીયાક મોનીટર ૧૪ 

૮ પલ્સ ઓક્સીમીટર ટેબલ ટોપ ૦૬ 

૯ વેન્સટીલેટર સવો કાં ન્સટર ોલર ર્ડીઝીટલ હ્યુમીર્ડીફાયર મશીન ૦૪ 

િર્ચ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ એરવો મશીન ૦૭ 

૨ સીરીંજ પમ્પ ૩૭ 

૩ સક્સન મશીન ૪૦ 

૪ રેર્ડીયાંટ હીટ વોમયર ૨૭ 

૫ સીંર્લ ચીપ કેમરેા ૦૨ 
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િર્ચ ૨૦૧૯-૨૦ 

૬ ટેલીથકોપ ૩૦ ર્ડીગ્રી ૦૨ 

૭ કપ્લર ફોર કેમરા ૦૨ 

૮ ક્રાયોજન મશીન ૦૩ 

૯ યુરોફલોમેટર ી મશીન ૦૧ 

૧૦ પલ્સ ઓક્સીમીટર વીિ કાર્ડીયાક મોનીટર ૧૬ 

૧૧ પલ્સ ઓક્સીમીટર ટેબલ ટોપ ૦૩ 

૧૨ બબલ સી પેપ મશીન વીિ હ્યુમીર્ડીફાયર એન્સર્ડ કોમ્પ્રેસર ૨૦ 

૧૩ મલ્ટીપેરા મોનીટર વીિ ઈટી સીઓટુ (CO2) ૦૪ 
 

વસવિલ હોવપપટલ સોલા ખાત ેમડેીિલ સાધનોની ખરીદી 

ક્રમ સાધનનુાં નામ સાંખ્યા તારીખ ચાલુ હાલત પર નાંગ કિાંમત 

૧ અલ્ટર ાસોનીક ક્લીનર ૪ ૩૧-૦૩-૨૦૧૮ હા ૩૮૪૧૨૦ 

૨ કાર્ડીયાક મોનીટર ૩ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ હા ૫૬૯૪૭ 

૩ ર્ડાયગ્નોથથટીક ઓપરેહટવ હાયથટેરોથકોજપ સેટ જવિ 
રીથકેટથકોપી જવિ ર્ડીજીટલ ઈરીર્ેશન પાંપ 

૩ ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ હા ૨૨૫૨૭૯૬ 

૪ લો ટમ્પરેચર હાઈર્ડર ોજન પેરોક્સાઈર્ડ ર્ેસ 
થટરીલાઈઝર 

૨ ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ હા ૪૪૧૦૦૦૦ 

૫ બ્લર્ડ બેંક રેહફ્રજરેટર બીબીઆર ૬૦૦ જી ૧ ૨૨-૦૩-૨૦૧૮ હા ૩૬૧૬૧૬ 

૬ હાયર એન્સર્ડ જવક્ટરે ક્ટોમી ૧ ૨૩-૦૫-૨૦૧૮ હા ૫૪૫૦૦૦૦ 

૭ બાઈપેપ મશીન ૩ ૨૪-૦૫-૨૦૧૮ હા ૭૯૩૩૮ 

૮ હહમોગ્લોબીનો મીટર ૫૦ ૨૮-૦૩-૨૦૧૮ હા ૫૧૬ 

૯ ઈલેક્ટર ીક ઓ.ટી. ટેબલ ૧ ૨૩-૦૩-૨૦૧૮ હા ૧૮૦૪૯૫ 

૧૦ એ થકેન ૧ ૦૮-૦૫-૨૦૧૮ હા ૧૯૩૮૯૦ 

૧૧ ટર ાન્સસક્યુટેનસ બીલીરૂબીનો મીટર ૧ ૧૮-૦૬-૨૦૧૮ હા ૨૧૬૮૭૪ 

૧૨ માયો’સ ટર ોલી ૧૫ ૧૮-૦૮-૨૦૧૮ હા ૭૦૦૮૮ 

૧૩ બોર્ડ ઈન્સકયુએટર ૨ ૦૭-૦૯-૨૦૧૮ હા ૧૧૭૦૦૦ 

૧૪ બેઝીક રે્ડન્સટલ ચરે ૪ ૨૪-૦૮-૨૦૧૮ હા ૧૫૬૦૦૦ 

૧૫ સેમી ઓટો એનાલાઈઝર ૫ ૦૬-૦૨-૨૦૧૯ હા ૫૪૦૦૦ 

૧૬ ર્ડમાય ચેર જવિ ર્ડમાય થટુલ ૧ ૦૧-૦૨-૨૦૧૯ હા ૧૪૧૦૦૦ 

૧૭ ઈસીજી મશીન જવિ જપ્રન્સટ એન્સર્ડ હર્ડજજટલ વ્યુ ૩ 
ચેનલ 

૩ ૨૯-૦૮-૨૦૧૮ હા ૩૭૮૮૨ 

૧૮ એલન કોહટર  મજશન  ૧ ૦૨-૦૨-૨૦૧૮ હા ૯૮૫૬૦ 

૧૯ ઓટોક્લેવ હોહરઝોન્સટલ ૨ ૧૧-૦૨-૨૦૧૯ હા ૧૫૭૩૮૮૪ 

૨૦ ફ્રેક્સનલ સી.ઓ.ટુ. લેસર ૨ ૧૪-૦૫-૨૦૧૯ હા ૧૧૫૧૦૦૦ 

૨૧ ફાઈબર ઓપ્ટીક િોન્સકોથકોપ જવિ લાઈટસોસય ૧ ૦૯-૦૭-૨૦૧૯ હા ૪૪૮૦૦૦ 

૨૨ ર્ડોનર થટેશન ૨ ૧૯-૦૯-૨૦૧૯ હા ૧૧૨૯૫૮૪ 

૨૩ વેસલ સીલીંર્ સીથટમ ૨ ૦૩-૦૯-૨૦૧૯ હા ૮૧૮૪૦૦ 

૨૪ યુએસજી મશીન જવિ જનયોનેટલ એન્સર્ડ 
જપર્ડીયાટર ીક પ્રોબ 

૧ ૧૦-૧૦-૨૦૧૯ હા ૧૪૭૪૦૬૦ 

૨૫ પોટેબલ ઓટો રીફ્રોક્ટોમીટર ૩ ૧૬-૦૮-૨૦૧૯ હા ૨૧૯૯૧૭ 

૨૬ સી-યામ આઈઆઈ ટી.વી ૧ ૨૮-૦૮-૨૦૧૯ હા ૩૫૦૦૦૦ 

૨૭ ર્ડીજીટલ આઈઓપા મશીન કમ્પેટેબલ જવિ 
આરવીજી 

૧ ૩૦-૦૯-૨૦૧૯ હા ૧૨૭૮૨૦ 

૨૮ જવર્ડીઆર રોટેટર ૧ ૩૧-૦૮-૨૦૧૯ હા ૧૦૭૩૮ 

 
--------- 
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૨૧૩ 
જુનાગઢ અને પોરબાંદર વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૫૦૮ શ્રી હર્ચદિુમાર રીબડીયા (જવસાવદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ જુનાર્ઢ અને 
પોરબાંદર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 
જગ્યા 

જુનાર્ઢ હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૭ 

સા.આ.કેન્સરો ૩ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૩ 

પોરબાંદર હોજથપટલો ૧ બાળરોર્ 
જનષ્ણાાંત 

૧ 

 જુનાર્ઢ જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરો અને પોરબાંદર 
જજલ્લાના સામહૂહક આરોગ્ય કેન્સરો/પ્રાિજમક આરોગ્ય 
કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર 
િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ જુનાર્ઢ અને 
પોરબાંદરના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

જુનાર્ઢ હોજથપટલો ૨ ૭ ૦ 

સા.આ.કેન્સરો ૩ ૩ ૦ 

પોરબાંદર હોજથપટલો ૧ ૧ ૦  
 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩) માંજૂર િયેલ તમામ જગ્યાઓ ભરેલી હોઈ પ્રશ્ન 

ઉપજથિત િતો નિી. 
--------- 

૨૧૪ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્્યુલન્સ સેિાઓ 

* ૨૭૪૩૪ શ્રી રાઘિજીભાઈ પટેલ (જામનર્ર ગ્રામ્ય) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે જામનર્ર જજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સસ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫ એમ્બ્યુલન્સસ 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૬,૮૮૫ દદીઓ 

--------- 

૨૧૫ 
મોરબી અને બોટાદ વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૪૯૦ શ્રી મહમદ ર્જિીદ પીરઝાદા (વાાંકાનરે) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં વર્યવાર મોરબી અને બોટાદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  
િર્ચ મોરબી બોટાદ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૨૭૫ ૭૮ ૧૮૨૯ ૨૬૨ ૭૨ ૯૨૩ 

૨૦૧૯ ૨૬૦ ૧૦૯ ૧૬૯૪ ૨૨૮ ૭૪ ૮૩૫ 
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 (૨) તે પૈકી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
િર્ચ મોરબી બોટાદ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૧૨ ૧૩ ૩૮ ૧૮ ૪ ૩૬ 

૨૦૧૯ ૨૧ ૮ ૪૩ ૧૫ ૩ ૨૫  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
દદીની 
વિગત 

મોરબી બોટાદ 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૯ ૫ ૨૨ ૧૭ ૫ ૧૪ 

પુરુર્ ૨૪ ૧૬ ૫૯ ૧૬ ૨ ૪૭  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ે અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રક-અ આ સાિ ેસામેલ છે.  

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 
િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તમેજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાતે રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 
ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  
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 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૧૬ 
આણાંદ વજલ્લામાાં ખેડૂતોને વિજ વબલમાાં રાહત આપિા બાબત 

* ૨૮૫૩૮ શ્રી રાજને્રવસાંહ પરમાર (બોરસદ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લામાાં 
ખેત જવર્યક વીજ જોર્ડાણ ધરાવતા ખેરૂ્ડતોને વીજ જબલમાાં 
રાહત આપવામાાં આવે છે કે કેમ, અન ે

  (૧) હા,જી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આણાંદ જજલ્લામાાં 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણ 
ધરાવતા ખેરૂ્ડતોને વીજ જબલમાાં નીચ ે મુજબની રાહતો માટે 
સબજસર્ડી આપવામાાં આવે છે. 
૧) ખેતીવાર્ડી વીજ ગ્રાહકો માટેના વીજદર અન્સય કક્ષાના 
વીજદર કરતાાં ઓછા રાખવા માટે સરકારના નીજતજવર્યક 
જનણયય અાંતર્યત રાજ્યના ખેરૂ્ડતોના વીજબીલમાાં રાહત 
આપવાની નીજત ચાલુ રાખવામાાં આવી છે અને વીજબીલમાાં 
સદર રાહત આપવાના કારણે વીજ કાંપનીઓન ે િતા મહેસુલી 
આવકનુાં નુક્શાન રાજ્ય સરકાર ભોર્વે છે અને તે સહાયકી 
થવરૂપે પ્રજતવર્ય રૂ.૧૧૦૦/- કરોર્ડની કુલ રકમ રાજ્યની વીજ 
કાંપનીઓન ેર્ુજરાત ઉજાય જવકાસ જનર્મ જલજમટેર્ડ મારફત ચકૂવે 
છે. 
૨) નામ. ર્ુજરાત વીજ જનયમન આયોર્ દ્વારા કૃજર્ 
જવર્યક વપરાશ અાંર્ેના વીજ દરો નક્કી કરવામાાં આવે છે. 
પરાંતુ, ખેરૂ્ડતોએ નામ. આયોર્ ે નક્કી કરેલ દરો મુજબ નહીં 
પરાંતુ, સરકારશ્રીએ નક્કી કરેલા રાહતના દરો મુજબ જ વીજ 
બીલની ચકુવણી કરવાની રહે છે. વીજ દર અાંર્ેની તફાવતની 
રકમ ખેરૂ્ડતો વતી રાજ્ય સરકાર વીજ કાંપનીઓન ેચૂકવે છે. 
  અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, રાજ્યના ૭.૫ હોસય પાવર કે 
તેિી વધારે વીજભાર ધરાવતા કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણ 
ધરાવતા ખેરૂ્ડતો પાસેિી અર્ાઉ રૂ.૮૦૭.૫૦ પ્રજત હોસય પાવર 
પ્રજત વર્ય વસુલવામાાં આવતા હતા. જ ે હવે તા.૦૧-૧૨-
૨૦૧૯િી હોસય પાવર આધાહરત તમામ કૃજર્ જવર્યક વીજ 
જોર્ડાણો માટે એક સમાન વીજ દર એટલે કે રૂ.૬૬૫/- પ્રજત 
હોસય પાવર પ્રજત વર્ય, વસુલવા અાંર્ેનો જનણયય લેવામાાં આવેલ 
છે. સદર રાહત અાંર્ેની તફાવતની રકમ પણ ખરૂે્ડતો વતી રાજ્ય 
સરકાર વીજ કાંપનીઓન ેચૂકવશે. 
૩) આ ઉપરાાંત, વીજ ઉત્પાદન ખચયમાાં ભાવ વધારાના 
કારણે વીજ કપાંનીઓન ે િતા વધારાના ખચયને પહોંચી વળવા 
માટે વીજ ગ્રાહકો પાસેિી નામદાર ર્ુજરાત જવજ જનયમન 
આયોર્ની ફોમ્યુયલા મુજબ ફ્યુઅલ સરચાજયની વસુલાત પણ 
ખેરૂ્ડતોના જકથસામાાં તેમની પાસેિી વસુલ ન કરીને, તે અાંર્નેી 
રકમ પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેરૂ્ડતો વતી જવજ કાંપનીઓન ે
ચૂકવે છે.  
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 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં વર્યવાર 
વીજ જબલમાાં રાહત પેટે કેટલી સબસીર્ડી આપવામાાં આવી? 

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ આણાંદ જજલ્લામાાં 
કૃજર્ જવર્યક વીજ જોર્ડાણો ધરાવતા ખેરૂ્ડતોન ે વીજ બીલમાાં 
રાહત માટે નાણાકીય વર્ય ૨૦૧૮-૧૯માાં કુલ રૂ.૭૮.૬૩ 
કરોર્ડની અને નાણાકીય વર્ય ૨૦૧૯-૨૦ (હર્ડસેમ્બર-૨૦૧૯ 
સુધી)માાં કુલ રૂ.૪૭.૬૫ કરોર્ડની સબજસર્ડી ચુકવવામાાં આવેલ 
છે. 

--------- 

૨૧૭ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 

* ૨૭૪૦૭ શ્રી દેિાભાઈ માલમ (કેશોદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જુનાર્ઢ જજલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અાંતર્યત કુલ 
કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, અન ે

  (૧)  

િર્ચ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૭,૮૩૩ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૭,૯૦૬ 

િુલ ૧૫,૭૩૯ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કુલ કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ચ થયેલ ખચચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧,૫૬,૬૬,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧,૫૮,૧૨,૦૦૦ 

િુલ ૩,૧૪,૭૮,૦૦૦  
--------- 

૨૧૮ 
અમરેલી અને ભાિનગર વજલ્લામાાં હોવપપટલમાાં મૃત્યુ પામલે નિર્જત વિિુઓ 

* ૨૮૫૨૬ શ્રી વિરજીભાઈ ઠુમ્મર (લાઠી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમરેલી અને 

ભાવનર્ર જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર રાજ્ય સરકાર હથતકના 

દવાખાના/જસજવલ હોજથપટલોમાાં છેલ્લા બે વર્ય દરમ્યાન વર્યવાર 

કેટલા નવજાત જશશુના મોત જનપજ્યા, 

  (૧)  

ક્રમ િર્ચ અમરેલી ભાિનગર િુલ 

૧ ૨૦૧૮ ૨૮ ૩૧૪ ૩૪૨ 

૨ ૨૦૧૯ ૧૦ ૩૧૬ ૩૨૬ 

િુલ ૩૮ ૬૩૦ ૬૬૮ 
 

 (૨) નવજાત જશશુઓના મૃત્યુદરમાાં ઘટાર્ડો કરવા રાજ્ય 

સરકારની કઈ-કઈ યોજનાઓ અમલમાાં છે, અને 

  (૨) બાળસખા યોજના-૧, ૨ અન ે ૩ તિા જચરાંજીવી 

યોજના અમલમાાં છે. 

 (૩) નવજાત જશશુઓના મૃત્યુદરમાાં ઘટાર્ડો કરવા 

અમરેલી અને ભાવનર્ર જજલ્લાને નાણાાંકીય વર્ય ૨૦૧૮-૧૯ 

અને ૨૦૧૯-૨૦માાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા કેટલી ગ્રાન્સટ 

ફાળવવામાાં આવેલ, અને ફાળવેલ ગ્રાન્સટમાાંિી ઉક્ત જજલ્લાવાર 

કેટલો ખચય કરવામાાં આવ્યો છે? 

  (૩)  
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ક્રમ વજલ્લો ફાળિેલ ગ્રાન્ટ થયેલ ખચચ 

૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ ૨૦૧૮-૧૯ ૨૦૧૯-૨૦ 

૧ અમરેલી ૯૩,૫૦,૦૦૦ ૬૭,૦૦,૮૦૦ ૮૭,૨૪,૬૦૦ ૫૯,૧૧,૦૦૦ 

૨ ભાવનર્ર ૮૦,૪૦,૯૦૦ ૮૨,૧૬,૯૦૦ ૧૮,૨૪,૦૦૦ ૧૧,૫૫,૨૦૦ 

 િુલ ૧,૭૩,૯૦,૯૦૦ ૧,૪૯,૧૭,૭૦૦ ૧,૦૫,૪૮,૬૦૦ ૭૦,૬૬,૨૦૦ 

--------- 

૨૧૯ 
ર્જમનગર વજલ્લામાાં ૧૦૮ એમ્્યુલન્સ સેિાઓ 

* ૨૭૪૩૫ શ્રીમતી ગીતાબા ર્જડેર્જ (ર્ોંર્ડલ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્ય સરકારે જામનર્ર જજલ્લામાાં તા.૩૧-૧૨-
૨૦૧૯ની જથિજતએ કેટલી ૧૦૮ એમ્બ્યુલન્સસ ફાળવેલ છે, અને 

  (૧) ૧૫ એમ્બ્યુલન્સસ 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં આ સેવાઓનો 
કેટલા દદીઓને લાભ આપવામાાં આવેલ છે? 

  (૨) ૫૬,૮૮૫ દદીઓ 

--------- 

૨૨૦ 
અરિલ્લી અને સાબરિાાંઠા વજલ્લાના આરોગ્ય િેન્રોમાાં બાળરોગ વનષણાાંતો 

* ૨૮૪૪૯ શ્રી રાજને્રવસાંહ ઠાિોર (મોર્ડાસા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૯ની જથિજતએ અરવલ્લી અને 
સાબરકાાંઠા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર સરકારી હોજથપટલો, સામૂહહક 
આરોગ્ય કેન્સર અને પ્રાિજમક આરોગ્ય કેન્સરોમાાં બાળરોર્ 
જનષ્ણાત ર્ડોકટરોની કેટલી જગ્યાઓ માંજુર િયેલ છે, 

  (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ માંજૂર મહેકમ 
વજલ્લાનુાં 

નામ 
નામ સાંખ્યા સાંિગચ 

માંજૂર 
જગ્યા 

અરવલ્લી 
હોજથપટલો ૧ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૧ 
સા.આ.કેન્સરો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૩ 

સાબરકાાંઠા 
હોજથપટલો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૨ 
સા.આ.કેન્સરો ૨ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત ૨ 

 અરવલ્લી અને સાબરકાાંઠા જજલ્લાના પ્રાિજમક આરોગ્ય 
કેન્સરો ખાતે બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની જગ્યાઓ માંજૂર 
િયેલ નિી. 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત હોજથપટલ અન ે કેન્સરોવાર કેટલી 
જગ્યાઓ ભરાયલે અને કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે, અન ે

  (૨) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અરવલ્લી અન ે
સાબરકાાંઠાના મહેકમની જવર્ત નીચે મુજબ છે. 

વજલ્લાનુાં 
નામ 

નામ સાંખ્યા 
ભરેલી 
જગ્યા 

ખાલી 
જગ્યા 

અરવલ્લી 
હોજથપટલો ૧ ૧ ૦ 
સા.આ.કેન્સરો ૨ ૦ ૩ 

સાબરકાાંઠા 
હોજથપટલો ૨ ૦ ૨ 
સા.આ.કેન્સરો ૨ ૦ ૨  

 (૩) આ ખાલી જગ્યાઓ ક્યાાં સુધીમાાં ભરવામાાં આવશે?   (૩)  

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત વર્ય-૧ની કુલ-૧૩૧ ખાલી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૨૪-૧૨-૨૦૧૯ના રોજ 
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્ને માાંર્ણાપત્રક મોકલી 
આપવામાાં આવલે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ િયેિી આ જગ્યાઓ ભરી શકાશ.ે 

 બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ની ખાલી જગ્યા ભરવા 
માટે દર સોમવારે વોક-ઇન-ઇન્સટરવ્યુ રાખવામાાં 
આવે છે. જમેાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવાર 
ઉપલબ્ધ િયેિી જગ્યાઓ ભરી શકાશે. 
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 કજમશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સવેાઓ અને તબીબી 
જશક્ષણની કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર દ્વારા સરકારી મેર્ડીકલ 
કોલેજોમાાંિી એમ.ર્ડી. પૂણય કરેલ ઉમેદવારોને ત્રણ 
વર્ય માટે બોન્સરે્ડર્ડ બાળરોર્ જનષ્ણાાંત, વર્ય-૧ તરીકે 
જનમણૂાંક આપવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવે છે. 

--------- 

૨૨૧ 
જુનાગઢ વજલ્લામાાં િપતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના 

* ૨૭૪૧૦ શ્રી બાબુભાઈ બોખીરીયા (પોરબાંદર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
જુનાર્ઢ જજલ્લામાાં કથતુરબા પોર્ણ સહાય યોજના અાંતર્યત કુલ 
કેટલા લાભાિીઓને લાભ આપવામાાં આવ્યો, અન ે

  (૧)  

િર્ચ લાભાથીઓની સાંખ્યા 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૭,૮૩૩ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૭,૯૦૬ 

િુલ ૧૫,૭૩૯ 
 

 (૨) ઉક્ત જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં કુલ કેટલો ખચય 
કરવામાાં આવ્યો? 

  (૨)  

િર્ચ થયેલ ખચચ 

તા.૦૧-૦૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૧,૫૬,૬૬,૦૦૦ 

તા.૦૧-૦૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૧,૫૮,૧૨,૦૦૦ 

િુલ ૩,૧૪,૭૮,૦૦૦  

--------- 

૨૨૨ 
ભરૂચ વજલ્લામાાં જજચરીત િીજ િાયરો અને થાાંભલા બદલિા બાબત 

* ૨૭૪૨૧ શ્રી દુષયાંતભાઈ પટેલ (ભરૂચ) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) રાજ્યમાાં સાર્રખરૂે્ડ સવાાંર્ી જવકાસ યોજના અાંતર્યત 
તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં ભરૂચ 
જજલ્લામાાં કુલ કેટલા કી.મી. જજયહરત વીજ વાયરો અને કેટલા 
િાાંભલા બદલવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૨૪૯.૪૯ કી.મી. જજયરીત વીજ વાયરો અન ે૧૧૧૯  
વીજ િાાંભલા બદલવામાાં આવેલ છે. 

 (૨) તે પાછળ કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) રૂ. ૧૩૨.૩૦ લાખનો ખચય િયેલ છે. 

--------- 

૨૨૩ 
ધાંધુિા તાલુિાના ફેદરા ગામે સરિારી દિાખાનાના મિાનની માંજુરી 

* ૨૮૪૭૨ શ્રી રાજિેિુમાર ગોકહલ (ધાંધુકા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ અમદાવાદ 
જજલ્લાના ધાંધુકા તાલુકાના ફેદરા ર્ામે સરકારી દવાખાનાનુાં 
મકાન માંજૂર િયેલ છે તે હકીકત સાચી છે, અન ે

  (૧) હા, જી. 



119 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત કામર્ીરી ક્યાાં સુધીમાાં કેટલા ખચ ે
પૂણય કરવામાાં આવશે? 

  (૨) હાલમાાં આ પેટા આરોગ્ય કેન્સર માટે જમીન ઉપલબ્ધ 
ન હોય, જમીનની ફાળવણી િયેિી ટેન્સર્ડર પ્રહક્રયા હાિ ધરવામાાં 
આવશ,ે અને આ પેટા આરોગ્ય કેન્સર માટે રૂ.૨૮.૫૦ લાખ 
માંજૂર િયેલ છે. 

--------- 

૨૨૪ 
અમદાિાદ અને બોટાદ વજલ્લામાાં બાિી િીજ વબલની સાંપૂણચ માફી યોજના  

* ૨૮૪૬૩ શ્રી કહાંમતવસાંહ પટેલ (બાપુનર્ર) : માનનીય ઉર્જચ માંત્રીશ્રી જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ રાજ્ય સરકાર 
દ્વારા ઘરવપરાશ, ધાંધાકીય તેમજ ખતેીવાર્ડી હેતુના વીજ 
જોર્ડાણોની લણેી નીકળતી રકમ ભરપાઈ કરવા માટે એક 
વખતની સાંપૂણય માફી યોજના જાહેર કરેલ છે ત ેહકીકત સાચી 
છે, 

  (૧) રાજ્ય સરકાર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૭ના ઠરાવ 
િી રાજ્યના કાયમી ધોરણે બાંધ િયેલ વીજ જોર્ડાણોવાળા 
ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકોના બાકી લ્હેણાની વસુલાત માટેની ‘માફી 
યોજના-૨૦૧૭’ જાહેર કરવામાાં આવેલ હતી, જ ે તા.૧૯-
૦૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવિી ‘એક વખતની માફી યોજના-
૨૦૧૭’ મુજબ સુધારેલ હતી જનેે તા.૩૧-૦૫-૨૦૧૯ સુધી 
વધુમાાં વધુ ગ્રાહકો/જબન ગ્રાહકો લાભ લઈ શકે તે માટે 
લાંબાવવામાાં આવી હતી. 

 (૨) જો હા, તો તે અન્સવયે છેલ્લા બે વર્યમાાં અમદાવાદ 
અને બોટાદ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કેટલા વ્યજક્તઓ/એકમો/ 
ખેરૂ્ડતોના કેટલી રકમના વીજ જબલ માફ કરવામાાં આવ્યા, 

  (૨)  
વજલ્લો વ્યવક્તઓ/એિમો/ 

ખેડૂતો 
િીજ વબલ માફીની 

રિમ  
અમદાવાદ ૧૭૨૦૦ રૂ. ૧૫૮૩.૮૦ લાખ 
બોટાદ ૯૦૦૪ રૂ. ૧૧૯૭.૪૦ લાખ  

 (૩) વીજ જબલની લણેી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસો અને પર્ડતર દરખાથતોવાળા જકથસાઓમાાં 
ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ છે કે કેમ, અને 

  (૩) વીજ જબલની લેણી નીકળતી રકમ અાંર્ ે નામદાર 
કોટયમાાં પર્ડતર કેસોના જકથસાઓમાાં ઉક્ત યોજના લાર્ુ કરવામાાં 
આવેલ હતી, પરાંતુ પર્ડતર દરખાથતો વાળા જકથસાઓમાાં ઉક્ત 
યોજના લાર્ુ કરવામાાં આવેલ નિી. 

  (૪) જો ના, તો તેના કારણો શુાં છે?   (૪) રાજ્યની ચારેય વીજ જવતરણ કાંપનીઓએ વીજ 
બીલના બાકી લ્હેણાની વસુલાત અાંર્ે ન્સયાજયક પ્રહક્રયા પૂણય કરી 
હુકમનામા મળેવેલ હોવાિી, પર્ડતર દરખાથતોવાળા 
જકથસાઓનો સદર યોજનામાાં સમાવેશ કરવામાાં આવેલ ન હતો. 

--------- 

૨૨૫ 
બનાસિાાંઠા વજલ્લામાાં નમચદા િેનાલ માટે સાંપાદન થયેલ જમીનના િળતર બાબત 

* ૨૮૪૨૬ શ્રી ગુલાબવસાંહ રાજપૂત (િરાદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (નમયદા) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ બનાસકાાંઠા 
જજલ્લામાાં નમયદા કેનાલ માટે જમીન સાંપાદન િયેલ હોય તેવા 
ખેરૂ્ડતોને વળતર ચુકવવાનુાં બાકી છે તે હકીકત સાચી છે, 

  (૧) અને (૨) ખેરુ્ડતોની વારસાઈ અને જમીન માજલકી 
અાંર્ે તકરારી જવવાદો, કબજાફેર ના જવવાદો તિા ખેરુ્ડતો બહાર 
ર્ામ રહેતા જવેા જવજવધ કારણોસર અમુક જકથસામાાં વળતર 
ચુકવવાનુાં બાકી છે, જનેી તાલકુાવાર માહહતી નીચે પ્રમાણ ેછે. 

તાલુિો ખેડૂતોની 
સાંખ્યા 

બાિી ચૂિિિાની 
િળતરની રિમ રૂ. 

કાાંકરેજ ૨૪ ૩૦૪૧૪૧૮/- 
ભાભર ૫૨ ૨૧૫૬૭૧૧/- 
દીયોદર ૦૧ ૧૭૨૧/- 
વાવ ૦૭ ૧૧૫૬૧૮/- 
સુઈર્ામ ૨૭ ૧૬૧૪૨૭૮/- 
િરાદ ૦ ૦ 

િુલ ૧૧૧ ૬૯૨૯૭૪૬/- 
 

 (૨) જો હા, તો ઉક્ત જજલ્લામાાં તાલુકાવાર કેટલા 
ખેરૂ્ડતોને કયા કારણોસર કેટલી રકમનુાં વળતર ચકૂવવાનુાં બાકી 
છે, અને 
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 (૩) તે ક્યાાં સુધીમાાં ચૂકવવામાાં આવશે?   (૩) બાકી વળતર તકરારી કેસોમાાં ખેરૂ્ડતોના સમાધાન 
િયેિી અને વારસાઈ કેસોમાાં વારસાઈના પુરાવા રજુ િયેિી તેમ 
જ કબજાફેરની કાયયવાહી પૂણય િયેિી વહેલી તકે ચુકવવામાાં 
આવશે. 

--------- 

૨૨૬ 
સુરેન્રનગર અને ર્જમનગર વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૪૭૫ શ્રી નૌિાદ સોલાંિી (દસાર્ડા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં વર્યવાર સુરેન્સરનર્ર અને જામનર્ર જજલ્લામાાં 
જજલ્લાવાર કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસો નોંધાયા, 

  (૧)  
િર્ચ સુરેન્રનગર  ર્જમનગર 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૭૩૪ ૨૩૨ ૪૧૧૮ ૬૬૬ ૧૧૬ ૧૯૮૦ 

૨૦૧૯ ૭૧૩ ૨૦૮ ૩૭૭૦ ૬૪૮ ૧૨૨ ૧૭૫૪ 
 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
િર્ચ સુરેન્રનગર  ર્જમનગર 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

૨૦૧૮ ૩૪ ૨૧ ૧૯૯ ૨૫ ૧૧ ૮૨ 

૨૦૧૯ ૪૪ ૧૮ ૧૪૦ ૩૯ ૧૫ ૬૬  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
દદીની 
વિગત 

સુરેન્રનગર  ર્જમનગર 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી ૩૩ ૧૧ ૫૮ ૨૨ ૩ ૪૨ 

પુરુર્ ૪૫ ૨૮ ૨૮૧ ૪૨ ૨૩ ૧૦૬  
 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ે અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) આ અાંર્ેનુાં પત્રક-અ આ સાિ ેસામેલ છે.  

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 
િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ|.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 
અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 
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 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 

જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 
ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
--------- 

૨૨૭ 
આણાંદ વજલ્લામાાં માંજૂર િરેલ રપતાઓ 

* ૨૮૫૪૧ શ્રી િાાંવતભાઈ સોઢાપરમાર (આણાંદ) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (માર્ય અને મકાન) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બ ે વર્યમાાં 
આણાંદ જજલ્લામાાં તાલકુાવાર સુજવધાપિ અને ખાસ મરામત 
યોજના હેઠળ કેટલા રથતાઓ માંજૂર કરવામાાં આવ્યા, 

  (૧), (૨) અન ે(૩) પહરજશષ્ટ્ મુજબ. 

 (૨) તે પકૈી કેટલાનુાં કામ પૂણય િયુાં અને કેટલાનુાં બાકી 
છે, અને 

  

 (૩) બાકી કામ ક્યાાં સુધીમાાં પૂણય કરવામાાં આવશે?   
પકરવિષ્ટ 

તાલુિો યોજના  માંજુર પુણચ બાિી િામો 

આણાંદ 

સુજવધાપિ 

૫ ૧ ૪ 

ઉમરેઠ ૬ ૨ ૪ 

આાંકલાવ ૧ ૧ - 

બોરસદ ૩ ૨ ૧ 

પેટલાદ ૩ ૩ - 

ખાંભાત ૨ ૨ - 

તારાપુર ૪ ૨ ૨ 

આણાંદ 

ખાસ મરામત 

૨૯ ૨૦ ૯ 

ઉમરેઠ ૫ ૪ ૧ 

આાંકલાવ ૩ ૪ ૩ 

બોરસદ ૭ - ૩ 
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તાલુિો યોજના  માંજુર પુણચ બાિી િામો 

પેટલાદ ૪ - ૪ 

સોજીત્રા ૭ - ૭ 

ખાંભાત ૮ ૨ ૬ 

િુલ ૮૭ ૪૩ ૪૪ 

બાકી રહેલા કામો પૈકી પ્રર્જત હેઠળના ૨૮ કામો બનતી ત્વરાએ અને ૧૬ કામો ટેન્સર્ડર પ્રહક્રયામાાં હોઈ વહીવટી પ્રહક્રયા પૂણય કરી બનતી 
ત્વરાએ પૂણય કરવાનુાં આયોજન છે.   

--------- 

૨૨૮ 
બનાસિાાંઠા અને મહેસાણા વજલ્લામાાં િેન્સર, એઈડ્સ, ક્ષયના નોંધાયેલ િેસો 

* ૨૮૪૩૨ શ્રી િાન્તીભાઈ ખરાડી (દાાંતા) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.-  
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ની જથિજતએ છેલ્લા બે 
વર્યમાાં બનાસકાાંઠા અને મહેસાણા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર 
કેન્સસર, એઈડ્સ, ક્ષયના કેટલા કેસ નોંધાયા, 

  (૧)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

નોંધાયેલ િેસો 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

બનાસકાાંઠા ૨૦૧૮ ૪૬ ૩૨૫ ૭૨૬૦ 

૨૦૧૯ ૭૮ ૩૦૯ ૮૦૧૮ 

મહેસાણા ૨૦૧૮ ૨૭ ૨૦૮ ૭૩૮૦ 

૨૦૧૯ ૩૪ ૨૪૮ ૬૩૮૮ 
 

 (૨) તે પકૈી ઉક્ત વર્યવાર, જજલ્લાવાર, રોર્વાર કેટલા 
દદીઓના મૃત્યુ િયા, 

  (૨)  
વજલ્લાનુાં 

નામ 
િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

બનાસકાાંઠા ૨૦૧૮ ૦ ૩૩ ૨૧૫ 

૨૦૧૯ ૪ ૧૭ ૨૫૧ 

મહેસાણા ૨૦૧૮ ૦ ૧૪ ૨૮૮ 

૨૦૧૯ ૦ ૨૨ ૩૧૪  
 (૩) મૃત્યુ િયેલ દદીઓમાાં કેટલા સ્ત્રી અન ે કેટલા 
પુરુર્ો છે, અન ે

  (૩)  
 

વજલ્લાનુાં નામ િર્ચ 

મૃત્યુ પામેલ દદીઓ પૈિી સ્ત્રી અને પુરુર્ની સાંખ્યા 

િેન્સર એઈડ્સ ક્ષય 

સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. સ્ત્રી પુ. 
બનાસકાાંઠા ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૧૦ ૨૩ ૫૭ ૧૫૮ 

૨૦૧૯ ૨ ૨ ૯ ૮ ૫૦ ૨૦૧ 
મહેસાણા ૨૦૧૮ ૦ ૦ ૦ ૧૪ ૮૭ ૨૦૧ 

૨૦૧૯ ૦ ૦ ૮ ૧૪ ૬૪ ૨૫૦ 

 (૪) ઉક્ત રોર્ોન ે અટકાવવા શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી? 

  (૪) પત્રક-અ મુજબ 

પત્રિ-અ 
રોગોને અટિાિિા માટે િરેલ િાયચિાહીની વિગતોોઃ- 

િેન્સરોઃ 

 કેન્સસર રોર્ અાંર્ ેજવજવધ માધ્યમો દ્વારા જનજાર્ૃજત અાંર્ે પ્રચાર-પ્રસાર 

 કેન્સસર રોર્ માટે રાજ્યની તમામ સરકારી જજલ્લા હોથપીટલો, મેર્ડીકલ કોલેજ સાંલગ્ન હોથપીટલો તિા કેન્સસર હોથપીટલો ખાતે 
જનાઃશુલ્ક તપાસ 

 રાજ્ય સરકારશ્રીએ જનયુક્ત કરેલ સરકારી તેમજ ખાનર્ી હોથપીટલો ખાત ેરૂ|.૫.૦૦ લાખ સુધીની આવકવાળાને મા યોજના 
તિા મા વાત્સલ્ય યોજનાનાાં કાર્ડય  ધારક માટે કેસલેસ સારવાર ઉપલબ્ધ. 

 આયુષ્માન ભારત યોજના હેઠળ જરૂરીયાતમાંદ લાભાિી દદીઓ માટે કેશલેશ સારવાર ઉપલબ્ધ. 
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એઈડ્સોઃ  

 ર્ુજરાત થટેટ એઈડ્સ કાંટર ોલ સોસાયટી, અમદાવાદ દ્વારા રાજ્યમાાં એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ તિા જનયાંત્રણ માટે 
કેન્સર સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પહરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય હેઠળના નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ ઓર્ેનાઈઝેશન (નાકો), નવી 
હદલ્હીની નાણાકીય તિા તકજનકી સહાયિી નેશનલ એઈડ્સ કાંટર ોલ એન્સર્ડ જપ્રવેન્સશન પ્રોગ્રામ (એન.એ.સી.પી.) 

અમલીકરણમાાં છે. 

 સદર પ્રોગ્રામ હેઠળ રાજ્યમાાં સામૂહહક આરોગ્ય કેન્સરો સુધી એચ.આઈ.વી./ એઈડ્સની જવના મૂલ્ય તપાસ તિા સારવાર 
સુજવધા ઉપલબ્ધ છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા જતન પ્રોજકે્ટ હેઠળ એ.આર.ટી. સેન્સટરો ખાત ે દવા લેવા આવતા દદીઓને આવવા-જવાનુાં ભારુ્ડાં  
આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ુજરાત સરકાર દ્વારા વર્યાઃ૨૦૨૦-૨૧ િી એચ.આઈ.વી. ના દદીઓ દવાન ેવળર્ી રહે તે હેતુિી ૯ જજલ્લાઓમાાં નવા સાર-
સાંભાળ કેન્સરો (કેર અન ેસપોટય  સેન્સટર) થિાજપત કરવામાાં આવશે. 

 નાકો, નવી હદલ્હીની નવી માર્યદજશયકા મુજબ ‘ટેથટ એન્સર્ડ ટર ીટ’ પોલીસી અનુસાર દરેક એચ.આઈ.વી. પોજઝહટવ વ્યજક્તની 
સારવાર-એન્સટી હરટર ો વાયરલ િેરાપી (એ.આર.ટી.) ચાલુ કરવામાાં આવે છે. 

 જોખમી વતયણકૂ ધરાવતા સમુદાય (હાઈ હરથક ગ્રુપ-એચ.આર.જી.)માાં તિા તેમના દ્વારા સામાન્સય જનતામાાં 
એચ.આઈ.વી./એઈડ્સના અટકાવ માટે જબન-સરકારી સાંથિાઓ દ્વારા લજક્ષત જૂિ દરજમયાનર્ીરી કાયયક્રમ અાંતર્યત કોર 
જુિ (દેહજવક્રયના વ્યવસાય સાિે સાંકળાયેલા બહેનો-FSW, સજાતીય સાંબાંધ ધરાવતા પુરુર્ો-MSM, હહજર્ડા-TG અને 
સોંય/જસરીંજિી નશો કરનારા-IDU) તેમજ જિજ જુિો (થિાનાાંતરીત કામદારો-માઈગ્રન્સટસ અને ટરકસય) સમુદાયમાાં 
જોખમી વતયણૂકની તરાહમાાં ફેરફાર કરી તેઓને જરૂરી સેવાઓ (કાઉંસેલીંર્, કોન્સર્ડોમ જવતરણ, વતયન પહરવતયનનુાં સાહહત્ય 
વર્ેરે) ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવે છે. 

 માતાજપતાિી બાળકમાાં સાંક્રજમત િતા એચ.આઈ.વી. ચપેની અટકાયત હેત ુજપ્રવેન્સશન ઓફ પેરન્સટ ટુ ચાઈલ્ર્ડ ટર ાન્સશજમશન 
(PPTCT) પ્રોગ્રામ અાંતર્યત તમામ સર્ભાય મહહલાઓનુાં HIV પરીક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જાજતય રોર્ પ્રસાર જનયાંત્રણ માટે રાજ્યમાાં મેહર્ડકલ કોલેજ તિા જજલ્લા થતરની હોજથપટલોમાાં સુરક્ષા જક્લજનક કાયયરત છે. 
ક્ષય 

 બે અઠવાર્ડીયા કરતાાં વધુ સમયિી ઉધરસ આવતી હોઈ તેવા દદીઓની તાત્કાલીક બે ર્ળફાની તપાસ કરી જનદાન કરવામાાં 
આવે છે. 

 જો તપાસમાાં ક્ષયરોર્ માલુમ પરે્ડ તો તાત્કાજલક જનયજમત સારવાર ઉપર મુકી રોર્ મુકત કરવામાાં આવે છે જિેી અન્સય 
વ્યજક્તને ચપે લર્ારે્ડ નહીં.  

 ક્ષયરોર્નુાં જનદાન અન ેસારવાર જવનામૂલ્યે કરવામાાં આવે છે. 

 ક્ષયરોર્ના દદીઓના સાંપકયમાાં આવનાર વ્યજક્તનુાં જરૂર જણાય તો તાત્કાલીક પહરક્ષણ કરવામાાં આવે છે તિા તેની સાિ ે
રહેતાાં ૬ વર્યિી નીચેની ઉંમરના બાળકોને વજન પ્રમાણે ક્ષયરોર્ ન િાય તે માટે ૬ માસ માટે આઈસોનાઈઝાઈર્ડ નામની 
દવા આપવામાાં આવે છે. 

 ર્ૃહ મુલાકાત લઈ ક્ષયરોર્નાાં ઝર્ડપી જનદાન માટે સવેક્ષણ કરવામાાં આવે છે. 

 જન જાર્ૃજત માટે જવજવધ માધ્યમો દ્વારા પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાાં આવે છે. 
 

--------- 

૨૨૯ 
ભરૂચ અને િલસાડ વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૫૮૬ શ્રી સાંજયભાઈ સોલાંિી (જાંબુસર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન ભરૂચ અન ે વલસાર્ડ જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કરવામાાં 
આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

ભરૂચ િલસાડ 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૨ ૦૫ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૦૪ ૧૧ 
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 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઇ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 

પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 

ભરૂચ : 

COTPA-2003 અાંતર્યત (જસર્ારેટ એન્સર્ડ અધર ટોબકેો 

પ્રોર્ડક્ટસ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ જાહેર જગ્યા પર 

ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ, કલમ-૬(અ) મુજબ ૧૮ વર્યિી 

ઓછી ઉમરની વ્યજક્તને તમાકુનુાં વેચાણ એ દાંર્ડનીય ર્ુનો છે 

તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલુાં ન હતુ. કલમ-૬(બ) મુજબ 

શૈક્ષણીક સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજયામાાં તમાકુની બનાવટો 

વેચવા પર પ્રજતબાંધનો પણ ભાંર્ િતો જોવા મળેલ છે. 

િલસાડ : 

ઉક્ત દરોર્ડા/ ઈન્સસપેક્શનમાાં COTPA-2003 (જસર્ારેટ એન્સર્ડ 

અધર ટોબેકો પ્રોર્ડક્ટસ એક્ટ-૨૦૦૩) ની કલમ-૪ મુજબ 

જાહેર જગ્યા પર ધુમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ, કલમ-૬(અ) 

મુજબ ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉમરની વ્યજક્તન ેતમાકુનુાં વેચાણ એ 

દાંર્ડનીય ર્ુનો છે તેવુાં બોર્ડય  દુકાનદાર દ્વારા લર્ાવેલુાં ન હત.ુ 

કલમ-૬(બ) મુજબ શૈક્ષણીક સાંથિાની ૧૦૦ વારની 

જત્રજયામાાં તમાકુની બનાવટો વેચવા પર પ્રજતબાંધનો પણ ભાંર્ 

િતો જોવા મળેલ છે. તમેજ કલમ-૭ મુજબ છુટક બીર્ડી 

જસર્ારેટના વેચાણ પર પ્રજતબાંધ ઉપરોક્ત કલમનો ભાંર્ કરતા 

જોવા મળેલ છે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 

આવી ?  

  (૩)  

(૧) ભરૂચ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે  

કુલ-રૂ.૨,૪૮૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

(૨) વલસાર્ડ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામે 

જનયમાનુસાર દાંર્ડ વસુલ કરવાની કાયયવાહી કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 

૨૩૦ 
ડાાંગ વજલ્લામાાં રક્તવપત્તના દદીઓને ફૂટિેર પૂરા પાડિા બાબત 

* ૨૭૩૯૪ શ્રી િનુભાઈ દેસાઈ (પારર્ડી) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 

પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) નાણાાંકીય વર્ય ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૯ સુધીમાાં ર્ડાાંર્ જજલ્લામાાં કેટલા રક્તજપત્તના 

દદીઓને માઈક્રો સેલ્યુલર રબ્બર ફૂટવેર (પર્રખાાં) પુરા 

પાર્ડવામાાં આવ્યા, અન ે

  (૧) ૧૪૯ 

 (૨) તે અાંર્ે કુલ કેટલો ખચય િયો?   (૨) કુલ રૂ.૫૭૮૧૨/- 

(અાંકે રૂપીયા સત્તાવન હજાર આઠસો બાર પુરા) 

--------- 
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૨૩૧ 
પાટણ અને મહેસાણા વજલ્લામાાં તમાિુ વનયાંત્રણ ટાપિ ફોસચ દ્વારા િરેલ દરોડા 

* ૨૮૪૪૦ શ્રી ચાંદનજી ઠાિોર (જસધ્ધપુર) : માનનીય નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રી (આરોગ્ય) જણાવવા કૃપા કરશે કે.- 
પ્રશ્ન  જિાબ 

 (૧) તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૯ ની જથિજતએ છેલ્લા બે વર્યમાાં 
વર્યવાર તમાકુ જનયાંત્રણ ટાથક ફોસય દ્વારા કેટલા દરોર્ડા/ 
ઇન્સથપેક્શન પાટણ અને મહેસાણા જજલ્લામાાં જજલ્લાવાર કરવામાાં 
આવ્યા,  

  (૧)  

િર્ચ વજલ્લાનુાં નામ 

પાટણ મહેસાણા 

તા.૧-૧-૧૮ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૮ 

૦૫ ૧૧ 

તા.૧-૧-૧૯ િી 
તા.૩૧-૧૨-૧૯ 

૨૨ ૦૮ 

 

 (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં કઇ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યા, અને 

  (૨) ઉક્ત દરોર્ડા/ઇન્સથપેક્શનમાાં નીચે મુજબ ર્ેરકાનુની 
પ્રવૃજત્ત/વેચાણ જોવા મળ્યાાઃ 
પાટણોઃ 
‘‘૧૮ વર્યિી નાની ઉંમરના વ્યજક્તને તમાકુ કે તમાકુની 
બનાવટ વેચાણ એ ર્ુનો બને છે’’ તે અાંર્ેના સાઈન બોર્ડય  
લર્ાવેલ જોવા મળેલ નહોતા; તેમજ શાળાની ૧૦૦ વારની 
અાંદર તમાકુાંનુ વેચાણ િત ુજોવા મળેલ. 
મહેસાણાોઃ 
જસર્ારેટ એન્સર્ડ અધર ટોબેકો પ્રોર્ડક્ટ એક્ટ-૨૦૦૩ અાંતર્યત 
કલમ-૪ મુજબ જાહેર થિળે ધૂમ્રપાન કરવા પર પ્રજતબાંધ અન ે
કલમ-૬ મુજબ ૧૮ વર્યિી ઓછી ઉંમરની વ્યજક્તન ે વેચાણ 
તેમજ કોઈપણ શૈક્ષજણક સાંથિાની ૧૦૦ વારની જત્રજ્યામાાં 
જસર્ારેટ્સ અિવા તમાકુની અન્સય બનાવટોનુાં વેચાણ કરવા પર 
પ્રજતબાંધનો ભાંર્ િતો જોવા મળલે છે. 

 (૩) તે અન્સવયે જવાબદારો સામે શુાં કાયયવાહી કરવામાાં 
આવી ?  

  (૩)  
(૧) પાટણ જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે 
કુલ-રૂ.૪૦,૦૪૦/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 
(૨) મહેસાણા જજલ્લામાાં તે અન્સવયે જવાબદારો સામ ે 
કુલ-રૂ.૧,૫૪,૩૧૨/- નો દાંર્ડ કરવામાાં આવેલ છે. 

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સરકારી મધ્યથિ મુરણાલય, ર્ાાંધીનર્ર. 



ચૌદમી જુરાત િવધાનસભા 
છ  સ , ૨૦૨૦ 

તારાં કત ો ર  

ુ ુવાર, તા. ૧૯ માચ, ૨૦૨૦ 

ુ ધપ ક 

અ.ન.ં તારાં કત 

 માકં 

અ તા 

મ 

પા.ન.ં િવગત અ ુ ધ ુ ધ 

૧ ૨૮૫૭૨ ૧૭ ૦૮ સ ય ી ુ ંનામ 
ી શૈલેષભાઈ 

પરમાર 
ી શૈલેષ પરમાર 

૨ ૨૮૫૭૫ ૩૫ ૧૬  ખડં-૧ ની થમ લીટ  છે લા બ ેવષમા ં છે લા બ ેવષમા ંવષવાર 

૩ ૨૭૯૫૧ ૪૯ ૨૪  ખડં-૨ ની થમ લીટ  

ઉ ત 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૦ની 

થિતએ 

ઉ ત થિતએ 

૪ ૨૮૫૩૬ ૫૯ ૨૯ ુ ંિશષક 
જ લામા ંઆવલે 

આ વુ દક 

જ લામા ંઆવલે 

સરકાર  આ વુ દક 

૫ ૨૮૫૫૮ ૮૬ ૪૪  ખડં-૧ ની બી  લીટ  વષમા ંમહ સાગર 
વષમા ંવષવાર 

મહ સાગર 

૬ ૨૭૩૮૦ ૯૫ ૫૧  ખડં-૧ ની ી  લીટ  શેઠવડાળા શેઢવડાળા 

૭ ૨૮૫૩૯ ૧૦૩ ૫૪ ુ ંિશષક ફાળવેલ ( ા ટ) રકમ ફાળવેલ રકમ 

૮ ૩૦૦૨૬ ૧૦૫ ૫૪ ુ ંિશષક મશીનોનો અભાવ મશીનોની અનઉપલ ધી 

૯ ૨૮૪૩૭ ૧૭૫ ૮૯ ુ ંિશષક કનાલ ટૂવા બાબત કનાલો ટૂવા બાબત 

૧૦ ૨૪૨૩૪ ૧૮૯ ૯૬  ખડં-૧ ની થમ લીટ  
થિતએ થરાદ 

તા કુાના 

થિતએ બનાસકાઠંા 

જ લાના થરાદ 

તા કુાના 

૧૧ ૨૮૫૭૧ ૧૯૩ ૯૮  ખડં-૨ ની બી  લીટ  છે, અન ે છે, 

૧૨ ૩૦૦૨૨ ૧૯૭ ૧૦૦ અ સુધંાન (અ તા ૧) (અ તા-૦૧) 

૧૩ ૨૮૫૮૫ ૧૯૯ ૧૦૦ ુ ંિશષક િનષણાતંો િન ણાતંો 

૧૪ ૨૮૫૨૬ ૨૧૮ ૧૧૬  ખડં-૧ ની છે લી લીટ  િશ નુા િશ ઓુના 

 *********************** 

 




